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EDITORIAL 
 
Findo o período de férias e, ainda, iniciado o segundo semestre letivo de 2019, na maioria das 

universidades brasileiras, esse boletim traz algumas informações importantes para os nossos 

sócios. Entre elas temos um relato do VI Congresso Latino Americano de História Econômica 

(CLADHE VI) ocorrido em final de julho, bem como as principais decisões das Associações 

Latino-americanas de História Econômica em relação aos eventos futuros e uma maior 

aproximação entre as nossas Associações. 

 

Nesse boletim estamos trazendo na seção ABPHE convida à leitura o capítulo do Professor 

João Antônio de Paula Pensamento econômico e história do pensamento econômico do 

Brasil, parte do livro Rumos da História Econômica no Brasil: 25 anos da ABPHE, para a 

leitura dos interessados. Também temos algumas informações adicionais sobre o XIII Congresso 

Brasileiro de História Econômica e 14ª Conferência Internacional de História de Empresas, 

nosso maior evento do ano e ainda onde teremos a renovação de nossa diretoria. 

 

Entre outras notícias, divulgamos ainda chamadas de publicação em revistas científicas e eventos 

acadêmicos com prazo de inscrição em aberto. 

 

Por fim, reiteramos mais uma vez o convite aos nossos sócios para que continuem a nos ajudar 

com a circulação de notícias nos enviando informações sobre eventos, concursos, publicação de 

livros e demais notícias pertinentes à nossa área. Entrem em contato conosco pelo email: 

abphe1@gmail.com  
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ANUIDADES 
Passado o prazo do desconto de 10% para os sócios que fizessem o pagamento da anuidade de 
2019 até dia 30/06, os valores das anuidades agora estão assim, 

Sócios profissionais => R$200,00  

Sócios estudantes => R$100,00  

Lembramos ainda que os pagamentos das anuidades poderão ser feitos por boleto bancário e 
ainda online pelo sistema Pagseguro em nossa página (http://www.abphe.org.br/anuidades)  
 
Para negociar as anuidades que eventualmente estejam atrasadas, pedimos que entrem em 
contato com a tesouraria: tesouraria.abphe@gmail.com  
 

 
. 

HISTÓRIA ECONÔMICA & HISTÓRIA DE EMPRESAS 

Nova Comissão Editorial – Internacionalização  

No esforço de expandir a internacionalização da revista História Econômica & História de 
Empresas, a atual diretoria, a comissão editorial da HE&HE e o conselho de representantes da 
associação convidou novos editores estrangeiros para integrar a equipe e fortalecer esse 
processo. 

Dentre as atividades acordadas estão a divulgação da revista nos respectivos países de origem, a 
indicação de pareceristas e a transmissão da experiência na busca por novos indexadores 
internacionais. 

Os novos componentes da equipe são: Ángel Pascual Martinez Soto (Associação Espanhola de 
História Econômica), Juan Odísio (Universidad de Buenos Aires e Universidade Nacional do 
México) e Guillermina del Valle Pavón (Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 
México). 

Além da reconhecida experiência na gestão de revistas estrangeiras, os novos editores atuarão 
no sentido de reforçar o vínculo institucional da ABPHE com o universo acadêmico hispanófono. 

Dessa forma, a equipe editorial da HE&HE passa a ser composta por Ángel Soto, Bruno Aidar, 
Guilherme Grandi, Guillermina del Valle, Ivan Salomão, Juan Odísio e Thiago Gambi. 

Essa notícia reforça o convite aos nossos associados para que submetam as suas pesquisas à 
História Econômica & História de Empresas. 

 

Aquisição de revistas impressas e novo número 

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 pode ser acessada no 
endereço www.abphe.org.br.  

http://www.abphe.org.br/anuidades
mailto:tesouraria.abphe@gmail.com
http://www.abphe.org.br/
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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.  

A atual diretoria, em conjunto com a nova Comissão Editorial da HE&HE composta por Bruno 
Aidar (editor), Ivanil Nunes, Ivan Salomão, Thiago Fontelas Rosado Gambi e Guilherme Grandi, 
continua a oferecer aos autores e sócios da ABPHE a revista pelo custo de sua impressão.  

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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VENDA DE LIVROS  
A ABPHE está vendendo os livros por ela editados e que podem ser vistos em seu site. As 
seguintes obras podem ser adquiridas com descontos especiais para os sócios. 
 

