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Editorial
Este é o boletim bimestral da Associação Brasileira de Pesquisadores em História
Econômica de março-abril de 2015.
No presente número divulgamos informações sobre o XI Congresso Brasileiro de História
Econômica, que será realizado em Vitória-ES, de 14 a 16 de setembro de 2015, e sobre
o V Congresso Latino-Americano de História Econômica que ocorrerá em São Paulo em
Julho de 2016.
No mais, arrolamos assuntos relevantes para a comunidade de pesquisadores em
História Econômica, de maneira a ampliar o diálogo com os associados e interessados.
Divulgamos o último número da Revista História Econômica e História de Empresas,
congressos com chamadas abertas, concursos e informações sobre fontes de pesquisa.
Para maiores informações, entrem em contato conosco pelo email: abphe1@gmail.com
A submissão de artigos para o Congresso Brasileira de História Econômica é até dia 3 de
maio de 2015, não deixe de participar!

Informes ABPHE
Anuidades 2015
A anuidade de 2015 continua R$ 130,00 para profissionais e R$ 65,00 para estudantes
e para maior comodidade, a partir de agora os pagamentos (depósito ou transferência)
poderão ser feitos no Banco Itaú ou no Banco do Brasil, de acordo com os seguintes
dados bancários:
- Banco 341 - Itau Unibanco S/A - Agência 1536; CC: 36311-0;
- Banco 001 – Banco do Brasil – Agência 2995-5; CC: 50470-X*
- CNPJ ABPHE: 86.724.846/0001-90
*Em alguns casos, no depósito ou na transferência, é preciso substituir o X por 0 (zero).
Após o pagamento, favor enviar o comprovante de depósito para o email
abphe1@gmail.com. Recebido o comprovante, enviaremos o recibo também via email.
Anuidades 2014
Para o pagamento da anuidade de 2014 feito entre 1º de janeiro e 31 de maio de 2015,
o valor da anuidade é de R$ 140,00 para profissionais e R$ 70,00 para estudantes. Se o
pagamento da anuidade de 2014 for feito depois de 31 de maio de 2015, o valor da
anuidade sobe para R$ 160,00 para profissionais e R$ 80,00 para estudantes.
Filiação
Os interessados em realizar sua filiação na ABPHE deverão entrar em contato no email
da Associação (abphe1@gmail.com) para solicitar sua ficha de inscrição e maiores
informações.
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Revista História Econômica e História de Empresas
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 ou diretamente no link http://www.revistaabphe.uff.br.
Aguardamos sua contribuição!
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XI Congresso Brasileiro de História Econômica & 12ª
Conferência Internacional de História de Empresas
O XI Congresso Brasileiro de História Econômica e 12ª 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 compreensão da sociedade e dos processos de
desenvolvimento. Em 2015 os eventos serão realizados na Universidade Federal do
Espírito Santo, em Vitória-ES, Brasil, entre os dias 14 e 16 de setembro de 2015.
O público alvo do Congresso consiste em pesquisadores, professores e estudantes (PósGraduação e Graduação) dos cursos de Ciências Econômicas, História, Administração,
Ciências Sociais e áreas afins, assim como Empresas Públicas e privadas que tenham
interesse por pesquisas acerca da História Econômica e História de Empresas. O Centro
de Ciências Jurídicas e Econômicas oferecerá suas instalações para o evento. Prevê-se a
organização de Conferências nacionais e internacionais, mesas redondas e apresentação
de comunicações orais nas seguintes áreas temáticas:
Área 1: Brasil e América Latina Coloniais
Área 2: Brasil e América Latina no século XIX
Área 3: Brasil e América Latina – 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
PRORROGAÇÃO DE PRAZO: A submissão de trabalhos deve ser feita até o dia 3 de maio
pelo email abphe11vitoria@gmail.com Instruções do site: http://www.abphe.org.br/
Comissão Científica:
Área 1: Brasil e América Latina
Coloniais
Teresa Cristina de Novaes Marques
(UnB)
Maximiliano Mac Menz (UNIFESP)
Wolfgang Lenk (UFU)

