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O XIII Congresso Brasileiro de História Econômica e a XIV Conferência Internacional de 
História de Empresas, organizados pela Associação Brasileira de Pesquisadores em 
História Econômica – ABPHE –, têm como objetivo principal discutir, sob o enfoque 
histórico, temas de alta relevância para a compreensão da sociedade e dos processos de 
desenvolvimento. Os eventos serão realizados na Universidade do Extremo Sul 
Catarinense/UNESC, em Criciúma/SC, nos dias 24, 25 e 26 de setembro de 2019. 

 
O público alvo consiste em pesquisadores, professores e estudantes (Pós-Graduação e 
Graduação) dos cursos de Economia, História, Geografia, Administração, Ciências 
Sociais e áreas afins, assim como organizações públicas e privadas que tenham interesse 
em pesquisas acerca da História Econômica e História de Empresas. O evento contará 
com Conferências nacionais e internacionais, mesas redondas e apresentação de 
comunicações orais, divididas nas seguintes áreas temáticas: 
 

 

 

Áreas temáticas 

Trabalhos completos 

1 Brasil e América Coloniais 

2  Brasil e América no século XIX 

3 Brasil e América– séculos XX-XXI 

4  História Econômica Geral e Economia Internacional 

5  História do Pensamento Econômico, Historiografia e 
Metodologia 

6  História de Empresas; História da Tecnologia 

Resumos 7  Iniciação Científica 



NORMAS PARA ENVIO DE TRABALHOS COMPLETOS  
E RESUMOS EXPANDIDOS 

 
 

 Artigo completo no máximo 30 páginas; 

 Resumo expandido de Iniciação Científica no máximo 5 páginas. 

 
Ambos devem seguir, no que couber, as normas estabelecidas pela revista História 
Econômica & História de Empresas, destacando-se as seguintes especificações: 

 
 Idiomas: Português, Inglês ou Espanhol; 

 Formato do arquivo: Microsoft Word, Open Office ou RTF (não serão aceitos 
arquivos em PDF);  

 Devem conter título, resumo e cinco palavras-chave em Português e Inglês. 
Trabalhos submetidos em outros idiomas, que não o Português, devem conter 
título, resumo e cinco palavras-chave no idioma da submissão e em Português; 

 O resumo para o artigo completo e para o resumo expandido não deve 
ultrapassar 10 linhas (o resumo expandido também deverá vir acompanhado de 
um resumo de 10 linhas, que será publicado no Caderno de Resumos); 

 O nome do(s) autor(es) deve estar alinhado(s) à direita depois de uma linha de 
espaço do título;  

 Vinculação institucional e endereço eletrônico devem constar em nota de rodapé 
na primeira página; 

 TEXTOS: fonte Times New Roman, corpo 12, entrelinhas 1,5; 

 MARGENS: “normal”, superior e inferior 2,5 cm, esquerda e direita 3,0 cm; 

 TABELAS: devem vir em arquivos Word, inseridas no texto; 

 GRÁFICOS e PLANILHAS: devem vir inseridos no texto; 

 FIGURAS, GRAVURAS, ILUSTRAÇÕES e DESENHOS EM GERAL: devem vir 
inseridos no texto. As imagens digitalizadas devem ter resolução mínima de 600 
dpi reais (não interpolados), em tamanho natural. Cromos ou slides devem ter 
resolução mínima de 2.500 dpi reais (não interpolados). Materiais provenientes 
de câmeras digitais devem ter resolução mínima de três megapixels sem 
compressão (módulo high definition); 

 Todas as TABELAS, GRÁFICOS, FIGURAS, GRAVURAS, ILUSTRAÇÕES e 
DESENHOS EM GERAL devem ser numerados, acompanhados de legendas e 
indicação de fonte (de acordo com as normas para citação); 

 As citações devem conter autor, ano e página e estar de acordo com a norma da 
ABNT NBR-10520; 



 Nas referências, usar as Normas da ABNT NBR 6023. 

 
Para mais informações, as normas da revista estão disponíveis no seguinte endereço: 
http://abphe.org.br/revista/index.php/rabphe/about/submissions#authorGuidelines 
 
 

 

AVALIAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

As propostas de comunicação (textos completos e resumos) nas sessões temáticas 
deverão ser enviadas até o dia 6 de maio de 2019 pelo site do evento, conforme o 
cronograma indicado a seguir.  

A divulgação dos trabalhos aceitos ocorrerá a partir do dia 3 de junho de 2018, no site do 
evento. 

Os trabalhos aceitos só serão publicados após sua apresentação no evento. Trabalhos 
que não forem apresentados não serão publicados. 

Os trabalhos serão publicados segundo a versão inicialmente enviada, ou seja, não 
haverá oportunidade para alterações nos textos após o envio. 

 

CRONOGRAMA 

06/05/2019 Prazo para envio de trabalhos 

03/06/2018 Divulgação dos trabalhos aprovados 

15/07/2018 Prazo para pagamento antecipado das inscrições com desconto 

23/09/2018 Prazo para pagamento antecipado das inscrições 

24, 25 e 
26/09/2019 

XIII Congresso Brasileiro de História Econômica e a XIV Conferência 
Internacional de História de Empresas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://abphe.org.br/revista/index.php/rabphe/about/submissions#authorGuidelines


INSCRIÇÕES 
 
 
Para inscrever-se antecipadamente, o/a interessado/a deverá efetuar o pagamento da 
taxa mediante depósito bancário na seguinte conta: 
 

Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica 
CNPJ: 86.724.846/0001-90 
Banco do Brasil 
Agência: 1504-0 
Conta Corrente: 17370-3 

 
Importante: após o pagamento, o comprovante de depósito deverá ser remetido ao e-
mail abphe2019@gmail.com. 
 
A inscrição poderá ser feita também no 1º dia do evento, mediante pagamento em 
dinheiro ou cheque. 
 
Os participantes que efetivarem suas inscrições terão direito a todo o material do evento, 
bem como livre acesso a todas as atividades do evento. Abaixo, os valores que serão 
cobrados para as diversas categorias:  

 
Categoria Até 15/07/2019 Depois de 15/07/2019 Durante o evento 

Sócios Profissionais* R$ 200,00 R$ 250,00 R$ 300,00 

Sócios Estudantes** R$ 100,00 R$ 150,00 R$200,00 

Não sócios profissionais* R$ 250,00 R$ 300,00 R$ 350,00 

Não sócios estudantes** R$ 100,00 R$ 150,00 R$ 250,00 

Estudantes de graduação R$ 50,00 R$ 80,00 R$ 120,00 

*Mestre ou Doutor 
**Mestrando ou Doutorando 

mailto:abphe2019@gmail.com