Crescendo em Silêncio: A incrível economia escravista de 
Minas Gerais no século XIX (2018)  
De Roberto Borges Martins 
Editoras: ICAM/ABPHE  
Preço Normal: R$ 70,00  
Preço Sócio ABPHE: R$ 50,00  
 
 
Rumos da História 
Econômica no Brasil: 25 
Anos da ABPHE (2016) 
Organizadores: Alexandre 
Macchione Saes, Flávio 
Azevedo Marques de Saes e 
Maria Alice Rosa Ribeiro  
Editora: Alameda 
Preço Normal: R$ 86,00  
Preço Sócio ABPHE: R$ 
51,60  

 
 
História Econômica - Estudos e Pesquisas (2005) 
De Alice Piffer Canabrava 
Editoras: HUCITEC/ABPHE/UNESP 
Preço Normal: R$ 60,00  
Preço Sócio ABPHE: R$ 40,00  

 
 

 

Para adquirir algum destes livros envie um email para 
abphe1@gmail.com que indicaremos as condições de 
pagamento e envio. 

 

 

 

 

 

mailto:abphe1@gmail.com


 www.abphe.org.br 

 

 

 

DEMAIS NOTÍCIAS – ABPHE 

 

ABPHE CONVIDA À LEITURA 

A atual diretoria da ABPHE mantém a sessão ABPHE convida à leitura, inspirada nas 
Associações Espanhola e Mexicana de História Econômica, onde iremos disponibilizar 
mensalmente textos em formato digital de trabalhos inéditos, capítulos de livros, ensaios ou 
artigos de acesso restrito para nossos sócios. 

Continuamos com a intenção de, a cada boletim, indicar um novo texto para a leitura. Os autores 
interessados em disponibilizar seus textos podem enviar uma mensagem para 
abphe1@gmail.com que iremos avaliar a oportunidade. 

Segue abaixo a apresentação do texto desse mês de agosto e ainda o link para acessar ao 
mesmo.  

 

Pensamento econômico e história do pensamento econômico do Brasil 

Por João Antônio de Paula 

 

Parte do livro Rumos da História Econômica no Brasil: 25 anos da ABPHE (São Paulo: 
Alameda, 2017). 

Apresentação 

O texto do professor João Antônio de Paula é um poderoso ensaio acerca do Pensamento 
Econômico Brasileiro enquanto conhecimento autônomo com suas origens, entre nós, ainda no 
século XVI e as razões de porque esse campo de investigação demorou a se constituir no país. 

O texto em homenagem ao professor Tamás Szmrecsányi, um dos principais fundadores da 
ABPHE e o seu primeiro presidente, pode ser acessado em http://www.abphe.org.br/abphe-
convida-a-ler  
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CLADHE VI 

 

 

 

Entre os dias 23 e 25 de julho de 2019 foi realizado na Universidade de Santiago de Chile o VI 
Congresso Latino Americano de História Econômica (CLADHE VI). Com a participação de cerca 
de 330 participantes, o evento teve um público um pouco menor que às edições anteriores, 
embora tenha sido muito produtivo do ponto de vista da organização dos futuros CLADHE’s e 
ainda para o estreitamento dos laços das instituições Ibero-americanas de História Econômica. 

Durante o evento foi realizada uma reunião com os presidentes das Associações Latino-
americanas de História Econômica e ainda a Associação Espanhola de História Econômica (na 
condição de convidada). Dessa reunião algumas decisões foram tomadas, entre estas: 

- A realização do próximo CLADHE (VII) à cargo da Associação Peruana de História Econômica 
que será realizado em Lima, Peru, no ano de 2021, em data ainda à ser definida. Também ficou 
previamente definido que o CLADHE VIII deverá ser organizado pela Associação Caribenha de 
História Econômica. 

- Criação de uma home-page que sirva como um repositório internacional das memórias dos 
CLADHE’s anteriores e ainda sirva para divulgar os eventos comuns às várias Associações. 

- Manutenção dos prêmios de Melhor Tese em História Econômica da América Latina. 

- O apoio das Associações Latino-americanas de História Econômica à criação de uma 
Associação congênere na Bolívia. 
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CONVÊNIO ABPHE AAHE 

    

 

 

Durante o CLADHE VI foi estabelecida uma parceria entre a Associação Argentina de História 
Econômica e a nossa associação.  

