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Editorial
O Boletim Informativo da ABPHE de abril de 2016 traz informações sobre dois eventos
organizados pela associação que ocorrerão ainda o primeiro semestre de 2016, assim
como noticia lançamento de livros, abertura de concursos e a realização de outros
eventos da área de História Econômica.
O boletim apresenta informações sobre os dois eventos organizados pela Associação
que serão realizados em Julho de 2016: o Encontro de Pós-Graduação e o V Congresso
Latino-Americano de História Econômica – V CLADHE. Neste boletim apresentamos
informações para os participantes do V CLADHE e lembram os que a programação
científica já está disponível no site: www.cladhe5.org. Para o Encontro de PósGraduação, lembramos que os artigos serão recebidos até o dia 30 de abril de 2016.
Em 2015, criamos o prêmio ABPHE de tese e dissertação. Com o objetivo de estimular
a pesquisa e reconhecer o mérito dos melhores trabalhos de história econômica
defendidos em programas de Pós-Graduação do Brasil, a ABPHE pretende apoiar a
publicação do trabalho premiado. Incentivamos mestres e doutores que tenham
defendido suas teses e dissertações entre janeiro de 2014 e abril de 2016 a participar
do concurso. Confira o edital neste boletim.
Finalmente, aproveitamos a oportunidade para convidar os sócios da ABPHE a nos
ajudar com a circulação de notícias, nos enviando informações sobre eventos,
concursos e publicação de livros que possam ser de interesse dos associados. Entre em
contato conosco pelo e-mail: abphe1@gmail.com
Em Julho de 2016, esperamos vê-los em São Paulo, no V Congresso Latino-Americano
de História Econômica – CLADHE V.

Informes ABPHE
Anuidades
A Associação está trabalhando para manter atualizado o pagamento das anuidades de
seus sócios(as). A anuidade de 2016 permanece com o mesmo valor do ano passado:
R$ 130,00 para profissionais e R$ 65,00 para estudantes.
Para realizar o pagamento da anuidade de 2016 (e, eventualmente, de anuidades
atrasadas), basta fazer um depósito de acordo com os dados bancários:
Banco Itaú Unibanco S/A - Agência 1536; CC: 36311-0;
Banco do Brasil – Agência 1504-0; CC: 17.370-3;
CNPJ ABPHE: 86.724.846/0001-90.
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Após o pagamento, favor enviar o comprovante de depósito para o e-mail
abphe1@gmail.com. Recebido o comprovante, enviaremos o recibo também via email.
ATENÇÃO! Pagamento da anuidade em atraso de 2015. Se o pagamento da anuidade
de 2015 for feito entre 31 de janeiro e 31 de maio de 2016, o valor da anuidade sobe
para R$ 140,00 para profissionais e R$ 70,00 para estudantes. Se o pagamento da
anuidade de 2015 for feito depois de 31 de maio de 2016, o valor da anuidade sobe
para R$ 160,00 para profissionais e R$ 80,00 para estudantes.

História Econômica & História de Empresas
(impressão de números)
A diretoria da Associação e a comissão editorial da revista convidam os sócios e demais
interessados a submeter textos para História Econômica & História de Empresas
(HE&HE, ISSN 1519-3314). A revista é uma publicação semestral da ABPHE, que agora
possui um site próprio e cujo acesso pode ser realizado pelo endereço
www.abphe.org.br.
Atualmente a revista está indexada na EconLit, no Journal of Economic Literature
(versões eletrônica on-line e CD ROM), na Econpapers, no IDEAS, no LATINDEX e no
Portal de Periódicos da CAPES. Estamos dando continuidade aos esforços para indexála também nas bases SciELO e Redalyc o mais breve possível, com o objetivo de
ampliar ainda mais sua visibilidade e qualificação.
Como parte deste esforço, os artigos devem ser submetidos através do Open Journal
System (OJS), um sistema eletrônico de editoração de revistas cuja utilização é
indispensável para a inclusão da História Econômica & História de Empresas nos
principais indexadores. Autores e pareceristas devem cadastrar-se por meio do link
http://www.revistaabphe.uff.br.
A atual diretoria, em conjunto com a nova Comissão Editorial da HE&HE composta por
Bruno Aidar (editor), Ivanil Nunes, Alcides Goularti Filho e Carlos Eduardo Valencia
Villa, voltará a oferecer aos autores e sócios da ABPHE a revista pelo custo de sua
impressão.
Os números publicados entre 2012 e 2015 já podem ser adquiridos por sócios e
autores pelo valor de R$ 30,00 cada exemplar e por demais interessados pelo valor de
R$ 50,00 reais (o valor já prevê o envio pelo correio).
Pedimos que os interessados entrem em contato conosco (abphe1@gmail.com)
indicando quais são os números de seu interesse, qual deve ser o endereço para
recebimento das revistas, juntamente com o comprovante do pagamento dos
números selecionados. O pagamento deverá ser realizado na conta da ABPHE, no
Banco do Brasil, agência 1504-0, conta corrente 17.370-0.
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Prêmio ABPHE de Tese e Dissertação (2014-2016)
A ABPHE tem a satisfação de anunciar a composição da comissão avaliadora do
“Prêmio ABPHE de tese e dissertação (2014-2016)”:
Profa. Dra. Maria Heloisa Lenz (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
Prof. Dr. Renato Leite Marcondes (Universidade de São Paulo, FEA-RP)
Prof. Dr. Paulo Roberto Cimó Queiroz (Universidade Federal da Grande Dourados)