Área 4: História Econômica Geral e
Economia Internacional
Maria Heloísa Lenz (UFRGS)
Fábio Antônio de Campos (UNICAMP)
Felipe Pereira Loureiro (USP)

Área 2: Brasil e América Latina no
século XIX
Rita de Cássia Almico (UFF)
Siméia de Nazaré Lopes (UNIFAP)
Paulo Roberto Cimó Queiroz (UFGD)

Área 5: História do Pensamento
Econômico, Historiografia e
Metodologia
Cláudia Heller (UNESP)
Rogério Arthmar (UFES)
Carlos Eduardo Suprinyak (UFMG)

Área 3: Brasil e América Latina –
séculos XX-XXI
Gustavo de Barros (UFJF)
Fábio Alexandre dos Santos (UNIFESP)
Fábio Carlos da Silva (UFPA)

Área 6: História de Empresas; História
da Tecnologia.
Armando Dalla Costa (UFPR)
Ednilson Silva Felipe (UFES)
Alcides Goularti Filho (UNESC)
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Comissão Organizadora Local
Prof. Rogério Naques Faleiros (Departamento de Economia-UFES)
Prof. Maurício de Souza Sabadini (Departamento de Economia-UFES)
Profa. Ana Carolina Giuberti (Departamento de Economia-UFES)
Prof. Rogério Arthmar (Departamento de Economia-UFES)
Prof. Ednilson Silva Felipe (Departamento de Economia-UFES)
Profa. Jaqueline Carolino (Departamento de Gemologia-UFES)
Prof. Angelo Alves Carrara (UFJF)
Prof. Alexandre Macchione Saes (USP)
Prof. Luiz Fernando Saraiva (UFF)
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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) se realizará 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. Maiores informações podem ser consultadas
no site do evento: www.cladhe5.org
CHAMADA PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE SIMPÓSIOS
As propostas de simpósios temáticos serão recebidas entre 1 de Julho e 15 de agosto de
2015 no seguinte endereço eletrônico: cladhe5@gmail.com
Com a finalidade de promover a participação conjunta dos colegas de diversos países e
regiões do mundo, cada simpósio deverá contar com ao menos (2) coordenadores de
nacionalidades distintas (com no máximo três coordenadores).
A proposta de simpósio temático deverá ser encaminhada com os seguintes
documentos:
 Um resumo com justificativa da proposta do simpósio;
 Um curriculum vitae breve dos coordenadores: devem demostrar uma trajetória
acadêmica reconhecida relacionada ao tema proposto;
 Uma lista dos potenciais participantes e possíveis comentaristas, especificando
em cada caso a filiação institucional.
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As sessões devem contar com a participação de apresentadores de diversos países, com
no máximo 50% procedente de um mesmo país e os simpósios deverão conter entre 10
e 18 apresentadores.
A aprovação dos simpósios ficará a cargo do Comitê Organizador Internacional (COI) e
será comunicada por meio de e-mail aos coordenadores conforme as datas
especificadas. A aprovação deverá ser ratificada com a recepção dos trabalhos
completos, atendendo ao número máximo e mínimo previsto. Os prazos devem ser
cumpridos para que a publicação dos artigos possa ser realizada na página do evento.
Os coordenadores dos simpósios temáticos serão os responsáveis pela avaliação do
conteúdo e da qualidade dos textos, bem como da organização dos simpósios. O Comitê
Organizador Local deve receber a lista dos apresentadores e de seus artigos, assim como
o cronograma de apresentação do Simpósio para publicação no site e no material do
congresso.
CALENDÁRIO 2015-2016
2015

01 de Julho
15 de Agosto
15 de Outubro

2016

01 de Março

Período de inscrição de propostas de
simpósios temáticos
Divulgação dos simpósios aprovados e
abertura de inscrição de resumos
Data limite para submissão de resumos
para os coordenadores dos simpósios
Divulgação dos resumos aprovados para
os simpósios
Data limite para submissão dos textos
completos para os simpósios
Divulgação da programação preliminar
do CLADHE V e início das inscrições
Limite para pagamento da inscrição
com desconto
Realização do CLADHE V

01 de Abril

15 de Maio

19 de Junho
19-21 Julho

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 em 2014-5 (parte 8)

Thiago F. R. Gambi. O banco da
Ordem: política e finanças no
império brasileiro (1853-1866).
São Paulo: Alameda/Fapesp,
2015.

