
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril 2020 



 

 

 

SUMÁRIO 

 
EDITORIAL ...................................................................................................................................... 2 

PRORROGADO O PRAZO PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS AO X ENCONTRO DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA ECONÔMICA & 8ª CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE HISTÓRIA 

ECONÔMICA .................................................................................................................................. 4 

PRÊMIO ABPHE DE TESE E DISSERTAÇÃO (2019-2020) ................................................................. 7 

NOTA DE PESAR ............................................................................................................................. 8 

DITADURA NUNCA MAIS ............................................................................................................... 9 

ANUIDADES ................................................................................................................................. 10 

REVISTA DE HISTÓRIA ECONÔMICA & HISTÓRIA DE EMPRESAS ................................................ 11 

Edição atual da Revista de HE&HE .......................................................................................... 13 

Venda de Revistas e Livros ...................................................................................................... 14 

ENCONTROS, EVENTOS, CONGRESSOS E ACONTECIMENTOS .................................................... 16 

CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS ....................................................................................... 22 

CHAMADAS DE ARTIGOS ............................................................................................................. 23 

PUBLICAÇÕES .............................................................................................................................. 26 

DIRETORIA DA ABPHE (2019-2021) ............................................................................................. 32 

 

 



 

www.abphe.org.br 2 

 

 

EDITORIAL 

Uma crise econômica podemos resolver com política cambial, monetária e fiscal. Uma 
crise política podemos resolver com pactos e novas eleições. E uma crise sanitária, como 
podemos resolvê-la? Talvez com coordenação e responsabilidade dos agentes políticos 
que dirigem a Nação brasileira. Mas, parece que é justamente isto que está faltando no 
Palácio do Planalto. Infelizmente, estamos vivendo a combinação dessas três crises no 
Brasil. Mesmo com nossas retinas fatigadas, temos que remover essa pedra que impede 
nossa caminhada na construção de uma sociedade mais justa e soberana. Nesse 
momento precisamos de uma coordenação com visão de futuro fundada nos valores 
humanos e no progresso da ciência. Não é mais possível sermos comandados pelos 
terraplanistas! 

Superamos diversas crises na sociedade brasileira e sempre saímos mais fortes, com a 
consolidação das instituições e da democracia. Porém, como sabemos, a história não se 
repete. 

A humanidade já passou por situações semelhantes a essa que estamos vivendo por 
conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), com a peste negra (século XIV) e a 
gripe espanhola (1918). A diferença é que não estávamos lá vivendo os horrores dessas 
duas pandemias. Agora estamos aqui, convivendo com o coronavírus. 

Diversas atividades acadêmicas, culturais, esportivas e políticas estão sendo suspensas 
ou canceladas em nível global. Não sabemos o que nos espera nos próximos meses. Por 
ora, a ABPHE manterá suas atividades, como o X Encontro de Pós-graduação em História 
Econômica, mas não hesitaremos em suspendê-lo caso seja necessário. 

Nesse boletim temos como destaque a prorrogação do prazo para submissão de 

trabalhos para Encontro de Pós-graduação da ABPHE, a primeira circular acerca do 

Congresso Latino-americano de História Econômica (CLADHE VII), que recebe até 30 de 

abril propostas de simpósios e a indicação do vídeo da professora Ângela Castro Gomes 

sobre a Ditadura de 1964. 

No Meio do Caminho 

Carlos Drummond de Andrade 

 

No meio do caminho tinha uma pedra 

Tinha uma pedra no meio do caminho 

Tinha uma pedra 

No meio do caminho tinha uma pedra 
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Nunca me esquecerei desse acontecimento 

Na vida de minhas retinas tão fatigadas 

Nunca me esquecerei que no meio do caminho 

Tinha uma pedra 

Tinha uma pedra no meio do caminho 

No meio do caminho tinha uma pedra 

 

Diretoria ABPHE 
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PRORROGADO O PRAZO PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS AO X 
ENCONTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA ECONÔMICA & 8ª 

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE HISTÓRIA ECONÔMICA 

10-12 de agosto de 2020 

Escola Paulista de Política, Economia e Negócios (EPPEN) 

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) - Osasco (SP) 

 

A Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica (ABPHE) informa que o 
prazo para submissão de trabalhos ao X Encontro de Pós-Graduação em História 
Econômica & 8ª Conferência Internacional de História Econômica foi prorrogado até 10 
de abril de 2020. 

