1ª CIRCULAR

O XIV Congresso Brasileiro de História Econômica & 15ª Conferência Internacional
de História de Empresas, organizado pela Associação Brasileira de Pesquisadores
em História Econômica (ABPHE), será realizado entre os dias 15 e 17 de novembro
de 2021.
O objetivo do evento, realizado a cada dois anos, é oferecer um espaço para o
encontro de pesquisadores nacionais e estrangeiros de História Econômica, bem
como para a discussão de temas relevantes para a compreensão da sociedade e sua
transformação. Haverá, como ocorre tradicionalmente, sessões ordinárias para
apresentação de trabalhos, mesas redondas e conferências, atividades acadêmicas
ainda mais fundamentais num momento de profundas incertezas provocadas pela
conjuntura político-econômica do país e pela pandemia do coronavírus.
O cenário incerto trouxe um desafio adicional para a organização do evento deste
ano. Embora o desejo seja realizá-lo de modo presencial, congregando todos e todas
na cidade de Varginha, no sul de Minas Gerais, não é possível definir com segurança
se, em novembro, contaremos com as condições sanitárias adequadas para nos
encontrarmos pessoalmente.
Por isso, precisaremos esperar um pouco mais para avaliar a perspectiva sanitária
e tomar uma decisão definitiva sobre a possibilidade de realizar um evento
presencial. Caso não seja possível, afirmamos desde já a realização do evento de
modo virtual. A decisão será tomada até o final deste 1º semestre, quando também
divulgaremos os valores das inscrições.

Por ora, gostaríamos de compartilhar com o público interessado o calendário do XIV
Congresso Brasileiro de História Econômica & 15ª Conferência Internacional de
História de Empresas.

XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA ECONÔMICA &
15ª CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE HISTÓRIA DE EMPRESAS

Submissão de trabalhos (textos completos)

1º de maio a 30 de junho

Divulgação dos trabalhos aceitos

15 de agosto

Divulgação da programação das sessões ordinárias

20 de setembro

Evento

15 a 17 de novembro

O evento contemplará as seguintes áreas temáticas das conferências, mesas
redondas e comunicações orais:
•
•
•
•
•
•

Área 1: Brasil e América Coloniais
Área 2: Brasil e América no século XIX
Área 3: Brasil e América – séculos XX-XXI
Área 4: História Econômica Geral e Economia Internacional
Área 5: História do Pensamento Econômico, Historiografia e Metodologia
Área 6: História de Empresas; História da Tecnologia

Contato e informações:
congressoabphe2021@gmail.com

Em breve divulgaremos a página web do evento com instruções para a submissão
de trabalhos e outras informações.

Varginha, 8 de março de 2021

Comissão organizadora
Bruno Aidar (UNIFAL-MG) – Coordenador geral
Michel Deliberali Marson (UNIFAL-MG) – Coordenador geral
Thiago Fontelas Rosado Gambi (UNIFAL-MG) – Coordenador geral
Alcides Goularti Filho (UNESC)
Alexandre Macchione Saes (USP)
Cláudia Alessandra Tessari (UNIFESP)
Daniel do Val Cosentino (UFOP)
Patrick Fontaine Reis do Araújo (UNIFAL-MG)
Rita de Cássia da Silva Almico (UFF)
Roberto Pereira Silva (UNIFAL-MG)

Apoio
Diretoria da ABPHE e Conselho de Representantes (2019-2021)
http://www.abphe.org.br/abphe-diretorias
Instituto de Ciências Sociais Aplicadas – UNIFAL-MG
https://www.unifal-mg.edu.br/icsa/
Programa de Pós-Graduação em Economia – UNIFAL-MG
https://www.unifal-mg.edu.br/ppgeconomia/apresentacao/