Edmar Morel; Marco Morel,
Leonardo Brito (orgs.). O Golpe
Começou em Washington. Jundiaí:
Paco Editorial, 2014.

Este trabalho busca reconstituir a história do
segundo Banco do Brasil, fundado em 1853.
Esse banco foi idealizado e concretizado pelo
então ministro da fazenda Joaquim José
Rodrigues Torres, futuro visconde de Itaboraí,
e se inseria como braço financeiro, no projeto
conservador de centralização e consolidação do
Estado imperial.
Com a moeda e o crédito nas mãos, o segundo
Banco do Brasil era uma instituição chave para
a centralização do poder político na Corte. É
nesse sentido que este trabalho busca
reconstituir a história do segundo Banco do
Brasil, o banco da Ordem.

Desde que se esgotou rapidamente nas livrarias
em 1965, com ajuda da polícia, que apreendeu
exemplares em vários pontos do país, O Golpe
começou em Washington é agora reeditado
pela primeira vez. De autoria do conhecido
jornalista e historiador Edmar Morel (19121989), fez parte da primeira leva de
publicações contrárias ao golpe civil-militar de
1964 e trazia à tona fato que posteriormente
ficaria cada vez mais evidente e comprovado: a
ingerência direta militar e política dos EUA no
Brasil. Redigido em estilo ágil, a obra traz farta
documentação e análises críticas sobre o
traumático e ainda mal compreendido episódio
transcorrido há cinquenta anos.
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Fontes para pesquisa
Guía de las Memorias de Hacienda de México, 1822-1910
http://memoriasdehacienda.colmex.mx
http://codexvirtual.com/bmlt2
Publicamos eletronicamente a “Guía de las Memorias de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público de México (SHCP)” durante seu primeiro século de existência. Para o historiador sua
importância é evidente: estes documentos fazendários que cobrem o período 1822 a 1910
constituem a fonte mais importante de informação qualitativa e quantitativa sobre a
administração pública, não só pelo resumo econômico anual apresentado pelos respectivos
secretários, como pela grande quantidade de anexos estatísticos que acompanham cada
informe, incluídos em Excel para os primeiros cinquenta anos de existência da SHCP.
Esta base de dados que disponibilizamos ao público traz ainda uma introdução detalhada
preparada pelos organizadores, uma síntese de cada “Memoria de Hacienda” e dados sobre
as bibliotecas onde estão as cópias. A seguir, complementamos esta informação com bases
de dados que incluem listas e breves biografias de todos os ministros da Fazenda do México
durante o primeiro século de vida independente. Este projeto foi realizado ao longo de
vários anos sob a coordenação do Dr. Carlos Marichal, de El Colegio de México, com
colaboradores do Instituto Mora, da Universidad Autónoma Metropolitana e CONACYT.
Para o desenvolvimento da página, contou-se com a colaboração da SHCP.

Cajas de la Real Hacienda de la América Española, siglos XVI a principios del siglo XIX
http://realhacienda.colmex.mx
http://codexvirtual.com/bmlt2
Esta página reúne a informação das “Cajas Reales de la Real Hacienda” para a América
espanhola entre o século XVI e 1824. As tesourarias da “Real Hacienda” foram fundadas em
quase todos os territórios dominados pelo império espanhol, dentro do no Novo Mundo.
Esta página da internet é baseada no grande projeto de pesquisa realizado por Herbert Klein
e John J. TePaske, assim como seus colaboradores.
A documentação permite fazer diversos exercícios de pesquisa e docência úteis para
professores e alunos de História Econômica da América espanhola no período colonial. A
fim de facilitar o acesso à informação, foi criado um motor de busca e uma série de mapas
históricos das “reales cajas” pelo vice-reino. A informação dos sumários das “reales cajas”
devem ser completadas com a consulta de outros ramos nos arquivos correspondentes para
se obter maior precisão nas pesquisas. O material está em formato Excel para facilitar a
consulta.
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Arquivo Público do Estado de SP
O site do Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP) está de cara nova. Totalmente
reformulado e de fácil navegação, o internauta poderá desfrutar de todos os serviços
oferecidos pela instituição, além de realizar uma ampla pesquisa do acervo que já soma mais
de 400 mil imagens de documentos digitalizados disponíveis para consulta.
http://www.arquivoestado.sp.gov.br

