ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISADORES EM
HISTÓRIA ECONÔMICA - ABPHE
Plano de trabalho da Diretoria - 2017/ 2019
1. Eventos da ABPHE
1.1 XII Congresso Brasileiro de História Econômica e a 13ª Conferência
Internacional de História de Empresas a ser realizado em agosto de 2017
em Niterói-RJ;
1.2 VII Encontro de Pós-Graduação em História Econômica e V Conferência
Internacional de História de Empresas a ser realizadono 2º semestre de
2018, em local a ser escolhido na Reunião da Diretoria e Assembleia dos
Sócios da ABPHE, a serem realizadas em 28 e 29 de agosto de 2017
durante o XII Congresso Brasileiro de História Econômica e a 13ª
Conferência Internacional de História de Empresas;
1.3 XIII Congresso Brasileiro de História Econômica e a 14ª Conferência
Internacional de História de Empresas a serem realizados no 2º semestre
de 2019, em Criciúma-SC, e organizados pela comissãocomposta por
Alcides Goularti Filho, Paulo Roberto Cimó e Talita Alves de Messias; e,
1.4 Discutir a possibilidade de apresentação de propostas de simpósios
temáticos junto aos congressos da ABPHE.

2. Revista História Econômica e História de Empresas
2.1 Fortalecer a Revista História Econômica & História de Empresasapoiando
a Comissão Editorial com a inclusão do D.O.I. para todos osartigos da
Revista, na busca de mais indexadores e portais de periódicos, no
fortalecimento do processo de internacionalização e na atuação juntos as
comissões de avaliação da CAPES;
2.2 Estabelecer uma rotina de busca de editais de financiamento e possíveis
patrocinadores para auxiliar com os custos da Revista;
2.3 Manterofolder bilíngue (português/inglês)de divulgação da Revista para
ser distribuído nos principais eventos da Associação ou em eventos onde
circulem historiadores econômicos. Buscar com essas ações a captação de
artigos nacionais e internacionais; e,
2.4 Manter a política implementada de garantir a impressão de um número
mínimo de exemplares por edição da revista como aprovado pelo
Conselho da Associação. Manter a possibilidade de venda dos números
impressos sobre demanda aos sócios e interessados.
3. Atividades de rotina

3.1 Manter atualizado, assim como alimentar com mais informações, o site da
ABPHE;
3.2 Manter e melhorar os boletins informativos da APBHE (semanais e
bimensais) divulgando junto aos sócios e demais associações de História
Econômica. Reavaliar os boletins de resenhas semestrais para apoiar a
divulgação e o interesse pela Revista História Econômica e História de
Empresas; e,
3.3 Disponibilizar no site da ABPHE os anais de todos os congressos
nacionais de História Econômica e Conferências Internacionais de
História de Empresas e ainda dos Encontros de pós-graduação em
História Econômica.
3.4 Criar e manter páginas da ABPHE nas redes sociais mais influentes para
divulgar as informações pertinentes à área.
4. Ações Institucionais
4.1 Reforçar os laços da ABPHE com outras Associações Nacionais, tais
como ANPEC, ANPUH e SEP, com colaboração na organização de
eventos científicos e montagem de mesas em tais eventos;
4.2 Fortalecer a presença da ABPHE junto aos órgãos de representação
acadêmica como o MEC, CAPES e CNPq visando inclusive a criação da
área de História Econômica; e,
4.3 Ampliar os canais de comunicação junto ao CLADHE favorecendo a
maior a participação dos sócios nos eventos latino-americanos de História
Econômica
5. Ações voltadas para os sócios da ABPHE
5.1 Incentivar uma ‘campanha permanente’ de entrada de novos sócios;
5.2 Estimular que os conselheiros regionais organizem anualmente
encontros/seminários de História Econômica regionais para ampliar a
presença junto à comunidade local, a exemplo dos eventos realizados nos
últimos anos;
5.3 Manutenção do Prêmio melhor tese/dissertação como ocorrido em
2015/2016. Prêmio bianual, oferecido pela Associação, para o melhor
trabalho defendido no período, com apoio à publicação oferecido pela
ABPHE (novo edital 2017/2019);
5.4 Buscar maneiras de favorecer o processo de inscrição e pagamento das
anuidades (emissão de boletos, pagamentos on-line, e outros);
5.5 Manter a política de ampliação da participação de estudantes de
graduação nos eventos da ABPHE com as sessões de Iniciação Científica;
e,
5.6 Nova campanha de filiação e recuperação dos sócios que se desligaram da
ABPHE.
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