Assinada pelos presidentes e vice-presidentes da ABPHE e da AAHE (Andrea Lluch e Jorge 
Gilbert), segue abaixo o teor do convênio: 

Por meio de um acordo entre a Associação Brasileira de História Econômica e a Associação 
Argentina de História Econômica estabelece-se que os membros ativos e com as cotas em dia 
pagarão a Inscrição nos congressos organizados por ambas as associações como se fossem 
respectivos membros de cada Associação. Isto implica um benefício para os associados de 
ambas as instituições. Esperamos continuar trabalhando juntos para promover novos projetos e 
acordos de colaboração. 

Por medio de un acuerdo entre la Asociación Brasileña de Historia Económica y de la Asociación 
Argentina de Historia Económica se establece que los socios activos y con cuotas anual al día 
pagarán la Inscripción a los congresos organizados por ambas asociaciones como si fueran 
socios respectivos de cada Asociación. Ello implica un beneficio para los asociados de ambas 
instituciones. Esperamos continuar trabajando en forma conjunta para promover nuevos 
proyectos y acuerdos de colaboración. 

Este convênio já está em vigor com inscrições para os sócios argentinos já em nosso próximo XIII 
Congresso Brasileiro de História Econômica & 14ª Conferência Internacional de História de 
Empresas e para os sócios brasileiros no próximo Congresso Argentino de História Econômica 
que será realizado em Mendonza em outubro de 2020. 

O nosso objetivo é expandir esses convênios e, nesse sentido, contatos já estão sendo feitos com 
algumas outras associações. Muito em breve esperamos ter mais notícias como essas para os 
nossos sócios. 
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XIII CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA ECONÔMICA & 14ª 
CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE HISTÓRIA DE EMPRESAS 

UNESC – 24 A 26 DE SETEMBRO DE 2019 

 

INFORMAÇÕES GERAIS PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO 
 

TRANSPORTE 

 
Informamos que a organização do evento disponibilizará um transporte coletivo de 27 lugares 
para o trajeto Aeroporto de Jaguaruna – Criciúma, e ainda há vagas em todos os dias e horários, 
que seguem abaixo. O transporte é gratuito para os participantes do evento. Quem tiver interesse, 
favor entrar em contato conosco no e-mail abphe2019@gmail.com, informando os horários de 
seus voos. 
 
Aeroporto de Jaguaruna para Criciúma (hotéis) 
23/09: 14h55 (horário de chegada do voo Latam) 
24/09: 0h50 (horário de chegada do voo Azul) 
24/09: 14h55 (horário de chegada do voo Latam) 
 
Criciúma (hotéis) ao Aeroporto de Jaguaruna 
26/09: 15h25 (horário de saída do voo Latam) 
27/09: 6h10 (horário de saída do voo Azul) 
27/09: 15h25 (horário de saída do voo Latam) 
 

No site do evento os participantes encontrarão outras informações acerca de como chegar na 
UNESC, e também sobre os aeroportos na região de Criciúma, além da programação geral. 
Acesse https://www.doity.com.br/xiii-congresso-brasileiro-de-historia-economica-e-xiv-
conferencia-internacional-de-historia-de-empre     

 

mailto:abphe2019@gmail.com
https://www.doity.com.br/xiii-congresso-brasileiro-de-historia-economica-e-xiv-conferencia-internacional-de-historia-de-empre
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PARCERIA COM EMPRESA DE VIAGENS 

A ABPHE estabeleceu uma parceria com a empresa DE PASSAPORTE para favorecer seus 
associados e demais participantes do nosso Congresso com preços promocionais de passagens 
aéreas e hospedagens. Para acessar a página da empresa direcionada ao nosso evento, basta 
clicar na aba “Passagens aéreas e hospedagens” no site do evento, cujo link segue abaixo: 

https://www.doity.com.br/xiii-congresso-brasileiro-de-historia-economica-e-xiv-conferencia-
internacional-de-historia-de-empre  

 

https://www.doity.com.br/xiii-congresso-brasileiro-de-historia-economica-e-xiv-conferencia-internacional-de-historia-de-empre
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DEMAIS NOTÍCIAS  
 