Divulgação de eventos
Com chamada de trabalhos aberta
2nd Ibero-American Meeting of Socio-Economics State, Society and Market: IberoAmerica in the 21st Century
19-21 de nov., 2015. Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) – Porto Alegre
Abstract
a) The deadline for submitting proposals: June 30, 2015
b) Acceptance notifications will be sent by July 30, 2015.
c) The abstract shall contain:
1. Objectives, 2. Methodology, 3. Main findings, 4. References, 5. Name, email and
academic status of all authors, 6. Abstracts must remain under 500 words, 7. Papers must
be submitted in English, Spanish or Portuguese, 8. The languages used in the meeting for
the presentation of the research will be English, Spanish or Portuguese
d) You must select your Research Network
e) Send proposals to: 2rise.ufrgs.portoalegre@gmail.com
For questions and abstract submissions (before 30, June 2015), please write to:
2rise.ufrgs.portoalegre@gmail.com More information: www.sase.org
The acceptance of the abstract by the Scientific Committee is the prerequisite for
presenting your communication to the II RISE. It will not be necessary to submit the full
paper. Networks:
1. The State of the Art in Socio-Economic Studies
2. Development and Varieties of Capitalism: Comparing Experiences
3. Democracy, Citizenship and Social Movements
4. Macroeconomics, Financial Systems and Prudential Regulation
5. Culture, Development and Creative Economy
6. Employment, Well-Being, Inequality and Social Policies
7. Sustainable Development, Territory and Environment
8. Industry and International Trade: How to Cope with Deindustrialization and Regressive
Specialisation
9. Globalization, International Relations and Regional Integration
10. Ibero-America and Emerging Countries
More: https://sase.org/fichiers/1425045828_2015_SASE_Regional_Conference__Porto_Alegre.pdf?utm_source=Copy+of+SASE+Winter+Newsletter+2015.&utm_campaig
n=SASE+Fall+Newsletter+2014&utm_medium=email
10

5th Latin American Conference of the History of Economic Thought - ESHET Chile 2015
25-27 de novembro, Universidad Adolfo Ibáñez (Santiago, Chile).
It will consider proposals on all topics related to the history, philosophy and methodology
of economics, especially those connected to the main theme of the conference: “Historical
Approaches in Economics – from Continental Europe to the Americas”.
Abstract proposals for papers and sessions – 400 words, including title, author name(s) and
contact – should be sent in English to eshetchile2015@uai.cl. Full versions of the accepted
papers will be requested by October 30, in either English, Portuguese or Spanish. There will
be a limited number of grants up to $500 (USD), preferably (but not exclusively) for Young
Scholars coming from Latin American countries and engaging the main theme of the
conference. ESHET will also sponsor a limited number of grants for scholars coming from
Europe. In order to be considered for these grants, authors should submit the full versions
of their papers by September 30, 2015.
Deadline for abstract and session submissions will be July 1, 2015, and registration will open
(and close) during September 2015. Additional information (including an organized tour to
Valparaíso on Saturday November 28) is now available on the conference website:
http://escueladegobierno.uai.cl/extension/eshetchile2015/
SCIENTIFIC COMMITTEE
•
José Luís Cardoso (Universidade de Lisboa)
•
Annie L. Cot (Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne)
•
José Edwards (Universidad Adolfo Ibáñez)
•
Pedro Garcia Duarte (Universidade de Sao Paulo)
•
Rebeca Gómez Betancourt (Université Lumière Lyon 2)
•
Wade Hands (University of Puget Sound)
•
Alexandre Mendes Cunha (Universidade Federal de Minas Gerais)
ORGANIZING COMMITTEE (Universidad Adolfo Ibáñez)
•
Nicole Gardella (nicole.gardella@uai.cl)
•
José Edwards (jose.edwards@uai.cl)
•
Andrés Estefane (andres.estefana@uai.cl)
•
Claudio Robles (claudio.robles.o@uai.cl)

