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Editorial
Apresentamos mais um boletim da Associação Brasileira de Pesquisadores em História
Econômica de 2015, mantendo a divulgação de informações de assuntos relevantes
sobre a área de História Econômica, no intuito de ampliar o diálogo com os associados.
Estamos fazendo um esforço para melhorar nossa página na internet e para fortalecer
nossa revista e, para tanto, contamos com seu apoio para a divulgação de informações
e para submissão de artigos para a Revista História Econômica e História de Empresas.
Entrem em contato conosco pelo email: abphe1@gmail.com
Neste boletim divulgamos a programação do Congresso Brasileiro de História
Econômica, que será realizado em Vitória-ES, de 14 a 16 de setembro de 2015, a
abertura da inscrição para Simpósios Temáticos do Congresso Latino-Americano de
História Econômica – CLADHE V, entre outras informações.

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. A Comissão Editorial é composta por Luiz Fernando Saraiva
(editor); Carlos Suprinyak; Cláudia Tessari; Marco Cavalieri; Teresa Marques
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.
Aguardamos sua contribuição!

Boletim de resenhas da Revista História Econômica e História de Empresas
O novo boletim da Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica –
ABPHE, “História Econômica & História de Empresas em Debate”, pretende colocar em
discussão os artigos publicados no último número da Revista História Econômica &
História de Empresas. A proposta é abrir espaço de comunicação entre os autores e os
leitores interessados na temática para debater os resultados e as interpretações dos
recentes resultados de pesquisas.
A estrutura do boletim é composta por um release do autor do artigo a ser debatido e
uma resenha de seu comentador. O release será apresentado em no máximo 2
páginas, com uma síntese dos resultados da pesquisa. A resenha do artigo, por sua vez,
deve ter no máximo 4 páginas, destacando as contribuições da pesquisa para a área
como comentários dos resultados e das interpretações. Os autores que tiverem seus
artigos comentados terão espaço reservado para responder as questões ou as críticas
lançadas pelas resenhas nos boletins seguintes.
Para contribuir com o Boletim de Resenhas selecione um artigo que foi publicado nos
últimos números da Revista História Econômica e História de Empresas no endereço
http://www.revistaabphe.uff.br/ e nos envie um e-mail para abphe1@gmail.com
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Contribua com o boletim!

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.
Confira a lista de trabalhos aprovados: http://www.abphe.org.br/congresso/xicongresso-abphe
Atenção: o pagamento de inscrição com desconto até dia 30 de Junho de 2015.

Programação
14 de setembro de 2015
Cerimônia de Abertura – 10:00 – 10:30 – (Auditório Manoel Vereza - CCJE)
Magnífico Reitor Reinaldo Centoducate, UFES
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da UFES, Prof. Neyval Reis Júnior
Diretor do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas, Prof. Rogério Naques Faleiros
Chefe do Departamento de Economia, Profa. Ana Carolina Giuberti.
Presidente da ABPHE, Prof. Angelo Alves Carrara
Vice-Presidente da ABPHE, Prof. Alexandre Macchione Saes
Representante da Comissão Organizadora Local, Prof. Ednilson Silva Felipe
Conferência I– 10:30 – 12:30 (Auditório Manoel Vereza-CCJE)
Tema: Por uma História Econômica renovada
Coordenação: Alexandre Macchione Saes – USP
Conferencista: José Jobson de Andrade Arruda (USP)
14:00 às 15:45 – Sessões Temáticas
Mesa Redonda 1 - 16:00 – 17:45 (Auditório Manoel Vereza – CCJE)
Tema: Entre Marx e Braudel: diálogos possíveis e impossíveis.
Coordenação: Prof. Rogério Naques Faleiros (UFES)
Expositores: Pedro G. Tosi (UNESP); João Antônio de Paula (UFMG); Pedro Antônio
Vieira (UFSC)
Mesa Redonda 2 – 18:00 – 19:45 (Auditório Manoel Vereza – CCJE)
Tema: A Economia Mundial no período entre guerras (1919-1939)
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Coordenação: Alcides Goularti Filho (UNESC)
Expositores: Maria Alice R. Ribeiro (Unesp); Flávio Saes (USP); Luiz Carlos Soares (UFF).