Estão convidados a submeterem trabalhos pós-graduandos, pesquisadores que 
defenderam recentemente suas teses e dissertações na área de História Econômica, 
História Social, História do Pensamento Econômico e História de Empresas, além de 
graduandos com pesquisas nestas áreas.   

O objetivo do encontro é oferecer um espaço para a apresentação de trabalhos, 
promover a interlocução e o debate sobre as pesquisas dos pós-graduandos ou recém 
pós-graduados e graduandos, o encontro contará também com conferências e mesas-
redondas de professores e pesquisadores reconhecidos da área. 

Em 2020, o X Encontro de Pós-graduação em História Econômica & 8ª Conferência 
Internacional de História Econômica serão realizados na Escola Paulista de Política, 
Economia e Negócios (EPPEN) da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), em 
Osasco (SP), entre os dias 10 e 12 de agosto de 2020.  
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Visite o site do X Encontro e saiba mais sobre como submeter trabalhos e outras 
informações: http://bit.ly/2KGAcqO     

Até o fechamento deste Boletim o Encontro está mantido conforme programado, 
porém, destacamos que a direção e o conselho de representantes da ABPHE 
acompanham atentamente a situação de pandemia que vivemos e, caso necessário, o 
encontro poderá ser suspenso.    

Solicitamos que fiquem atentos às notícias no site da ABPHE e no Notícias ABPHE.  

 

Calendário 

Prazo para submissão de trabalhos (artigos completos) - 01 de janeiro a 10 de abril de 
2020;  

Divulgação dos trabalhos aceitos - 11 maio de 2020; 

Divulgação da programação/ mesas/ comunicações - 22 de junho de 2020; 

Encontro - 10 a 12 de agosto de 2020. 

 

Comissão Científica 

 
1. BRASIL E AMÉRICA COLONIAIS 

Bruno Aidar – Unifal 
Siméia de Nazaré Lopes – UFPA 

 
2. BRASIL E AMÉRICA NO SÉCULO XIX 

Mônica de Souza Martins – UFRRJ 
Paulo Roberto Cimó de Queiroz – UFGD 

 
3. BRASIL E AMÉRICA SÉCULOS XX-XXI 
Julio Cesar Zorzenon Costa – Unifesp 

Luiz Fernando Saraiva – UFF 
 

4. HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL 
 E 

 ECONOMIA INTERNACIONAL 
Alexandre Macchione Saes – USP  

 

 
Maísa Faleiros – Unicamp 

 
5. HISTÓRIA DO PENSAMENTO 

ECONÔMICO, HISTORIOGRAFIA E 
METODOLOGIA 

Milena Fernandes Oliveira – Unicamp 
Daniel do Val Cosentino – UFOP 

 
6. HISTÓRIA DE EMPRESAS E HISTÓRIA 

DA TECNOLOGIA 
Fabio Farias de Moraes – CIASC 

Michel Deliberari Marson – Unifal 
 

7. INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
Idelma Aparecida Ferreira Novais – USP 

Gustavo Pereira da Silva – UFSCar  

 

http://bit.ly/2KGAcqO
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Comissão Organizadora 

Coordenação geral  

 Profa. Dra. Claudia Alessandra Tessari - EPPEN-Unifesp 
Prof. Dr. Fábio Alexandre dos Santos - EPPEN-Unifesp 

Comissão 

Prof. Dr. Alcides Goularti Filho – Unesc 
Prof. Dr. Daniel Monteiro Huertas - EPPEN-Unifesp  

Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa - EPPEN-Unifesp  
Prof. Dr. Maximiliano Mac Menz - EFLCH-Unifesp 

Profa. Dra. Renata Bianconi - EPPEN-Unifesp/ IE-Unicamp 
Abraão da Cruz Tavares - EPPEN-Unifesp  

Amanda Mayara da Silva Bento - EPPEN-Unifesp  
Ana Luísa de Camargo Pinheiro - EPPEN-Unifesp 

André Filippe de Mello e Paiva - FFLCH-USP 
Diego de Cambraia Martins – FFLCH-USP 

Eduardo Silva Ramos - FFLCH-USP/ EPPEN-Unifesp 
Gustavo Meira Menino - FFLCH-USP 

Gabriella Rodrigues Rocha - EPPEN-Unifesp  
Giovanna Gonçalves de Souza - EPPEN-Unifesp 

Kelvin Santos Souza - EPPEN-Unifesp 
Wesley Alves de Moura - EPPEN-Unifesp. 
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PRÊMIO ABPHE DE TESE E DISSERTAÇÃO (2019-2020) 

Inscrições até 30 de abril de 2020 

A ABPHE convida os recém pós-graduandos a participarem do Prêmio ABPHE de Melhor 
Tese de Doutorado e Melhor Dissertação, biênio 2019-2020.  