EDITAL ABPHE 01/2015
1. Objetivo:
A Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica institui o Prêmio
ABPHE de Tese e Dissertação (2014-2016), com o objetivo de estimular a pesquisa e
reconhecer o mérito dos melhores trabalhos de história econômica defendidos em
programas de Pós-Graduação do Brasil reconhecidos pelo CAPES, entre o período de
janeiro de 2014 e abril de 2016.
2. Dos critérios de elegibilidade:
Para concorrer ao Prêmio ABPHE de Tese e Dissertação, o candidato precisa ser sócio
da ABPHE e ter apresentado uma tese ou dissertação na área de história econômica
realizada em Programa de Pós-Graduação do país, devidamente reconhecido pela
CAPES, e defendida entre o período de 1 de janeiro de 2014 a 30 de abril de 2016.
3. Das inscrições:
A inscrição da tese ou dissertação deverá ser realizada pelo próprio autor, constando
os seguintes documentos:
a) Ficha de inscrição (modelo no site);
b) Ata ou documento equivalente da defesa da tese ou dissertação, constando sua devida
aprovação e a data de realização;
c) Exemplar da tese ou dissertação em versão PDF.
A documentação completa deverá ser digitalizada e encaminhada para o e-mail
abphe1@gmail.com até às 23h59 horas do dia 01 de maio de 2016.
4. Da comissão julgadora:
A comissão de premiação será composta por três professores da área de História
Econômica e sócios da Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica.
É vedada a participação de orientadores e de coorientadores das teses e dissertações
inscritas no presente edital. A comissão será indicada pela Diretoria da ABPHE e
divulgada no site www.abphe.org.br.
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A comissão indicará a tese ou dissertação premiada em primeiro lugar, respeitando os
critérios de premiação, mas podendo decidir pela concessão de Menção Honrosa para
tese ou dissertação que tenha atingido patamar de excelência merecedor de destaque.
A comissão de premiação poderá decidir pela não atribuição do Prêmio ABPHE de Tese
e Dissertação caso nenhum trabalho atinja um patamar de qualidade que justifique a
sua concessão.
5. Da premiação:
O prêmio ABPHE de Tese e Dissertação consiste em:
a) Certificado de premiação para o autor e orientador da tese ou dissertação premiada
ou destacada com Menção Honrosa; e,
b) Apoio financeiro e intermediação institucional para a publicação da tese ou dissertação
premiada em 1º lugar.
A entrega do prêmio será realizada no V Congresso Latino-Americano de História
Econômica, a ser realizado na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade
da USP, São Paulo, entre os dias 19 e 21 de Julho de 2016.
São Paulo, 13 de novembro de 2015.
Diretoria da Associação Brasileira de Pesquisadores
em História Econômica (2015-2017)
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VIII Encontro de Pós-Graduação em História Econômica
Entre os dias 01 e 30 de abril de 2016, a Associação Brasileira de Pesquisadores em
História Econômica (ABPHE) estará recebendo propostas de artigos para a 6a
Conferência Internacional de História Econômica & VIII Encontro de Pós-Graduação em
História Econômica. Estes eventos são parte da programação regular da ABPHE, a qual
promove encontros de pós-graduação desde 2002.
A 6a Conferência Internacional de História Econômica & VIII Encontro de Pós-Graduação
em História Econômica tem por objetivo oferecer um espaço para a apresentação das
pesquisas de alunos de graduação e pós-graduação, contando também com
conferências e mesas redondas de professores e pesquisadores reconhecidos da área.
Em 2016, estes eventos serão realizados na Universidade de São Paulo (FEA-USP),
entre os dias 19 e 21 de julho de 2016 e ocorrerão concomitantemente ao V Congresso
Latinoamericano de História Econômica (CLADHE V).
Convidamos exclusivamente graduandos e pós-graduandos com trabalhos em História
Econômica, História Social, Pensamento Econômico e História de Empresas para
enviarem artigos ao Encontro.
Para mais informações consulte a página www.abphe.org.br ou escreva para:
abphe2016@gmail.com
Cronograma
1 - Data para submissão dos artigos (artigos completos): 01 a 30 de abril de 2016;
2 - Divulgação dos artigos aprovados: 31 de maio de 2016;
3 - Pagamento das inscrições: até dia 12 de julho de 2016.
Valores das inscrições
Estudantes de graduação: R$ 60,00
Estudantes de pós-graduação (sócios*): R$ 100,00
Estudantes de pós-graduação (não sócios): R$ 180,00
* Válido para associados com as anuidades em dia.
Submissão
O artigo deverá ser submetido até o dia 30 abril de 2016 exclusivamente pelo e-mail
do evento: abphe2016@gmail.com . O autor deve indicar no e-mail para qual das áreas
temáticas, destacadas abaixo como Comissão Científica, seu texto está sendo
submetido.