EVENTOS  
 

XIV SEMANA DE HISTORIA ECONÓMICA DEL NORTE DE MÉXICO 
2 a 5 de setembro, Universidad de Sonora, México 

 

 Maiores informações: https://mailchi.mp/f72c39193cd7/xiv-semana-de-historia-econmica-del-
norte-de-mxico-en-homenaje-al-dr-mario-cerutti-pignat?e=31aa8bc4bd   

https://mailchi.mp/f72c39193cd7/xiv-semana-de-historia-econmica-del-norte-de-mxico-en-homenaje-al-dr-mario-cerutti-pignat?e=31aa8bc4bd
https://mailchi.mp/f72c39193cd7/xiv-semana-de-historia-econmica-del-norte-de-mxico-en-homenaje-al-dr-mario-cerutti-pignat?e=31aa8bc4bd
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SEMINÁRIO OLIVEIRA LIMA E A (LONGA) HISTÓRIA DA INDEPENDÊNCIA 

10 e 11 de setembro, Auditório István Jancsó - Biblioteca Brasiliana Guita E José Mindlin 

 

Oliveira Lima é, seguramente, o grande historiador da Independência do Brasil. Tratou do tema 
em vários livros de sua vasta obra, numa perspectiva que hoje poderíamos qualificar de longue 
durée, de longa duração. Com efeito, escreveu sobre os antecedentes mais notáveis do processo 
independentista e sobre suas consequências mais duradouras, num arco temporal que atingiria, 
grosso modo, um século e meio. Entre esses antecedentes, destaque-se a crescente 
preponderância do Brasil sobre Portugal, cujo ápice se concretizou com um fato inusitado e 
singular da história da humanidade: a transferência da Corte portuguesa para o Rio de Janeiro, 
em 1807, primeira vez em que um monarca europeu em funções atravessou a linha do equador. 
Ao contrário do que afirma uma certa historiografia mais superficial, não se trata aqui de uma 
simples e precipitada fuga das tropas napoleônicas, conquanto tenha havido certa precipitação na 
operação logística propriamente dita (cabe lembrar a frase atribuída à rainha dona Maria: “nem 
tão depressa que pareça fuga, nem tão devagar que pensem que queremos ficar”), mas de 
projeto estratégico acalentado desde o século XVII, com o padre Antônio Vieira, e do século XVIII, 
com o diplomata dom Luís da Cunha. Há inclusive quem retroceda essa ideia para o século XVI, 
quando uma das causas apontadas para a desdita de dom Antônio, prior do Crato, na sua disputa 
pelo trono português com o poderoso rei de Espanha, Filipe II, teria sido o fato de ter-se ido 
abrigar nas ilhas atlânticas de Portugal, e não no Brasil. 

Entre as consequências duradouras da Independência, destaque-se o estabelecimento no Novo 
Mundo de uma monarquia de características europeias, também fato único e inusitado. Segundo 
Oliveira Lima, essa seria uma monarquia híbrida, mestiça, adaptada ao meio tropical, tanto no 
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que se refere ao equilíbrio entre tendências conservadoras e autoritárias, de um lado, e 
democráticas e liberais, de outro, que caracterizou o Império do Brasil, sobretudo na sua segunda 
fase, quanto ao que diz respeito à própria natureza mestiça da sociedade tropical. 

Oliveira Lima, entre esses antecedentes e essas consequências, descreveu com maestria a 
sociedade brasileira e a portuguesa; desvendou as intrigas políticas e diplomáticas que 
caracterizaram o movimento da Independência e o reconhecimento do Império; deixou retratos 
definitivos de grandes personagens da época, a começar por dom João VI; traçou, enfim, um 
magnífico panorama, um excelente mural de Brasil e Portugal no século XIX, sobretudo no 
período que vai de 1808 a 1834. 

Programação completa em: www.bbm.usp.br/3x22  

 

PRÊMIO DE MELHOR DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM HISTÓRIA  

Instituto panamericano de Geografia e História 

 

El premio tiene como finalidad promover y reconocer las investigaciones académicas recientes, 
realizadas por estudiantes e investigadores nacionales de los Estados Miembros del Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) o egresados de programas oficiales de maestría de 
las universidades ubicadas en cualquiera de esos Estados Miembros; se otorgará en el ámbito 
general de la Historia de América, siglos XIX y XX. 