9th Conference of the Iberian Association of the History of Economic Thought AIHPE Valencia, December 4-5, 2015 (EXTENDED PERIOD OF CALL FOR PAPERS)
The Organizing Committee of the 9th Conference AIHPE extends the deadline for submission
of papers until Friday, May 15, 2015. Such proposals shall be accompanied by an abstract of
200-400 words and should be sent to the e-mail address:
Pablo.Cervera@uv.es
As in previous editions, we will accept original proposals on any topic within the scope of
the history of economic thought, and specifically about themes and authors from outside
the Iberian geographical framework. We also encourage groups of researchers to organize
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thematic sessions with three or four communications. The contributions of PhD students
and young scholars are particularly welcome.
The final selection of the proposals will depend on the Scientific Committee. The acceptance
of the proposals submitted since April 4 to May 15 will be confirmed before May 30, 2015.
All informations about accommodation, registration, the composition of the Committees
and the general program are available and will be updated on the web page:
http://www.adeit-uv.econgres.es/aihpe9/
IX Encuentro de la Asociación Ibérica de Historia del Pensamiento Económico
AIHPE-Valencia, 4-5 de Diciembre de 2015 (AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN
DE COMUNICACIONES (EXTENDED CALL FOR PAPERS)
La Comisión Organizadora de la 9th Conference AIHPE amplía el plazo de presentación de
propuestas de comunicaciones hasta el viernes 15 de mayo de 2015. Tales propuestas irán
acompañadas de un resumen de 200-400 palabras y deben enviarse a la dirección:
Pablo.Cervera@uv.es
Como en las anteriores ediciones, se aceptan ponencias originales sobre cualquier tema
dentro del ámbito de la historia del pensamiento económico, y específicamente sobre temas
y autores de fuera del marco geográfico ibérico. También se admiten sugerencias para
formar de sesiones temáticas organizadas, con tres o cuatro comunicaciones cada una. Las
contribuciones de los estudiantes de doctorado y de investigadores doctores recientes son
particularmente bienvenidas.
La selección final de las propuestas de comunicaciones estará a cargo del Comité Científico.
La aceptación de las propuestas enviadas desde el 4 de abril hasta el 15 de mayo de 2015
será confirmada antes del 30 de Mayo de 2015.
Todas las informaciones relativas al alojamiento, la inscripción, la composición de los
Comités y el programa general de actividades están disponibles y se irán actualizando en la
dirección de internet:
http://www.adeit-uv.econgres.es/aihpe9/
IX Encontro de Economia Catarinense (EEC)
Está aberta a submissão de artigos e/ou resumos ao IX Encontro de Economia Catarinense
(EEC) enviando-o/s para as seguintes Sessões Temáticas:
1. Desenvolvimento e sustentabilidade socioambiental
2. Gestão e economia do setor público
3. Demografia, espaço e mercado de trabalho
4. História econômica e Social
5. Economia industrial, da ciência, tecnologia e inovação
6. Desenvolvimento social, economia solidária e políticas públicas
7. Desenvolvimento regional e urbano
8. Desenvolvimento rural e agricultura familiar
9. Relações econômicas e políticas internacionais
10. Temas especiais
Mais informações através do site http://www.apec.unesc.net
O prazo final para submissão é até 10/03/2015.
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Tercer Congreso de Historia Económica de Chile