O objetivo do prêmio é estimular a pesquisa e reconhecer o mérito dos melhores 
trabalhos de História Econômica defendidos em programas de pós-graduação do Brasil 
ou no exterior.  

Estão convidados a submeterem seus estudos ao Prêmio ABPHE de Tese e Dissertação, 
aqueles que defenderam a tese ou a dissertação na área de História Econômica em 
Programa de Pós-Graduação do país, devidamente reconhecido pela Capes, ou no 
exterior em Instituição igualmente reconhecida. As defesas devem ter ocorrido entre o 
período de 1º de janeiro de 2018 e 30 de abril de 2020 e o candidato precisa ser 
associado à ABPHE. 

Confira o edital em: http://www.abphe.org.br/noticia/premio-abphe-de-tese-e-
dissertacao-2019-2020  

Dada a situação de pandemia que assola a todos, a direção e o conselho da ABPHE 
acompanham atentamente a situação e, caso necessário, irá prorrogar o período de 
inscrições ou até adiar a realização do concurso.  

Solicitamos que fiquem atentos às notícias no site da ABPHE e no Notícias ABPHE.  

  

http://www.abphe.org.br/noticia/premio-abphe-de-tese-e-dissertacao-2019-2020
http://www.abphe.org.br/noticia/premio-abphe-de-tese-e-dissertacao-2019-2020
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NOTA DE PESAR 

 

É com pesar que a Direção e o Conselho de 
Representantes da ABPHE informam o falecimento 
de Luiz Arruda Villela, no dia 20 de março de 2020, 
em Petrópolis (RJ), vítima do novo coronavírus.  

Luiz Villela atuou no Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, como assessor da Fazenda do Rio 
de Janeiro, deixando ainda legado acadêmico na área 
de tributação e finanças públicas. 

Luiz Villela era filho de Annibal Villela e irmão de 
André Villela, nosso colega da História Econômica da 

FGV.  

Nossos sentimentos à família e aos amigos.  
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DITADURA NUNCA MAIS  

#DitaduraNuncaMais 

Não esquecer e debater sobre esse momento da História do Brasil – o Golpe Civil-Militar 
de 1964 e a Ditadura Militar que se seguiu –  devem ser atos contínuos que, nós, 
historiadores, temos como responsabilidade para com a sociedade, mas o 31 de março 
tem especial simbologia.  

Para tanto, indicamos o depoimento da professora Ângela de Castro Gomes, da 
Universidade Federal Fluminense (UFF), que apresenta um relato sobre as violências que 
presenciou e viveu contra estudantes e professores durante a ditadura de 1964.  

OP depoimento está disponível na página da Anpuh-Brasil, no YouTube, que ainda 
apresenta outros depoimentos e vídeos sobre essa temática e outras: 
https://www.youtube.com/channel/UCYwepnQFduxOovsCrJEx32g    

Indicamos, ainda, conhecer o Movimento “Vozes do Silêncio contra a Violência de 
Estado”, que busca preservar a memória e revelar a verdade para evitar que se repitam 
as violações de direitos humanos cometidas durante o período ditatorial e garantir que 
novos episódios não ocorram frente ao atual contexto político. 

 

Site: https://vozesdosilencio.com/inicio/  

 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCYwepnQFduxOovsCrJEx32g
https://vozesdosilencio.com/inicio/
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ANUIDADES 

Para o ano de 2020 os valores da anuidade continuarão os mesmos de 2019. Para os 
associados que realizarem seus pagamentos até 30/06/2020 será aplicado um desconto 
de 10%, sobre os seguintes valores:  

Sócios profissionais  R$200,00 

Sócios estudantes  R$100,00 

Após 30 de junho de 2020, a anuidade passará a R$ 200,00 e R$ 100,00, 
respectivamente.  