6

Comissão Científica
Brasil Colônia
Wolfgang Lenk (UFU)
Ângelo Carrara (UFJF)
Brasil Império
Carlos Gabriel Guimarães (UFF)
Paulo Roberto Cimó de Queiroz (UFGD)
Brasil República
Fábio Alexandre dos Santos (UNIFESP)
Alcides Goularti Filho (UNESC)
História Econômica Geral
Felipe Loureiro (USP)
Luiz Eduardo Simões de Souza (UFMA)
História do Pensamento Econômico
Luiz Carlos Soares (UFRJ)
Carlos Eduardo Suprinyak (UFMG)
História de Empresas
Armando Dalla Costa (UFPR)
Michel Deliberali Marson (UNIFAL)
Iniciação Científica
Siméia de Nazaré Lopes (UNIFAP)
Rogério Naques Faleiros (UFV)

Comissão Organizadora
Alexandre Macchione Saes (Universidade de São Paulo)
Cláudia Tessari (Universidade Federal de São Paulo)
Fábio Alexandre dos Santos (Universidade Federal de São Paulo)
Guilherme Grandi (Universidade de São Paulo)
Thiago Fontelas Rosado Gambi (Universidade Federal de Alfenas)
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QUINTO CONGRESSO LATINOAMERICANO DE HISTÓRIA
ECONÔMICA (CLADHE V)
Universidade de São Paulo, São Paulo (Brasil), Julho 19 – 21 de 2016
O Quinto Congresso Latino-Americano de História Econômica (CLADHE V) acontecerá
na cidade de São Paulo, Brasil, entre os dias 19 e 21 de Julho de 2016. As instituições
organizadoras são as associações de História Econômica da Argentina, do Brasil, do
Chile, do Caribe, da Colômbia, do México, do Peru e do Uruguai, assim como da
Espanha e de Portugal, como convidadas. A Associação Brasileira de Pesquisadores em
História Econômica – ABPHE – e a Faculdade de Economia, da Universidade de São
Paulo – FEA/USP, com sede na cidade de São Paulo, são as instituições anfitriãs.
Seguindo a tradição dos congressos anteriores realizados desde 2007, o CLADHE V é
um espaço acadêmico para debater as recentes pesquisas de história econômica da
América Latina, assim como para abordar as perspectivas globais e comparativas com
outras regiões. A organização do CLADHE busca incentivar a participação conjunta de
pesquisadores dos países latino-americanos e de outras partes do mundo para difundir
e discutir seus trabalhos bem como estabelecer agendas de pesquisa comuns.
Pesquisadores de História Econômica e áreas afins são convidados a apresentar suas
pesquisas.
Os idiomas oficiais do CLADHE V serão o espanhol e o português; entretanto, são bemvindos também trabalhos em inglês. O congresso será organizado por meio de
simpósios, mesas redondas e conferências.
Abaixo encaminhamos informações presentes na 6ª circular do evento. Informações
sobre São Paulo e a Universidade de São Paulo, assim como da programação científica,
podem ser consultadas no site do evento: www.cladhe5.org