El IPGH concederá el premio, y hasta tres menciones honoríficas, a estudiantes o investigadores 
que se destaquen por su investigación y aporte historiográfico. 

I. El candidato debe ser ciudadano de cualquier Estado Miembro del IPGH y haber egresado de 
un programa oficial de maestría. 

II. La tesis debe haber sido defendida entre el 1º de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018. 

III. El tema de la tesis debe ser histórico-panamericano y abarcar, por lo menos, dos países. 

IV. Se deberá enviar a la Secretaría General toda la documentación requerida dentro del plazo de 
inscripción estipulado en las presentes bases en formato electrónico, con copia informativa a la 
Sección Nacional del IPGH correspondiente y a la Comisión de Historia. 

Prazo de Inscrição: 30 de agosto de 2019 
Maiores informações: 
 http://comisiones.ipgh.org/HISTORIA/assets/convocatoria-tesis-maestri%CC%81a-2019.pdf  

 

http://www.bbm.usp.br/3x22
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EVENTOS COM PRAZO DE SUBMISSÃO ABERTOS 
 

VIII Congresso de História Ferroviária 

28 a 30 de outubro de 2020, Lisboa 

 

A ASIHF (Associação Ibérica de História Ferroviária) convoca o VIII Congresso de História 
Ferroviária, que se celebrará em Lisboa nos dias 28, 29 e 30 de 2020, nas instalações do ISCTE 
(CIES-IUL), contando ainda com o apoio da Universidade de Évora (CIDEHUS) e da Universidade 
NOVA de Lisboa (CIUHCT). 

A ASIHF convida a comunidade académica e de investigadores a participar no Congresso, 
enviando as suas propostas de comunicação sobre os seguintes temas: Novas perspetivas sobre 
caminhos de ferro portugueses; Fronteira e caminho de ferro; As viagens de diretores e técnicos: 
uma forma de transferência de conhecimento; O transporte terrestre de mercadorias: 
complementaridade y concorrência entre o caminho de ferro e a estrada (séculos XIX-XXI); 
Caminho de ferro e cidade: impacto das infraestruturas ferroviárias no desenvolvimento urbano 
das cidades da Península Ibérica; Jovens Historiadores: novos enfoques sobre a historia dos 
caminhos de ferro ibéricos; Tema geral. 

As propostas, que não devem ter uma extensão superior a 300 palavras, devem ser enviadas à 
organização (através do mail: 8congresoHF@asihf.org) até ao dia 31 de outubro de 2019. O 
Comité Científico comunicará até 31 de dezembro de 2019 a aceitação das propostas de 
comunicação, cujos textos completos (até 12 mil palavras) deverão ser enviados até ao dia 30 de 
junho de 2020 (em relação a este assunto, serão fornecidas mais informações em devido tempo). 

Prazo de Inscrição: 31 de outubro de 2019. 

Maiores informações e inscrições: http://www.asihf.org/8congreso/index_po.htm  
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ANNUAL MEETING OF THE BUSINESS HISTORY CONFERENCE – CALL FOR 
PAPERS 

12 a 14 de março de 2020, Charlotte Marriott City Center 

 
 
Capitalist mythology continues to stress charismatic entrepreneurs and the value of incentive 
structures that reward individual merit.  But much recent scholarship has shown that business 
environments have always depended heavily on social networks and modes of cooperation, 
whether in the early modern world, amid industrialization, or during the recent decades of 
globalization.  Cooperative impulses suffused the efforts to coordinate behavior across commercial 
empires, within the modern corporation, among workers in a given industry, and inside the state-
owned monopoly; such impulses have always animated the joint endeavors of guilds, urban 
boosters, rural agricultural reformers, trade associations, industry pressure groups, chaebol, self-
regulatory organizations, and cartels.   In many contexts, of course, cooperation has prompted 
stinging social and political critique, whether as coziness with imperial or authoritarian 
governments, anti-competitive price fixing, corrupt cronyism, or class-based strangleholds on 
democratic politics. 

Despite the salience of collaboration as a theme in business history, the field continues to be 
characterized by individualistic research practices.  Historical works that focus on enterprise are 
mostly sole-authored works.  Although two historians sometimes collaborate on a research project, 
larger teams remain rare, outside the context of building archival collections (whether manuscript 
or digital); so too do undertakings that bring business historians together with scholars from other 
disciplines, whether from the other social sciences or the fast-growing domain of data analytics. 