Lembramos ainda que os pagamentos das anuidades poderão ser feitos on-line pelo 
sistema Pagseguro disponível em nossa página (http://www.abphe.org.br/anuidades), 
ou por depósito bancário na conta da ABPHE no Banco do Brasil, cujos dados seguem 
abaixo: 

Depósito Bancário: 

Banco do Brasil (001) 

Agência: 1504-0 

Conta Corrente: 17.370-3 

CNPJ ABPHE: 86.724.846/0001-90. 

Para negociar as anuidades que eventualmente estejam atrasadas, pedimos que entrem 
em contato com a tesouraria: tesouraria.abphe@gmail.com. 

  

http://www.abphe.org.br/anuidades
mailto:tesouraria.abphe@gmail.com
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REVISTA DE HISTÓRIA ECONÔMICA & HISTÓRIA DE EMPRESAS 

A diretoria da ABPHE e a comissão editorial da Revista HE&HE convidam os sócios e 
demais interessados a submeterem seus artigos para História Econômica & História de 
Empresas (HE&HE, ISSN 1519-3314).  

A publicação reúne trabalhos originais e inéditos de historiadores, economistas e demais 
cientistas sociais que investigam diferentes temáticas no âmbito da História Econômica 
e da História de Empresas, relacionadas às realidades brasileira e internacional, em 
épocas históricas diversas. 

Neste sentido, o periódico não se restringe apenas à publicação de artigos, resenhas, 
notas teóricas e críticas de pesquisadores brasileiros, mas pretende também se 
beneficiar da colaboração de especialistas de outros países. 

Todos os trabalhos encaminhados à revista são inicialmente acolhidos pela Equipe 
Editorial encarregada de sua edição, que, em seguida, os submete à avaliação de 
membros do Conselho Editorial e/ou pareceristas ad hoc escolhidos entre especialistas 
de notório saber. 

Essa avaliação interpares é feita nos moldes do Double Blind System, em que tanto os 
autores dos trabalhos como seus avaliadores permanecem não identificados. 

A revista é uma publicação semestral da ABPHE que pode ser acessada no endereço 
www.abphe.org.br. Contato: hehe.abphe@gmail.com   

 

 

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. 

 

 

http://www.abphe.org.br/
mailto:hehe.abphe@gmail.com
http://www.abphe.org.br/revista/index.php/rabphe
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Editores 

Ivan Salomão, Universidade Federal do Paraná, Brasil 
Guilherme Grandi, Universidade de São Paulo, Brasil 

Juan Odisio, Universidad Nacional Autónoma de México, México 
Milena Fernandes de Oliveira, Universidade Estadual de Campinas, Brasil 

Thiago Gambi, Universidade Federal de Alfenas, Brasil 

 

Conselho editorial 

Albert Broder, Université de Paris XII, França 
Ary Cesar Minella, Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil 

Carlos Marichal, Colegio de Mexico, México 
Douglas Cole Libby, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil 

Eddy Stols, Katholieke Universiteit Leuven, Bélgica 
Fernando Cardoso Pedrão, Instituto de Pesquisas Sociais, Brasil 

Flávio Azevedo Marques de Saes, Universidade de São Paulo, Brasil 
Heraclio Bonilla, Universidad Nacional de Colombia, Colômbia 
Maria Alice Rosa Ribeiro, Universidade Estadual Paulista, Brasil 

Myriam Stanley, Universidad Nacional de Rosario, Argentina 
Raúl Jacob, Universidad de la Republica, Uruguai 

Sérgio S. Silva, Universidade Estadual de Campinas, Brasil 
Stephen Haber, Stanford University, Estados Unidos 

Wilson Suzigan, Universidade Estadual de Campinas, Brasil. 
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Edição atual da Revista de HE&HE 

v. 22 n. 2 (12-2019) 

DOI: https://doi.org/10.29182/hehe.v22i2  

http://www.abphe.org.br/revista/index.php/rabphe/issue/view/50 

 

 

https://doi.org/10.29182/hehe.v22i2
http://www.abphe.org.br/revista/index.php/rabphe/issue/view/50
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Venda de Revistas e Livros 

A diretoria, em conjunto com a nova Comissão Editorial da HE&HE, 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 
números de interesse e o endereço para recebimento das revistas, juntamente com o 
comprovante do pagamento dos números selecionados.  