Informações para autores com resumos aprovados
Caros autores, parabenizamos pela aprovação de seus resumos enviados para o 5
CLADHE e pedimos que fiquem atentos as seguintes informações.
Seus resumos já estão disponíveis no site do evento (www.cladhe5.org) e os textos
finais devem ser encaminhados diretamente para os coordenadores dos Simpósios
Temáticos até o dia 15 de maio de 2015. A circulação dos textos completos ficará
restrita aos participantes dos Simpósios Temáticos e a divulgação será realizada pelos
coordenadores. Assim, como não teremos a publicação dos textos finais em Anais do
evento, a Comissão Organizadora Local não exigirá especificações para a formatação
dos artigos finais, ficando a critério de cada Simpósio Temático a necessidade de
definir parâmetros de formatação.
Para os autores que tiveram seus textos aprovados e que necessitam de cartas de
aceite, pedimos que as solicitem aos coordenadores dos Simpósios Temáticos.
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Todos os participantes deverão fazer sua inscrição no site do evento até o dia 19 de
junho, na aba inscrições, mesmo aqueles que farão o pagamento da inscrição somente
durante o evento. Como o pagamento durante o evento será realizado somente em
dinheiro, a Comissão Organizadora recomenda que os autores busquem realizá-lo com
antecedência e pelo site do V CLADHE .
A divulgação da programação final do V CLADHE será realizada no dia 15 de maio. A
estrutura geral do evento é a seguinte:
9h-10h45
11h00-13h00
13h-14h30
14h30-16h15
16h30-18h15
18h30-20h
20h-22h

19.07
Sessão Temática
Mesa-Redonda 1
Mesa-Redonda 2

20.07
Sessão Temática
Mesa-Redonda 3
Mesa-Redonda 4
Almoço
Sessão Temática
Sessão Temática
Lançamento de
livros e discussão
de revistas

Sessão Temática
Sessão Temática
Abertura
Conferência I
Coquetel

21.07
Sessão Temática
Mesa-Redonda 5
Mesa-Redonda 6
Sessão Temática
Sessão Temática
Conferência 2
Encerramento

Informações sobre as inscrições
Entre o dia 15 de abril e 19 de Junho de 2016 será possível realizar o pagamento com
desconto da inscrição no CLADHE 5 por meio do site do evento. Na aba inscrições cada
participante deverá preencher o formulário de inscrição com seus devidos dados assim
como de seu trabalho.
Com a cadastro realizado, uma mensagem será enviada para seu e-mail com as
instruções para efetuar o pagamento da inscrição por meio do PayPal. Autores
residentes no Brasil devem realizar o pagamento em reais, enquanto residentes no
exterior devem realizar o pagamento em dólares, conforme indicado no e-mail.
Atenção: verifique sua caixa de spam, pois o e-mail enviado pode chegar lá.
Abaixo seguem os valores das inscrições:
Categoria

