
                                                                                   
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

GRUPO DE PESQUISA EM HPE E ECONOMIA BRASILEIRA 

ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA DE HISTÓRIA DO PENSAMENTO 
ECONÔMICO 

 

Prezados colegas economistas, professores e pesquisadores: 

 

Estão abertas as submissões de trabalhos para a 7ª Conferência Latino-Americana de 

História do Pensamento Econômico, organizado pela Associação Latino-Americana 

de História do Pensamento Econômico (ALAHPE). O comitê organizador local é 

formado pelos membros do Grupo de pesquisa em HPE e Economia Brasileira da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR). O evento ocorrerá nos dias 20, 21 e 22 de 

novembro de 2019, na UFPR em Curitiba. 

 

Os congressos da ALAHPE têm se caracterizado por reunir pesquisadores das principais 

universidades brasileiras, bem como de renomadas instituições de ensino e pesquisa 

internacionais. Nos últimos encontros, fizeram-se presentes alunos e professores de 

vários países da América Latina, América do Norte e Europa. 

 

O título da conferência de 2019 é: “Promovendo a história do pensamento econômico 

na América Latina: riqueza, limites e desafios”. 

 

Propostas de trabalhos (500 palavras) e de sessões (1.000 palavras) serão recebidas até 

30 de junho. Os resultados serão publicados até agosto, e os trabalhos completos 

deverão ser enviados até 20 de outubro. Serão aceitos trabalhos redigidos em inglês, 

espanhol e português. 

 

As propostas serão recebidas no endereço: alaphe2019@gmail.com 

 

Jeremy Adelman (Princeton University) será o responsável pela palestra Subercaseaux. 

Mauro Boianovsky (Universidade de Brasília) e Marianne Johnson (University of 

Wisconsin) também serão palestrantes convidados. 

 

Além disso, a Young Scholar Initiative (YSI) promoverá o workshop “Mulheres na 

história da economia latino-americana” no dia 19 de novembro. Os Young Scholars 



                                                                                   
 

 
 

selecionados serão convidados a apresentar um resumo de suas pesquisas e a participar 

da palestra da professora Verónica Montecinos (Pennsylvania State University) sobre o 

tema do workshop. Para participar do deste encontro, envie um e-mail para 

het@youngscholarsinitiative.org, com as seguintes informações: 

 

 Nome completo, afiliação, titulação (estudante de doutorado, pós-doutorado etc.), 
país de origem, cidade e país de residência 

 Um breve resumo sobre sua pesquisa (máximo de 300 palavras) 

 Uma breve explicação de por que este workshop será útil para sua pesquisa (máximo 
de 300 palavras) 

 Informe se a sua universidade ou órgão financiador poderá custear suas despesas de 
viagem caso seu trabalho seja selecionado 

 

Uma quantia limitada de recursos e acomodação serão disponibilizados aos candidatos 

aprovados no workshop da YSI, os quais serão alocados de acordo com a região da qual 

o pesquisador viajaria para Curitiba. O prazo para envio das informações solicitadas é 

1º de agosto. Para tanto, registre-se no diretório do YSI e acesse a chamada de trabalhos. 

 

Esperamos vê-los em Curitiba! 

 

Atenciosamente, 

Comitê organizador local 