For the 2020 annual meeting of the Business History Conference, we welcome proposals that 
examine: 

·       the evolution of cooperative dynamics in specific enterprises and industries, or within the 
wider business environment, from any period, society, or region; 
·       the social, cultural, political, legal, and policy responses to cooperation in the business realm, 
again without limitation to era or geography; and especially 
·       the challenges and opportunities presented by undertakings in business history that pull 
together larger teams, including those that incorporate participants with other disciplinary 
backgrounds and integrate research and education. 

The program committee will be chaired by Benjamin Waterhouse (University of North Carolina, 
Chapel Hill), and includes Fahad Bishara (University of Virginia), Xavier Duran (Universidad de 
Los Andes, Bogota), Christina Lubinski (Copenhagen Business School), and Alexia Yates 
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(University of Manchester), along with BHC President Edward J. Balleisen (Duke University).  
While we encourage proposals to take up these themes, papers addressing all other topics in 
business history will receive equal consideration by the program committee, in accordance with 
BHC policy. Proposals may be submitted for individual papers or for entire panels. Each proposal 
should include a one-page (300 word) abstract and one-page curriculum vitae (CV) for each 
participant. Panel proposals should have a cover letter containing a title, a one-paragraph panel 
description, and recruited chair and commentator, with contact information for the panel organizer. 

Prazo de Inscrição: 01 de outubro de 2019. 

Maiores informações e inscrições: https://thebhc.org/call-papers-2020  

 
 

CONGRESSO INTERNACIONAL DO BICENTENÁRIO DA REVOLUÇÃO DE 1820 

Chamada de Trabalhos, Lisboa: 12 a 14 de Outubro de 2020 

 

O bicentenário da Revolução de 1820 constitui uma oportunidade e um desafio para revisitar e 
melhor compreender um período crucial da história contemporânea portuguesa. O congresso 
internacional que assinala este acontecimento procurará apontar as grandes linhas de 
interpretação que integram o amplo legado historiográfico existente e estimular a apresentação de 
novas abordagens e perspectivas de análise. 

Os interessados em submeter uma proposta de comunicação ao Congresso do Bicentenário da 
Revolução de 1820 deverão preencher o formulário até 30 de Setembro de 2019 
(https://cbr1820.com/call-for-papers/). 

As propostas deverão indicar o painel temático em que se enquadra a comunicação a apresentar. 

Cada proponente só poderá apresentar uma proposta de comunicação. 

A decisão sobre aceitação de propostas de comunicação será da responsabilidade dos 
coordenadores dos painéis temáticos, sendo informada até 2 de Dezembro de 2019. 

Os autores de comunicações aceites deverão entregar o respetivo texto (de acordo com normas a 
fixar oportunamente) até 31 de Maio de 2020. 

O programa final do Congresso será definido após recepção dos textos das comunicações 
aprovadas. 

Línguas do Congresso: português, espanhol e inglês. 

Prazo de Inscrição: 30 de setembro de 2019. 
Maiores informações e inscrições: https://cbr1820.com/  
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ASSOCIAÇÃO DE HISTORIADORES LATINOAMERICANISTAS EUROPEUS  

Divulgação de Simpósio Paris, 1 a 4 e setembro de 2020 

 
 

Divulgamos o simpósio aprovado por nosso associado, o professor Alcides Goularti Filho, no XIX 
Congresso da AHILA. Abaixo a descrição do simpósio 

Políticas públicas, transportes, comunicaciones y servicios en América Latina, siglos XIX y 
XX. 

Coordinadores 

Teresita Gómez – Universidad de Buenos Aires (UBA, Argentina) 
Alcides Goularti Filho – Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc, Brasil) 
Álvaro Garrido – Universidade de Coimbra (UC, Portugal ) 

El propósito del presente simposio es generar un ámbito de discusión e intercambio entre los 
participantes sobre las investigaciones en curso referidas a políticas y servicios públicos, 
transportes y comunicaciones que se han dado en América Latina, en el transcurso de los siglos 
XIX y XX. 