Organização: Asociación Chilena de Historia Económica (ACHHE)
Dias 11 y 12 de agosto de 2016 en la Universidad de Santiago de Chile.
El propósito de los convocantes es que el Congreso reúna a los expertos en historia económica
chilenos y extranjeros que quieran presentar los resultados de sus investigaciones. La Asociación
Chilena de Historia Económica anima a académicos y estudiantes avanzados a participar en un
ambiente de pluralismo y rigor académico que favorezca el progreso del conocimiento y la
colaboración entre pares. Invitamos a los colegas de Chile y del extranjero a conformar Mesas
de Ponentes entorno a temas vinculados a la historia económica y enviarnos sus propuestas de
mesas (simposios) antes del 30 de diciembre de 2015. Es requisito que las mesas sean
propuestas con un mínimo de 5 ponentes. También pueden proponerse ponencias
independientes, que la comisión organizadora incluirá en las distintas mesas, según sea
pertinente, o agrupará en paneles temáticos. La lista de mesas o ponencias aprobadas será
comunicada el 15 de marzo del 2016. El texto de las ponencias deberá ser enviado antes del 30
de junio 2016. Organiza: Centro Internacional de Investigación de Historia Económica,
Empresarial y de la Administración Pública (CIHEAP), Facultad de Administración y Economía,
Universidad de Santiago de Chile.
Informações: http://ahec.uji.es/es/actividades/iii-congreso
Sextas Jornadas Uruguayas de Historia Económica
Organização: Asociación Uruguaya de Historia Económica (AUDHE)
Dias 2, 3 y 4 de diciembre de 2015, en la ciudad de Montevideo, Uruguay.
A veinte años de su primera convocatoria, es propósito de AUDHE que esta nueva edición de las
Jornadas Uruguayas de Historia Económica se constituya -al igual que en las anteriores
ediciones- en un espacio de encuentro, discusión, reflexión y colaboración que refuerce los
vínculos que unen a la comunidad de historiadores económicos de Uruguay con colegas de otros
países así como de otras disciplinas de las ciencias sociales. Esta amplia convocatoria responde
a la convicción de que la Historia Económica en diálogo y fertilización recíproca con otras
tradiciones disciplinarias, incrementa su potencial como herramienta idónea en la
reconstrucción del pasado y en la búsqueda de explicaciones a los problemas del desarrollo en
nuestro continente.
Las Jornadas se organizarán en simposios y se seguirá el siguiente calendario:
4 de maio de 2015: Nuevo plazo para la recepción de propuestas de simposios. Cada propuesta
debe contener un título, objetivo y un resumen del perfil temático (letra times new roman,
tamaño 12). Se solicita también, incluir los nombres de los coordinadores, su filiación
institucional y su correo electrónico (señalando el coordinador de contacto) y un listado de
participantes y posibles comentaristas con sus respectivas filiaciones institucionales. Los
simposios deberán asegurar un número mínimo de 4 ponencias y no podrán superar las 12. Las
propuestas serán evaluadas por el Comité Organizador.
20 de julio de 2015: fecha límite para la presentación de resúmenes a cada simposio.
12 de octubre de 2015: fecha límite para la recepción de ponencias.
Informações: www.audhe.org.uy
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III Congreso Internacional de la AHEC
Organização: Asociación de Historia Económica del Caribe (AHEC) y la University of the West
Indies, St. Augustine, Trinidad and Tobago,
Dias 4 a 8 de noviembre de 2015, Campus de St. Augustine en la isla de Trinidad.
El tema principal del Congreso será ''La historia de las inversiones en el Caribe''. La AHEC invita