15 de setembro de 2015
08:00 às 09:45 – Sessões Temáticas
10:00 a 12:00 – Conferência II (Auditório Manoel Vereza – CCJE)
Tema: A crise econômica atual em perspectiva histórica
Coordenação: Prof. Maurício Sabadini (UFES)
Expositor: Prof. Paulo Nakatani (UFES)
14:00 às 15:45 - Sessões Temáticas
16:00 às 17:45 – Mesa Redonda 3. (Auditório Manoel Vereza – CCJE)
Tema: “Dimensões da industrialização brasileira: Política, Setores, Regiões".
Coordenação: Felipe Pereira Loureiro (USP)
Expositores: Fábio Antônio Campos (IE/Unicamp); Arlindo Villaschi Filho (UFES); Pedro
Cezar Dutra Fonseca (UFRGS).
18:00 às 19:45 - Sessões Temáticas
20:00 às 21:30.
Assembleia Geral da Associação Brasileira de Pesquisadores em História
Econômica (Auditório Manoel Vereza – CCJE).

16 de setembro de 2014
08:00 às 09:45 – Sessões Temáticas
10:00 às 11:45 – Conferência III (Auditório Manoel Vereza – CCJE)
Tema: Economia e processos de independência na América Latina
Coordenação: Angelo Carrara (UFJF)
Expositor: Prof. Heraclio Bonilla (Universidad Nacional de Colombia)
14:00 às 15:45 - Sessões Temáticas
Mesa Redonda 5 - 16:00-18:00 (Auditório Manoel Vereza – CCJE)
Tema: Ciro Flamarion Cardoso: uma trajetória.
Coordenação: Thiago Fontelas Rosado Gambi (UNIFAL)
Expositores: André Ricardo Valle Velasco Pereira (UFES); Virgínia Fontes (UFF); Fábio
Frizzo (UFF).
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18:00 às 19:00 Encerramento
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 9)

Marcelo Augusto Monteiro de
Carvalho. A criação do SENAI
no contexto da era Vargas.
1ªed. Curitiba: Editora Prismas,
2015.

Este trabalho tem como objetivo contribuir
para o entendimento do significado político e
econômico da criação da instituição de
aprendizagem industrial, o SENAI, nascido em
1942, partindo da investigação de algumas
das principais experiências regionais com o
ensino industrial e das forças políticas e
ideológicas que as sustentavam e de como
estes conhecimentos acumulados na educação
profissional em alguns dos principais Estados
da União, entre eles São Paulo, Minas Gerais e
Rio Grande do Sul, acabaram por pautar boa
parte do debate sobre o tema do ensino
profissional,
influenciando
as
tentativas
federais
para
a
institucionalização
da
aprendizagem industrial no âmbito do mundo
do trabalho operário, assim como também
justificar as resistências do empresariado
industrial a esta intervenção principalmente na
segunda metade da década de 1930 e início
dos anos 1940. Também discutimos a
importância da aliança política entre o núcleo
do Governo Vargas e o grupo industrialista
sediado nas principais representações de
classe da burguesia industrial daquele período,
entre as quais o CIESP/ FIESP e a CNI, que
objetivando o controle e direcionamento do
mercado de trabalho dentro do consenso
autoritário
e
nacionalista
estadonovista
puderam construir, no contexto econômico
adverso da Segunda Grande Guerra e dos
anos
seguintes,
um
sistema
escolar
paraestatal de aprendizagem industrial de
notável longevidade e adaptabilidade frente as
diferentes conjunturas e demandas da
indústria
nacional
por
mão-de-obra
qualificada, sistema de aprendizagem este que
foi visto no seu formato e proposta pedagógica
iniciais.
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Novos números de revistas