De 15 de abril
até 19 de Junho

De 20 Junho e
durante o congresso

Professores e
pesquisadores

75 USD

100 USD

Estudantes de graduação/
pós-graduação e público
em geral

50 USD

75 SD

EDITAL: bolsas para jovens pesquisadores
Os membros do Comitê Organizador Internacional (COI) do V Congresso Latino
Americano de História Econômica (CLADHE 5) convida jovens investigadores em
história econômica originários da região para participar do Congresso com
financiamento do Fundo de Apoio para Jovens Pesquisadores. Esse fundo é formado
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com valores transferidos pela Associação Colombiana de História Econômica e recursos
do próprio congresso.
O fundo tem como objetivo auxiliar jovens historiadores econômicos da América
Latina que participam do evento como expositores, mas que não dispõem de apoio
financeiro de outras agências. Esse apoio será constituído por uma ajuda financeira de
500 dólares (ou o equivalente em moeda local), assim como a isenção da inscrição do
congresso.
Podem concorrer ao fundo estudantes de programas de pós-graduação de Mestrado e
Doutorado estabelecidos em instituições da América Latina e com idade máxima de 35
anos.
Os interessados devem enviar para o e-mail cladhe5@gmail.com os seguintes
documentos (em PDF):
- Ofício com a solicitação do apoio que apresente os motivos para participar do
evento (até 1 página);
- Currículum vitae (2 páginas no máximo);
- Indicação do Simpósio Temático que participará e as informações de seu
artigo (título, resumo e texto completo);
- Documento original (RG ou Passaporte);
- Indicar no assunto do e-mail Bolsa Jovem Pesquisador.
O júri será composto por membros do COI. Os critérios de avalição serão a
originalidade da proposta, as contribuições científicas do artigo e a trajetória
acadêmica do solicitante. O prazo final de envio das propostas será dia 15 de maio de
2016. O resultado será divulgado até dia 15 de Junho de 2016.
NOTA: seguindo os editais anteriores do CLADHE, o edital não aceitará pesquisadores
residentes no país sede do congresso.
Chamada para lançamento de livros
Conforme consta na programação do V Cladhe, haverá uma sessão de lançamento de
livros no segundo dia de atividades, 20/07/2016, das 18h30 às 22h. Para cuidar do
planejamento da sessão, a organização solicita aos interessados em lançar seus livros
durante o evento que se manifestem até o dia 15/05/2016 pelo email cladhe5@gmail.com, informando o título, a editora e uma breve sinopse do livro.
Entraremos novamente em contato com os interessados para informar os detalhes da
sessão.
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Comitê Organizador Internacional
(COI) –
Integrado pelos Presidentes e Vicepresidentes ou Secretários das
Associações

Cesar Yáñez (AChHE)
Carlos Contreras Carranza (APHE)
Bruno Seminario de Marzi (APHE)
Johanna Von Grafenstein (AHEC)
José Antonio Piqueras (AHEC)
Sandra Kuntz (AMHE)
Yovana Celaya (AMHE)
Reto Bertoni (AUDHE)
Javier Rodríguez (AUDHE)
Associações Convidadas
Pablo Martín Aceña (AEHE)
José Miguel Martínez Carrión (AEHE)
José Alvaro Ferreira da Silva (APHES)

Roberto Schmit (AAHE)
Guillermo Banzato (AAHE)
Angelo Alves Carrara (ABPHE)
Alexandre Macchione Saes (ABPHE)
Andrés Álvarez (ACHE)
Javier Mejía (ACHE)
Manuel Llorca-Jaña (AChHE)

Comitê Organizador Local
Alexandre Macchione Saes (Universidade de São Paulo)
Angelo Alves Carrara (Universidade Federal de Juiz de Fora)
Cláudia Tessari (Universidade Federal de São Paulo)
Daniel Feldman (Universidade Federal de São Paulo)
Fábio Alexandre dos Santos (Universidade Federal de São Paulo)
Felipe Pereira Loureiro (Universidade de São Paulo)
Guilherme Grandi (Universidade de São Paulo)
Leonardo Weller (Fundação Getúlio Vargas-SP)
Luciana Suarez Lopes (Universidade de São Paulo)
Rodrigo Ricupero (Universidade de São Paulo)
Thiago Fontelas Rosado Gambi (Universidade Federal de Alfenas)
Vera do Amaral Ferlini (Universidade de São Paulo)
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Livros publicados pelos sócios da ABPHE

Alcides Goularti Filho. Formação
econômica de Santa Catarina. 3a
Edição. Florianópolis: Ed. UFSC,
2016.