El desarrollo de los transportes, comunicaciones y de los servicios públicos urbanos ha tenido un 
destacado papel en la configuración de la estructura económica y social de los diversos países de 
América Latina y constituyó una problemática tomada por los distintos gobiernos de la región. Los 
capitales privados (nacionales o extranjeros) participaron activamente en su desenvolvimiento, 
complementándose en ocasiones con capitales estatales. La regulación de estos agentes y 
capitales formó parte, con distinta efectividad, de la esfera de acción de las políticas públicas. El 
siglo XX encontró una intervención creciente del Estado en la construcción y explotación de los 
diferentes servicios, que culminará con las grandes nacionalizaciones al promediar la centuria. 
Nuevos problemas, de gestión y mantenimiento de las redes, estarán ahora asociados con 
nuevos desafíos en las políticas públicas. Estas cuestiones, que atraviesan el ámbito público 
tanto como el de los agentes privados, y a través de de las diferentes experiencias - nacionales o 
regionales - desde una perspectiva comparativa, serán abordadas por las ponencias de este 
simposio. 

Prazo de Submissão: 3 de setembro de 2019 
Maiores informações sobre o evento e os demais simpósios podem ser vistas em: 
https://ahila2020.sciencesconf.org/resource/page/id/27  
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CHAMADA DE ARTIGOS – DOSSIÊS 

 
REVISTA TIEMPO & ECONOMIA – HISTORIA ECONÓMICA DE LAS REGIONES 

 
 

 
Prazo para submissão: 30 de setembro de 2019 
Maiores informações: https://revistas.utadeo.edu.co/index.php/TyE  
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REVISTA HISTÓRIA (UNESP) – COLONIZAÇÃO EM TERRAS PAULISTAS 

 
 

Dossiê: História da Colonização em Terras Paulistas: Dinâmicas e Transformações (Séculos XVI 
a XX) 

Organizadores: Paulo Cesar Gonçalves (UNESP/Assis); Lélio Luiz de Oliveira (USP/Ribeirão 
Preto); Pablo Oller Mont Serrath (Cátedra Jaime Cortesão/USP) 

Publicação: 1º Semestre de 2020 

Prazo para submissão: 30 de setembro de 2019 
Maiores informações: http://www.abphe.org.br/noticia/chamada-de-artigos-para-a-revista-historia-
sp--tema-colonizacao-em-terras-paulistas  
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Diretoria (2017-2019) 
  

Presidente: Luiz Fernando Saraiva  
Vice-Presidente: Alcides Goularti Filho  

1ª Secretária: Rita de Cássia da Silva Almico  
2ª Secretário: Paulo Roberto Cimó Queiroz  

1ª Tesoureiro: Fernando Carlos G. de Cerqueira Lima  
2º Tesoureira: Talita Alves de Messias  

 
  

Conselho de Representantes da ABPHE (2017-2019) 
  

Região Centro-Oeste 
1º Titular – Teresa Cristina de Novaes Marques 
2º Titular – Déborah Oliveira Martins dos Reis   
 
Região Nordeste 
1º Titular – Luiz Eduardo Simões de Souza 
2º Titular - Idelma Aparecida Ferreira Novais 
 
Região Sudeste  
1º Titular – Rogério Naques Faleiros  
2º Titular – Wolfgang Lenk 

Suplente – Daniel do Val Cosentino 
 
Região São Paulo 
1º Titular – Maximiliano Mac Menz 
2º Titular – Cláudia Alessandra Tessari 
Suplente – Renato Leite Marcondes 
 
Região Sul 
1º Titular – Ivan Salomão 
2º Titular – Fábio Pesavento 
Suplente - Liara Darabas Ronçani 

  
912755440 

  
 

Ex-presidentes (membros do Conselho de Representantes) 
 

Tamás József Márton Károly Szmrecsányi (1993-1997) † 
Luiz Carlos Soares (1997-1999) 

Carlos Roberto Antunes dos Santos (1999-2001) † 
Wilson Suzigan (2001-2003) 

João Antonio de Paula (2003-2005) 
Carlos Gabriel Guimarães (2005-2007) 

Josué Modesto dos Passos Subrinho (2007-2009) 
Pedro Paulo Zaluth Bastos (2009-2011) 
Armando João Dalla Costa (2011-2013) 

Ângelo Alves Carrara (2013-2015)  
Alexandre Macchione Saes (2015-2017) 

 
 