A ABPHE também está vendendo os livros por ela editados e que podem ser encontrados 
no 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) 

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)  

Alice Piffer Canabrava 

Editoras: HUCITEC/ABPHE/UNESP 

Preço Normal: R$ 60,00/ Preço Sócio ABPHE: R$ 40,00 

 

 

mailto:abphe1@gmail.com
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História do Pensamento Econômico Pensamento Econômico 
Brasileiro (2019)  

Organizadores: Daniel do Val Cosentino e Thiago Fontelas 
Rosado Gambi  

Editoras: Eduff/Hucitec 

Preço Normal: R$ 60,00/ Preço Sócio ABPHE: R$ 50,00 

 

Para adquirir as revistas e/ou os livros é só fazer depósito ou transferência (no caso de 
livro, no valor correspondente à categoria de sócio ou não da ABPHE) na conta corrente 
abaixo, e enviar o comprovante de pagamento para  abphe1@gmail.com com cópia 
para tesouraria.abphe@gmail.com, com endereço completo que enviaremos o 
exemplar.  

Depósito Bancário: 

Banco do Brasil (001) 

Agência: 1504-0 

Conta Corrente: 17.370-3 

CNPJ ABPHE: 86.724.846/0001-90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:abphe1@gmail.com
mailto:tesouraria.abphe@gmail.com
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ENCONTROS, EVENTOS, CONGRESSOS E ACONTECIMENTOS 

 
Congreso Latinoamericano de Historia Económica (VII Cladhe) 

 
Convocatoria de propuestas de Simposios Temáticos 

 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y la Universidad del Pacífico (UP) 

 
Lima, 3-5 de marzo de 2021 

 
 
Los anfitriones invitan a los investigadores a presentar propuestas de los simposios 
temáticos para el Cladhe VII. Los temas Deben girar en torno a un tema específico de la 
historia económica que sea de interés para América Latina. Deben ser propuestos por 
dos o tres colegas con antecedentes y publicaciones en dicho tema, que pertenezcan a 
instituciones de al menos dos países distintos, bastando que uno de ellos sea miembro 
de alguna de las asociaciones organizadoras. Las propuestas serán evaluadas por el 
comité organizador internacional, comunicándose a los coordinadores de los simposios 
su aceptación a finales del mes de mayo de 2020. Las propuestas de simposios deben 
tener entonces estas características: 
 
- Deben ser enviadas entre el 2 de marzo y el 30 de abril de 2020 a la dirección 
electrónica de la APHE 
- Deben incluir título, sumilla explicativa con una extensión de 300-400 palabras, 
nombres de los coordinadores con su afiliación institucional y lista de un mínimo de ocho 
ponentes y un máximo de dieciséis, adjuntando sus correos electrónicos y filiación 
institucional. 
- El número de ponentes de una misma afiliación nacional no debe superar el 50%. 
- Breve CV de los organizadores del simposio, donde indiquen sus publicaciones en el 
tema de la mesa propuesta. 
- Considerar que una misma persona no debe participar en más de dos simposios como 
ponente. 
 
Los coordinadores de los simposios temáticos serán los responsables por la aprobación 
de los contenidos y de la calidad de los textos, así como de la organización de los 
simposios. El Comité Organizador Local deberá recibir la lista de los ponentes, sus 
resúmenes y sus artículos, así como el cronograma de las presentaciones del Simposio 
para su publicación en la página del evento y en el material del congreso. 
 
Dirigir las propuestas al correo del evento: cladhe7lima2021@gmail.com  

mailto:cladhe7lima2021@gmail.com
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XXII Encontro Regional da ANPUH-MG 2020  

 
Universidade Federal de Viçosa (UFV) 

 
ST 09 - História da Mineração: entre o passado, o presente e o futuro 

 
Coordenadores: Carolina Marotta Capanema (UFV - Universidade Federal de Viçosa), 
Rafael de Freitas e Souza (IFET – Campus Rio Pomba) 
  
Ementa: A mineração foi e continua sendo atividade econômica de grande relevância 
para Minas Gerais. Desde os primeiros “achamentos” auro diamantíferos, a extração 
mineral engendrou muitas interações entre sociedade e ambiente. A singularidade de 
sua economia, as técnicas extrativas, a legislação, a utilização da mão de obra de um 
vasto contingente de pessoas escravizadas, o aparato fiscal, os impactos 
socioambientais, a religiosidade barroca, a produção agrícola, dentre outros, constituem 
temas correlacionados que ainda impulsionam muitas pesquisas e suscitam acalorados 
debates. Este simpósio temático visa discutir, sob diferentes perspectivas, temas 
relativos à história da mineração desde a aurora desta atividade no final do século XVII 
em Minas Gerais até os recentes desastres ocorridos em Mariana e Brumadinho. Nesse 
sentido, o conhecimento histórico pode auxiliar a entender fatores subjacentes a estes 
trágicos acontecimentos que se prolongam por séculos, bem como desmitificar 
discursos que configuram a mineração como uma “vocação” mineira. 
 