O livro analisa a formação econômica de Santa
Catarina desde 1880, na perspectiva da longa
duração dentro do sistema nacional de economia,
levando
em
consideração
as
múltiplas
determinações das dinâmicas internas e externas
da economia regional. O texto traz uma nova
periodização para a história econômica de Santa
Catarina utilizando como referência a mudança no
padrão
de
crescimento,
marcado
pela
metamorfose
do
capital
agrário-mercantil,
fundado na pequena produção, para o capital
industrial e agroindustrial, fundado na grande
indústria. O livro também discute a dinâmica das
relações sociais e políticas, o processo de
integração da economia catarinense no mercado
nacional, as especialidades do desenvolvimento
regional, a intervenção e o planejamento do
Estado e a ação das oligarquias catarinenses. Ao
eleger a economia como eixo de análise, o autor
incorpora também referenciais da sociologia e da
geografia para entender a formação do território.
Além disso, o estudo destaca o processo de
colonização nas diversas regiões, a origem étnica
da força de trabalho, os movimentos sociais dos
excluídos
do
processo
de
modernização
conservadora da agricultura e a atuação dos
sindicatos
dos
trabalhadores
mais
representativos.
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Divulgação de eventos
II Simpósio Internacional Pensar e Repensar a América Latina
Organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina da
Universidade de São Paulo (PROLAM/USP), o simpósio será realizado na Escola de
Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP), entre os dias 17 e 21
de outubro de 2016. O evento contará com vinte e três Seminários de Pesquisa, que
serão Coordenados por Professores especialistas nas temáticas, em que serão
apresentados trabalhos de pesquisadores e estudantes de Graduação e PósGraduação, que abordem temáticas sobre a América Latina; Mini-cursos, ministrados
por Pesquisadores Mestres e Doutores, com temáticas latinoamericanas; Conferências,
com pesquisadores reconhecidos nacional e internacionalmente; e Mesas Redondas,
em que estarão reunidos grandes pesquisadores, especialistas nas temáticas
propostas.
As inscrições de apresentações de trabalho estão abertas até o dia 29 de maio de
2016. Serão aceitos trabalhos de graduandos com o aval do orientador ou de um
professor, graduados, pós-graduandos, pós-graduados e professores. Para maiores
informações consulte o site: http://sites.usp.br/prolam/
Os
Seminários
de
Pesquisa
encontram-se
disponíveis
no
link: http://sites.usp.br/prolam/seminarios-de-pesquisa/
Normas para apresentadores de trabalho: http://sites.usp.br/prolam/normas-paraapresentadores-de-trabalho/

X Colóquio Brasileiro em Economia Política dos Sistemas-Mundo
Em sua 10a edição, o Colóquio Brasileiro em Economia Política dos Sistemas‐Mundo
convida à reflexão sobre as relações entre o Brasil e a Economia‐Mundo. Esse esforço
poderia partir da seguinte afirmação de Anibal Quijano e Immanuel Wallerstein: the
Americas were no incorporated into an already existng capitalist world‐economy. There
could not have been a capitalist world‐economy without the Americas. Nesta
perspectiva, desde 1500 em diante, neste espaço chamado Brasil, as mudanças
relevantes aconteceram, estão acontecendo e acontecerão como parte do
desenvolvimento da economia‐mundo capitalista. A colonização portuguesa através da
implantação de alguns nódulos da cadeia mercantil mundial do açúcar, o fim da
condição colonial e a formação do embrião do Estado nacional com a transferência da
corte portuguesa em 1808 são claramente processos mundiais que se espraiaram para
o Brasil. Isso teria mudado com o surgimento do Estado nacional em 1822? Ou antes,
não seria a condição de periferia (de 1500 até mais ou menos a década de 1970) e de
semiperiférica da economia‐mundo o que explica as características do Estado, sua
evolução e políticas (internas e externas), a industrialização do século XX, a
controversa desindustrialização contemporânea, e mesmo o tumultuado e incerto
momento político‐econômico atual? E mais: as próprias classes sociais não se
formaram e atuaram dentro dos nódulos das cadeias mercantis mundiais (açúcar, café,
automóveis, soja, etc..) aqui instalados e que constituem o que nacionalismo
metodológico chama de economia nacional? Ao mesmo tempo, ao serem
transplantados para o espaço‐tempo‐Brasil, os processos mundiais adquiriram
dimensões e traços que moldaram a própria economia‐mundo, como parece ter sido o
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caso da produção do açúcar, da escravidão, do ouro (no XVIII), do café nos séculos XIX‐
XX. Além das diversas dimensões (política, economia, meio‐ambiente, ciência e
tecnologia, relações internacionais) e períodos das relações entre o Brasil e economia‐
mundo, também serão muito bem‐vindos trabalhos propositivos ou críticos à própria
Economia Política dos Sistemas‐Mundo.
O evento ocorrerá nos dias 10 e 11 de outubro de 2016 na Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC). Cronograma: 22/julho – submissão de artigos completos;
5/agosto – divulgação dos aceites; 2/setembro – confirmação da presença;
19/setembro – divulgação da programação.
Mais informações em: www.gpepsm.ufsc.br