a los investigadores que se interesan por la historia económica del Caribe a intervenir con una
ponencia inédita en una de las siguientes secciones, procurando establecer su relación con el
movimiento de capitales y las inversiones.
La AHEC fija hasta el día 15 de mayo de 2015 el plazo para recibir las propuestas de participación.
Las propuestas podrán tener un carácter colectivo (composición de mesas: tema y participantes
inicialmente previstos) o individual, en cuyo caso la organización asignará mesas. Las propuestas
irán acompañadas de una breve descripción de su contenido de unas 100 palabras. Las
propuestas deben ser dirigidas por correo electrónico (por triplicado) a las siguientes
direcciones: jose.piqueras@uji.es; jvon@mora.edu.mx; ccwik@sta.uwi.edu
El 31 de mayo de 2015 la organización hará pública la relación de propuestas aceptadas y el
programa provisional del congreso. El plazo ordinario de inscripción en el Congreso tendrá lugar
entre el 15 de mayo y el 20 de junio de 2015.
Informações: http://ahec.uji.es/es/actividades/iii-congreso
II Congreso Peruano de Historia Económica
Organização: La Asociación Peruana de Historia Económica APHE
Trujillo, 20-22 de julio de 2015.
La Asociación Peruana de Historia Económica APHE, creada en el año 2011 por historiadores y
economistas provenientes de diversas universidades del país, convoca a su Segundo Congreso,
a realizarse en las instalaciones de la Universidad Nacional de Trujillo, entre los días 20 y 22 de
julio de 2015, en la ciudad de Trujillo, Perú, bajo los auspicios de dicha Universidad. Invitamos a
los colegas del Perú y del extranjero a conformar Mesas de Ponentes en torno a temas
vinculados a la historia económica y enviarnos sus propuestas de mesas antes del 31 de marzo
de 2015. La relación de mesas aprobadas será comunicada el 15 de abril; el texto de las
ponencias deberá ser enviado el 30 de junio.
Informações: https://laaphe.wordpress.com/congreso-2015/convocatoria/
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Concursos
Concurso público para uma vaga de professor adjunto no Departamento de Ciências
Econômicas da UFMG, na área de Economia Política Internacional
Edital de concurso público para uma vaga de professor adjunto no Departamento de
Ciências Econômicas da UFMG, na área de Economia Política Internacional. O perfil
esperado do[a]s candidato[a]s é bastante amplo, incluindo possíveis formações nas áreas
de Economia, Relações Internacionais, Ciência Política, Ciências Sociais, História, Geografia
e Direito. O programa do concurso, em anexo, também reflete a natureza interdisciplinar da
vaga, cujo principal propósito é consolidar uma área de estudos essencial dentro do nosso
bacharelado em Relações Econômicas Internacionais. Maiores informações, incluindo o
edital, podem ser obtidas no endereço abaixo:
http://web.face.ufmg.br/face/portal/departamento/ciencias-economicas/noticias/470-editalno64-concurso-para-professor-efetivo-economica-economia-politica-internacional.html
Concurso para professor efetivo na Faculdade de Ciências Aplicadas, Unicamp/Limeira
Área: Administração (Disciplinas: GL502 – Economia Brasileira, PG701 – Economia do Setor
Público e PG501 – Políticas Públicas no Brasil)
Inscrições: 23/02 a 20/03/2015
Reabertura: 26/03 a 28/04/2015
Edital: http://www.fca.unicamp.br/documents/1.Edital%20FCA-03-2015-Abertura.pdf
Mais informações: http://www.fca.unicamp.br/portal/component/content/article/35fca/institucional/382-prof-dr-inscricoes.html