Mais informações em:  
https://www.encontro2020.mg.anpuh.org/simposio/view?ID_SIMPOSIO=356 .  

 

 

XIX Congreso Internacional AEA USC 

Los Caminos de América 

Realização suspensa  

A direção da Associação Espanhola de Americanistas e o Comitê Organizador do XIX 
Congresso Internacional "Los Caminos de América", informam que dada a situação 
gerada pela crise de saúde do Covid-19 na Espanha e no mundo, decidiram adiar sua 
realização programada para acontecer entre 8 a 10 de junho de 2020, em Santiago de 
Compostela. 

Os coordenadores de Simpósio, bem como os membros de todos eles e os associados 
da AEA, serão informados prontamente sobre a previsão de uma nova data, que 
dependerá de como os eventos evoluirão e quais são as possibilidades de realizar o 
Congresso com todos.  

Para acompanhar novas informações: https://xixaea2020usc.wordpress.com/   

https://www.encontro2020.mg.anpuh.org/simposio/view?ID_SIMPOSIO=356
https://xixaea2020usc.wordpress.com/
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Jornadas Virtuales de História da América 

 

Sigfrido Vázquez, colaborador externo de este grupo, es uno de los promotores y 
coordinadores de la iniciativa llamada Jornadas Virtuales de Historia de América 
#historiaencasa. 

Su objetivo es «hacer más llevadero el confinamiento y seguir trabajando en el ámbito 
de la investigación, que tanto nos apasiona, mientras dure la alerta sanitaria». De este 
modo, «todos los días a las 18.00 (GMT+1), a través de Facebook Live, un investigador 
impartirá una conferencia de un máximo de 20 minutos, seguida de un turno de 
preguntas que serán facilitadas por este mismo medio, para que de esta manera, 
continuemos con la difusión del conocimiento». 

El seminario virtual puede accederse desde esta página, donde también se hará 

pública la lista de conferencias: 

https://www.facebook.com/groups/135987831179600/  

https://www.facebook.com/groups/135987831179600/
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XXV Encontro Estadual de História da Anpuh-SP 

Desigualdades e Diferenças 

Realização Adiada 

A Diretoria da ANPUH-SP, atenta aos desdobramentos em curso relativos à 
disseminação do novo coronavírus, comunica o adiamento do Encontro Estadual, 
previsto inicialmente para julho. O prazo de inscrições para apresentação nos 
Seminários Temáticos será estendido até dia 11 de maio, e o novo calendário do evento 
será estabelecido assim que possível. 

Mais informações em: https://www.encontro2020.sp.anpuh.org/site/capa  

 

V Jornadas AMHE 2020 

 Realização suspensa  

Considerando la situación emergente en el país y en el mundo ante el Covid-19, la Mesa 
Directiva de la Asociación Mexicana de Historia Económica, A.C tomó la decisión de 
posponer las V Jornadas. 

La nueva fecha será durante el otoño de este año. La sede anfitriona continuará siendo 
el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Alfonso Vélez Pliego, de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, en la ciudad de Puebla. 

Aún no podemos definir cuál será la nueva fecha hasta tener más información sobre la 
evolución de los eventos. Esperamos que antes de mediados de mayo podamos definir. 
Asimismo, aplazaremos los pagos de cuotas de recuperación hasta nuevo aviso. 