Simposio de Historia Económica del VII Congreso Nacional de Historia
Francisco Quiroz Chueca, vicepresidente de la Asociación Peruana de Historia
Económica (APHE), invita a los interesados en participar en el Simposio de Historia
Económica del VII Congreso Nacional de Historia, a realizarse en Trujillo del 8 al 11 de
agosto. El Congreso está dirigido a historiadores peruanos y peruanistas de las
diferentes universidades del país y del extranjero, así como a académicos
independientes. Se propone presentar y discutir los resultados de investigaciones
recientes para coadyuvar a un mejor conocimiento y comprensión de nuestra historia
como una de las herramientas fundamentales para el desarrollo del país. El Congreso
tiene como objetivos principales dar a conocer y discutir los resultados de la
investigación histórica realizada en el marco de los cambios sociales ocurridos en las
últimas décadas en el país y el mundo; generar un espacio de diálogo académico entre
los historiadores peruanos y peruanistas; reflexionar acerca de los nuevos enfoques
teóricos y metodológicos en el campo de la historia; estimular la investigación histórica
entre los profesionales y estudiantes de nuestra disciplina, y discutir acerca de las
condiciones del desempeño profesional de los historiadores en la actualidad.
El VII Congreso Nacional de Historia se desarrollará en las instalaciones de la Ciudad
Universitaria de la Universidad Nacional de Trujillo, con conferencias magistrales y
ponencias en simposios temáticos y metodológicos. Además, el Congreso tendrá
debates en paneles sobre temas específicos de la historiografía y la situación de los
historiadores en el Perú actual. De la misma manera, durante el desarrollo del evento
se presentarán libros de historia y habrá una feria en la que pueden participar todos
los asistentes con sus trabajos previa coordinación. El Congreso aceptará sumillas de
ponencias de parte de historiadores y estudiantes de postgrado peruanos y extranjeros
hasta el miércoles 30 de abril del 2016 enviadas por correo electrónico a los
coordinadores de los simposios con copia al correo central de la organización. Las
propuestas deben incluir el título de la ponencia, un resumen o sumilla con un máximo
de 200 palabras, la filiación institucional y una hoja de vida en un máximo de 500
palabras con indicación de grados y títulos, publicaciones y otra información que se
estime relevante. El martes 31 de mayo de 2016 se dará a conocer la lista de ponencias
aceptadas.
Las versiones completas de las ponencias aceptadas deberán ser remitidas por correo
electrónico hasta el jueves 15 de julio del 2016, junto con el número del recibo de
inscripción y el requerimiento de ayudas audiovisuales para la presentación de la
ponencia. Se publicará el programa del evento con los resúmenes de las ponencias. Las
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tarifas de inscripción: Ponentes S/. 120.00 (hasta el jueves 20 de julio: S/. 100.00).
Asistentes S/. 30.00 (estudiantes) y S/. 50.00 (público general). Las sumillas de las
ponencias pueden enviarse hasta el 30 de abril al correo: fquirozc@unmsm.edu.pe
Más información sobre el Congreso aquí:
http://viicongresonacionaldehistoria.unitru.edu.pe/

Workshop do projeto Ramificações Ultramarinas: sociedades comerciais no âmbito
do Atlântico Luso - século XVIII
Coordenado pelo professor Carlos Kelmer Mathias (UFRRJ), o Projeto Ramificações
Ultramarinas: sociedades comerciais no âmbito do Atlântico Luso - século XVIII
realizará um workshop no dia 3 de maio de 2016 no Instituto de Ciências Humanas e
Filosofia (ICHF) da Universidade Federal Fluminense (UFF), sala 516, bloco O.
Sob a coordenação do professor Carlos Gabriel Guimarães (UFF), e com a apresentação
de trabalhos de diversos pesquisadores de diferentes universidades brasileiras, o
workshop está organizado em duas seções. A primeira denomina-se “O crédito e os
credores no Estado do Brasil, século XVIII” e, a segunda, “Sociedades comerciais, redes
e as informações do comércio atlântico”.