Revista Almanack, n.9, Abril/2015
2015 inaugura significativas mudanças no Almanack, sinalizando seu amadurecimento e
empenho em ampliar temáticas e conexões. A partir de agora, a revista terá TRÊS edições
anuais: alternando números com Fóruns e dossiês temáticos. Além disso, a tradicional
seção dos Periódicos em Revista sairá uma vez ao ano.
ARTIGOS
Fórum
Rites protestataires et tensions démocratiques en France à l’âge romantique (1820 –
1848), Emmanuel Fureix
Political Rituals and Popular Politicization in Imperial Brazil, Hendrik Kraay
Funerals, Opposition and Protest between France and Brazil in nineteenth century, Claudia
Rodrigues
Memoria e Historiografía en torno a las Instrucciones Orientales de 1813, Ana Ribeiro e
Gerardo Caetano
Entre o local e o provincial: os Conselhos Gerais de Província e as Câmaras Municipais, São
Paulo e Minas Gerais (1828-1834), Carlos Eduardo França de Oliveira
Clero y política en La Rioja en los años veinte del siglo XIX. El Teniente de cura Melchor
León de la Barra, de revolucionario a “reo de alto crimen”, Fernando Gómez e María Laura
Mazzoni
Ecletismo e retórica na filosofia brasileira: de Silvestre Pinheiro Ferreira (1769-1846) ao
frei Francisco do Monte Alverne (1784-1858), Maria Renata da Cruz Duran
La prensa durante el período rivadaviano: El Argos de Buenos Aires (1821-1825), Mariana
Paula Lescano
Religião e política: o clero nos tempos de Pombal (Maranhão, século XVIII), Pollyanna
Mendonça Muniz
Nem arrancada, nem outorgada: agência, estrutura e os porquês da Lei do Ventre Livre,
Rodrigo Goyena Soares
O debate político e o pensamento econômico no Império brasileiro: centralização de
poder e monopólio de emissão no segundo Banco do Brasil (1852-1853), Thiago Fontelas
Rosado Gambi
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RESENHAS
CAMPOS, Adalgisa Arantes. Arte Sacra no Brasil Colonial. Belo Horizonte: C/Arte, 2011.
143p. Por Sarah Tortora Boscov
FRASQUET, Ivana (ed.). Jamás ha llovido reyes el cielo... De independências, revoluciones y
liberalismos en Iberoamérica. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar : Corporación
Editora Nacional, 2013. 376p. Por Sheila Virginia Castro
LAGO, Luiz Aranha Corrêa do. Da escravidão ao trabalho livre, 1550-1900. São Paulo: Cia
das Letras, 2014. 816p. Por Felipe Landim Ribeiro Mendes
MEGLIO, Gabriel di. Historia de las clases populares en la Argentina desde 1516 hasta
1880. Buenos Aires: Sudamericana, 2012. 468p. Por Jaime Rodrigues
RODRIGUES, José Damião (org.). O Atlântico revolucionário: circulação de ideias e de elites
no final do Antigo Regime. Ponta Delgada: Centro de História de Além-Mar (CHAM), 2012.
481p. Por Luís Otávio Vieira
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Divulgação de eventos
Com chamada de trabalhos aberta
Call for Papers - Lse Economic History Thesis Workshop - Michaelmas Term 2015
The department of Economic History at LSE is now inviting papers for its Thesis workshop for
Michaelmas Term 2015. The workshop runs weekly in term times on Wednesday from 56:30pm and is attended regularly by faculty and department research students. The format is a
30 minute presentation, usually on a paper at an advance stage of research and preparation,
with a minimum of 30 minutes for questions and discussions.
The workshop is ideal for those in the final year of their PhD work who wish to expose their
research to an audience of peers and senior academics and test ideas and methodologies prior
to completion of their thesis.
To apply to speak in Michaelmas Term 2015 (September 24 - December 11, 2015), please
submit an abstract of your paper (approx. 250 words) with details on methodology and
sources to workshop convenors Bernardo Wjuniski (b.s.wjuniski@lse.ac.uk), Joe Lane
(j.p.lane@lse.ac.uk) and Leo Kukic (l.kukic@lse.ac.uk) by Sunday 28th June 2015. Please also
indicate which dates you would be available to present, your thesis title, institutional affiliation
and an expected submission date of your PhD. We will contact those applying by mid-July.
For more information:
http://www.lse.ac.uk/economicHistory/seminars/EH590Workshop/home.acpx