Información en: https://amhe.mx/  

 

 

 

https://www.encontro2020.sp.anpuh.org/site/capa
https://amhe.mx/
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XXVII Jornadas de Historia Económica Argentina 

Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional De Cuyo 

Mendoza, 21, 22 y 23 de octubre de 2020 
 

 
 

Las mesas generales inicialmente consideradas para estas XXVII Jornadas son las 
iguientes: 
 
1. Comercio, circulación y mercados 
2. Cooperativismo y economía social 
3. Crecimiento económico, desigualdad 
y estándares de vida 
 
 
4. Población, migraciones y estudios 
urbanos 
5. Fronteras y economías regionales 
6. Empresas y empresarios 
7. Historia agraria I (período colonial-
1930) 
8. Historia agraria II (1930 en adelante) 

9. Sistemas de innovación y cambio 
tecnológico 
10. Historia industrial 
 
11. Estado y políticas económicas 
12. Mundo del trabajo 
13. Sustentabilidad y medio ambiente 
14. Relaciones económicas 
internacionales 
15. Servicios 
16. Sistemas fiscales, finanzas y moneda 
17. Teoría, Historiografía y Pensamiento 
Económico 
 

 
Los resúmenes para las mesas generales deberán ser remitidos en los plazos abajo 
estipulados, para ser evaluados por la Comisión Directiva de la Asociación rgentina de 
Historia Económica a la siguiente dirección de correo electrónico:  
joraahe@gmail.com.  
 
Los mismos deben contener la siguiente información: Título de la Mesa General en el 
que considera se encuadra su ponencia (puede indicarse más de una), Nombre y 
Apellido del   Autor/es, Pertenencia   institucional y  dirección electrónica.     Deben  ser  
 
presentados a interlineado sencillo, en letra Times New Roman 12, y con una extensión 
de 200 a 300 palabras (mínimo y máximo), conteniendo una clara exposición de 
objetivos, metodología y fuentes. 
 
En ningún caso se aceptará la presentación de más de dos (2) resúmenes de um mismo 
proponente en las distintas mesas. Una vez aprobados, los resúmenes serán distribuidos  
 

mailto:joraahe@gmail.com
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entre las distintas mesas que finalmente se organi cen, lo que estará supeditado a que 
se haya recibido un mínimo de 6 resúmenes para cada uma de las mismas. 
 
La CD de la AAHE, en consulta con el Comité Local, designará asimismo los coordinadores 
entre investigadores que acrediten reconocida trayectoria en las respectivas temáticas, 
quienes recibirán y evaluarán en los plazos pertinentes las ponencias definitivas. 
Las XXVII Jornadas de la AAHE contarán también con otros eventos (conferencias, 
paneles, presentaciones de libros, esto último en el marco de las mesas generales) que 
serán anunciados en las próximas circulares. 

 
Cronograma  

 
15 de abril de 2020 - Fecha límite para la recepción de los resúmenes de ponencias para 
las Mesas Generales;  
19 de junio de 2020 - Aprobación de los resúmenes de las Mesas Generales; 
18 de septiembre de 2020 - Fecha límite para el envío de las ponencias para las Mesas 
Generales 
 
Mais informações: http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar  
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/
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CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 

 

Concurso para Professor Doutor 

“História Econômica Geral e Formação Econômica Do Brasil" 

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo 

(FEA-USP) 

Encontram-se aberta as inscrições para processo seletivo para contratação de 1 (um) 

Professor Doutor na área de “História Econômica Geral e Formação Econômica do 

Brasil", junto ao Departamento de Economia da FEA-USP.  

As inscrições vão até 08 de maio de 2020.  

Edital e outras informações estão disponíveis em: 

https://www.fea.usp.br/edital/abertura-de-inscricoes-ao-concurso-publico-de-

titulos-e-provas-visando-o-provimento-de-1-u-11  

 

  

https://www.fea.usp.br/edital/abertura-de-inscricoes-ao-concurso-publico-de-titulos-e-provas-visando-o-provimento-de-1-u-11
https://www.fea.usp.br/edital/abertura-de-inscricoes-ao-concurso-publico-de-titulos-e-provas-visando-o-provimento-de-1-u-11
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CHAMADAS DE ARTIGOS 

 

Revista de Estudios Brasileños  

Até 17 de maio de 2020 

 A Revista de Estudios Brasileños é uma publicação semestral e de formato eletrônico, 

resultado da colaboração acadêmica entre a Universidade de Salamanca (USAL) e a 

Universidade de São Paulo (USP). 

O objeto da revista é a publicação de estudos originais sobre todos os diversos aspectos 

que configuram a identidade do Brasil, com conteúdos nas áreas de Humanidades, 

Ciências Sociais e Jurídicas. 