Chamada de artigos para revistas
Revistas de História Econômica
América Latina en la História Econômica – Instituto Mora, México:
http://alhe.mora.edu.mx/index.php/ALHE
Revista Uruguaya de Historia Económica (RUHE)
Associação Uruguaia de História Econômica, Uruguai.
http://www.audhe.org.uy/revista/
A Revista de Historia Económica – Journal of Iberian and Latin American Economic
History (RHE-JILAEH), Instituto Figuerola, Carlos III, Universidad de Madrid.
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=RHE
Investigaciones de Historia Económica, Associação Espanhola de História Econômica.
http://zl.elsevier.es/es/revista/investigaciones-historia-economica-328
Revista América Latina en la Historia Económica (Instituto Mora)
Consulte as normas de submissão para a revista em:
http://alhe.institutomora.edu.mx/index.php/ALHE/pages/view/normasEdicion
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Documentos de Trabajo de la Sociedade Española de Historia Agraria (SEHA)
A Colección de Documentos de Trabajo de la Sociedad Española de Historia Agraria (SEHA)
recebe textos inéditos sobre qualquer aspecto relacionado à historia do mundo rural, escritos
em castelhano, inglés, português ou qualquer outra língua da Península Ibérica, sendo
especialmente bem recebidos aqueles que são fruto de pesquisa em andamento, os que ainda
têm um caráter preliminar, os que apresentam novas fontes ou série de dados e qualquer outro
trabalho que, por sua extensão ou por seu formato, são dificilmente publicáveis em revistas de
prestígio.
Consulte as normas de publicação: http://www.seha.info.
Revista Tiempo y Economia (Colômbia)
Aberta a submissão para o segundo número da revista; mais informações em:
http://bit.ly/HK5ute ou pelo email: tiempoyeconomia@utadeo.edu.co
Prazo máximo: 10 de março de 2015.
Revista Faces da História. Dossiê "História e filosofia: elos e confrontos entre genealogia e
hermenêutica na historiografia". Organizadores: Prof. Dr. Hélio Rebello Cardoso Jr (UNESP –
Assis); Doutorando Rodrigo Bianchini Cracco (UFMG – Belo Horizonte); Mestrando Tiago Viotto
da Silva (UNESP – Assis).
Mais informações em: http://seer.assis.unesp.br/index.php/faces/issue/view/17/showToc
E-mail: facesdahistoria@assis.unesp.br
Documentos de Trabajo de la Sociedad Española de Historia Agraria (SEHA), acaba de publicar
o trabalho DT-SEHA 1410, Living standards and rural-urban height gap during the early stages of
modern economic growth in Spain, de José M. Martínez-Carrión, Pedro M. Pérez-Castroviejo,
Javier
Puche-Gil,
Josep
Mª.
Ramon-Muñoz.
Para
acessá-lo,
consulte:
http://www.seha.info/43.asp ou http://ideas.repec.org/s/seh/wpaper.html.
Revista Politécnica de Medellin (Colômbia).
La Revista Politécnica del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid es una publicación
orientada a profesionales, investigadores y estudiantes de las diferentes áreas del conocimiento,
relacionadas con ingenierías y ciencias, La próxima fecha de corte es mayo 01/15 para el número
a publicarse en el junio de 2015. Los artículos deben seguir todas las NORMAS y FORMATOS
establecidos, que se encuentran en el siguiente sitio web:
http://www.politecnicojic.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=362&Item
id=339
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Diretoria (2013-2015)
Presidente: Angelo Alves Carrara
Vice-Presidente: Alexandre Macchione Saes
Primeiro Secretário: Thiago Fontelas Rosado Gambi
Segundo Secretário: Felipe Pereira Loureiro
Primeiro Tesoureiro: Afonso Alencastro de Graça Filho
Segundo Tesoureiro: Cláudia Tessari

Conselho de Representantes da ABPHE 2013 - 2015
Região Norte
1º Titular – Siméia de Nazeré Lopes
2º Titular – Fábio Carlos da Silva
Suplente
Região Centro-Oeste
1º Titular – Hamilton Afonso de Oliveira
2º Titular – Paulo Roberto Cimó de Queiroz
Suplente – Teresa Cristina de Novaes Marques
Região Nordeste
1º. Titular – João Rodrigues Neto
2º. Titular – Ana Paula Sobreira Bezerra
Suplente

Região Sudeste
1º. Titular – Carlos Eduardo Suprinyak
2º. Titular – Rita de Cássia da Silva Almico
Suplente – Rogério Naques Faleiros
Região São Paulo
1º. Titular – Fábio Alexandre dos Santos
2º. Titular – Cláudia Heller
Suplente – Fábio Antonio Campos
Região Sul
1º. Titular – Maria Heloisa Lenz
2º. Titular – Alcides Goularti Filho
Suplente – Ary César Minella

Revista História Econômica e História de Empresas
Comissão Executiva
Luiz Fernando Saraiva (editor) - UFF
Carlos Suprinyak – UFMG
Cláudia Tessari - UNIFESP
Marco Cavalieri -UFPR
Teresa Marques -UNB
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