VI Jornadas Uruguaias de História Econômica da AUDHE, de 2 a 4 de dezembro de 2015,
em Montevideu, Uruguai - Simpósio "Escravidão, economia e população no mundo
Ibero-americano (séculos XVIII e XIX)". Envio de resumos até 20 de julho.
O incremento das pesquisas sobre o papel da escravidão africana ao modelar a economia,
as estruturas demográficas e as relações sociais no mundo ibero-americano têm
estimulado cada vez mais a multiplicação das investigações levadas a cabo em
universidades e grupos de pesquisa de diversos países. A proposta do Simpósio vem ao
encontro do crescente amadurecimento da historiografia internacional e pretende,
portanto, oferecer um amplo espaço de reflexões sobre o estado da arte ao congregar
especialistas que abordem questões socioeconômicas e demográficas envolvendo o
comércio de escravos; estruturas agrárias; demografia da escravidão; economia, finanças e
espaço urbano em sociedades escravistas. Além da apresentação de resultados finais ou
parciais de pesquisas, a realização deste Simpósio visa promover a discussão de aspectos
teóricos, metodológicos e conceituais das investigações.
Coordenadores
Márcio de Sousa Soares (Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil)
Walter Luiz Carneiro de Mattos Pereira (Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro,
Brasil)
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Datas limites:
- 20 de julho de 2015: apresentação de resumos.
- 3 de agosto de 2015: comunicação dos resumos aprovados
- 12 de outubro de 2015: envio dos textos das comunicações.
A proposta ou resumo da comunicação deverá conter:
1 - Título;
2 - Nome e filiação institucional do autor;
3 - Resumo sintético do conteúdo da comunicação que não exceda a 300 palavras; e
4 - Cinco palavras-chave.
Os textos integrais, em castellano, português ou inglês, devem ser encaminhados até 12
de outubro, com os seguintes requisitos:
Máximo 12.000 palavras, incluindo bibliografia e notas, em letra "Times New Roman",
tamanho 12 ou Calibri, tamanho 11.
Mais informações: http://audhe.org.uy/sextas-jornadas-de-investigacion-2015.html
VI Jornadas Uruguayas de Historia Económica - 2 a 4 de Diciembre de 2015│Montevideo,
Uruguay - Simposio 17: Sociedades de nuevo asentamiento europeo: patrones y
trayectorias de largo plazo en perspectiva comparada, siglos XIX y XX.
Resumen:
Desde la década de 1960 el peculiar patrón de desarrollo histórico seguido por las
sociedades de nuevo asentamiento europeo ha alentado la investigación comparada a
escala internacional. El conocimiento histórico acumulado y los desafíos que ofrece la
reciente globalización para este conjunto de países han contribuido a renovar las
preguntas, los problemas y los enfoques teórico-metodológicos.
El simposio busca reunir trabajos que comparen las trayectorias de desarrollo de las
sociedades de nuevo asentamiento europeo -Argentina, Uruguay, Sur de Brasil, Sud África,
Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos- en el largo plazo y/o en diferentes
períodos históricos a lo largo de los siglos XIX y XX, entre los que destacamos, la
conformación de los estados, la primera globalización del capitalismo, el período de
cerramiento y crecimiento económico con base en el desarrollo del mercado interno y la
reciente globalización.
El objetivo es discutir tanto las trayectorias divergentes de este conjunto de países y
regiones como los patrones compartidos de desarrollo en el contexto de la economía
mundial. Se privilegiará el análisis de las trayectorias institucionales domésticas, las
relaciones internacionales, la dotación de recursos naturales y los patrones de
especialización productiva, los procesos de cambio tecnológico y crecimiento de la
productividad en el nivel sectorial, y los procesos de cambio estructural. También serán
bienvenidos trabajos que pongan el foco en las dinámicas demográficas y su relación con
el desarrollo, y en los pueblos nativos y su contribución a la conformación de sociedades
mono o multiculturales.
El simposio procura recibir investigaciones con distintos enfoques teórico-metodológicos
capaces de aportar nuevo conocimiento histórico y enriquecer el debate sobre los factores
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involucrados en la conformación de distintas trayectorias y patrones históricos de
desarrollo.
Organizadores:
Jorge Álvarez (Universidad de la República, Uruguay)
jorge.alvarez@cienciassociales.edu.uy (coordinador de contacto)
Richard Boast (Victoria University of Wellington, New Zealand), richard.boast@vuw.ac.nz
Andre Schlüeter (Universität Wien, Austria), andre.schlueter@gmx.net
Henry Willebald (Universidad de la República, Uruguay), hwillebald@iecon.ccee.edu.uy
Fechas importantes:
Envío de resumen: (hasta 300 palabras): 20 de Julio de 2015
Comunicación de aceptación: 3 de Agosto de 2015-06-01
Fecha límite para envío de artículo: 12 de Octubre de 2015
Artículos en Español, Portugués e Inglés son bienvenidos.
Por más información: http://www.audhe.org.uy/sextas-jornadas-de-investigacion2015.html
2nd Ibero-American Meeting of Socio-Economics State, Society and Market: IberoAmerica in the 21st Century
19-21 de novembro, 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 regarding fees, events, and more on 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
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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
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 Federale 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)
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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
Consulte as normas de submissão para a revista em:
http://alhe.institutomora.edu.mx/index.php/ALHE/pages/view/normasEdicion

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
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)
Informações em: http://goo.gl/AqOSnO
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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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