XX Encontro Regional de História da ANPUH-MG: História em Tempos de Crise
Data: 26 a 29 de julho de 2016
Submissão de comunicações nos Simpósios Temáticos, nas Sessões Livres para
discentes e na I Mostra IC Jr de História: 06/05/2016.
Local: Universidade Federal do Triângulo Mineiro - Uberaba-MG
http://www.encontro2016.mg.anpuh.org/
XVII Encontro de História da ANPUH-RJ: Entre o local e o global
Data: 8 a 11 de agosto de 2016
Local: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Campus Nova Iguaçu.
http://www.encontro2016.rj.anpuh.org/site/capa
XXIII Encontro Estadual de História da ANPUH-SP - História: por que e para quem?

Data: 5 a 8 de setembro de 2016
29 de março a 04 de maio: Inscrição de trabalhos para apresentação nos Seminários
Temáticos.
Local: Universidade Estadual Paulista – Campus Assis (Unesp/Assis)
http://www.encontro2016.sp.anpuh.org/
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Revistas de História Econômica
América Latina en la História Econômica
Instituto Mora, México
http://alhe.mora.edu.mx/index.php/ALHE
A Revista de Historia Económica – Journal of Iberian and Latin American Economic
History (RHE-JILAEH)
Instituto Figuerola, Carlos III, Universidad de Madrid, España
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=RHE
Economic History Review (EHR)
Economic History Society (United Kingdom)
http://www.ehs.org.uk/journal/index.html
História e Economia
Brazilian Business School (São Paulo, Brasil)
http://bbs.edu.br/a-bbs/revista-bbs/
Investigaciones de Historia Económica
Associação Espanhola de História Econômica
http://zl.elsevier.es/es/revista/investigaciones-historia-economica-328
Journal of Economic History (JEH)
The Economic History Association (USA)
https://eh.net/eha/publications/the-journal-of-economic-history/
Revista Tiempo y Economia (Colômbia)
Informações em: http://goo.gl/AqOSnO
Revista Uruguaya de Historia Económica (RUHE)
Associação Uruguaia de História Econômica, Uruguai
http://www.audhe.org.uy/revista/
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Concursos públicos

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) – Instituto de Economia
De 25 de abril de 2016 a 20 de maio de 2016 estão abertas as inscrições para cinco
concursos públicos destinados à contratação de professores doutores para atuarem no
Instituto de Economia da Unicamp. Confiram as áreas dos respectivos concursos:
Processo 002/2016, Área de Desenvolvimento Econômico, nas disciplinas CE-391 –
Desenvolvimento Socioeconômico e HO-335 - Desenvolvimento Econômico;
Processo 003/2016, Área de Economia Monetária e Financeira, nas disciplinas CE-671 –
Economia Monetária, e na Área de Economia Internacional, na disciplina CE-582 Economia Internacional II;
Processo 004/2016, Área de Formação e Desenvolvimento Econômico no Capitalismo, na
disciplina CE-191 – História Econômica Geral e na área de Formação e Desenvolvimento
Econômico do Brasil, na disciplina CE-491 - Formação Econômica do Brasil I;
Processo 005/2016, Área de História do Pensamento Econômico, nas disciplinas CE-405 –
Economia Política II e CE-791 - História do Pensamento Econômico;
Processo 006/2016, Área de Microeconomia, na disciplina CE-462 – Microeconomia III e na
área de Economia Matemática, disciplina CE-112 - Economia Matemática II.
Os editais estão disponíveis em http://www3.eco.unicamp.br/

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) – Departamento de História
Divulgamos a abertura de concurso público para a área de História do Brasil II (séc.XIX) no
Departamento de História da UNICAMP. Período de inscrições: de 6/4 a 5/5/2016.
O edital e outras informações estão disponíveis na página do departamento na internet:

http://www.ifch.unicamp.br/ifch/historia/concursos

Universidade Federal de Alagoas - UFAL/Maceió
A partir do dia 16 de abril, estarão abertas as inscrições para um concurso de docente
efetivo na Universidade Federal de Alagoas - UFAL/Maceió. As vagas são para as áreas
de Ensino de História (1 vaga) e Historiografia e Métodos da História (1 vaga).
Para maiores informações, acessem:
http://www.copeve.ufal.br/index.php?opcao=concurso&idConcurso=274
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