Até 17 de maio de 2020 está aberto o prazo para envio de artigos para a “Seção Geral”, 

“Dossiê”, “Entrevistas” e “Resenhas” para o número 15 da REB, com data de publicação 

prevista para julho de 2020.  

No próximo número, o “Dossiê”, que será coordenado pelas professoras Dr.ª Raimunda 

Nonata Monteiro (Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, Brasil), Dr.ª Helena 

Maria Martins Lastres (Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Brasil) e Dr.ª Enaile 

do Espírito Santo Iadanza (Universidade de Brasília, UnB, Brasil), terá como título 

“Amazônia brasileira: ocupação não-sustentável e políticas socioambientais na transição 

dos séculos XX ao XXI". Para o “Dossiê”, a chamada contempla trabalhos nas seguintes 

linhas temáticas: 1) Economia e meio ambiente; 2) Conflitos socioambientais; 3) 

Sustentabilidade territorial; 4) Amazônia e clima; 5) Amazônia urbana; 6) Infraestrutura 

e sustentabilidade; 7) Ambiente e saúde; 8) Direitos identitários e territoriais; 9) 

Educação, saberes tradicionais e inovação.  

Tanto na “Seção geral” como no “Dossiê” serão especialmente considerados aqueles 

trabalhos que apresentem resultados de projetos de pesquisa originais.  

Na seção de “Resenhas” serão admitidos textos sobre aqueles livros publicados até dois 

anos antes da data de publicação deste call for papers. 

Os textos podem ser escritos em português, espanhol ou inglês. A confirmação da 

publicação será enviada progressivamente, em função do calendário de recepção e 

publicação dos artigos.  
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A informação completa sobre extensão dos trabalhos e normas de estilo estão 

disponíveis em “Diretrizes para autores”.  

As pessoas interessadas podem enviar seus trabalhos ao e-mail de contado da REB 

reb@usal.es. 

 

Revista da UFMG  

Até 15 de maio de 2020 

Desastres é o tema central do próximo número da Revista da UFMG, para o qual 
convidamos interessados e interessadas para submeter contribuições. 

Poderão ser submetidas análises teóricos-conceituais; estudos empíricos e de campo 
sobre os impactos de desastres tecnológicos e naturais; desastres e prevenção, 
preparação, resposta e reconstrução; estudos comparativos; análises sobre o papel do 
estado, da justiça, dos movimentos sociais, das empresas, das universidades, da mídia, 
etc.; perspectivas sobre reparações às populações atingidas; desastres, população 
vulnerável e direitos humanos; governança e desastres; conflitos socioambientais; 
intervenção comunitária e políticas públicas; proposições para o presente e futuro pós-
desastre e outros temas afins; políticas e tecnologias para prevenção de desastres e 
outros. 

Os artigos devem ser adequados às Normas para Publicação disponíveis no website da 
revista. As submissões vão até 15 de maio/2020. 

Informações sobre a revista e formas de submissão estão disponíveis em: 
https://periodicos.ufmg.br/index.php/revistadaufmg/announcement/view/216  

 

Revista Agua y Territorio 

La revista Agua y Territorio es una publicación digital, de carácter semestral, de acceso 
libre, cuyo objetivo es abordar desde diferentes ámbitos científicos la problemática del 
uso y gestión del agua y su empleo para un desarrollo económico sostenible. En 
concreto, cubre las siguientes temáticas: Políticas públicas y participación ciudadana; El 
agua como recurso natural; Agua y paisaje; Agua y memoria; Agua y salud; Patrimonio 
hidráulico.  

La revista va dirigida a la comunidad científica, que desde varias perspectivas científicas 
se muestra interesada en los enfoques sociales, económicos, territoriales e históricos 
que posibilitan los estudios sobre el agua en el ámbito iberoamericano y mediterráneo. 

 

mailto:reb@usal.es
https://periodicos.ufmg.br/index.php/revistadaufmg/announcement/view/216
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La revista está promovida por el Seminario Permanente Agua, Territorio y Medio 
Ambiente (Escuela de Estudios Hispanoamericanos-CSIC), y es editada electrónicamente 
por la Universidad de Jaén, España . 

Más información en: https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/atma/about  

  

https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/atma/about
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PUBLICAÇÕES 

 

América Latina en la Historia Económica 

http://alhe.mora.edu.mx/index.php/ALHE 

Vol. 27, Núm. 1 (2020): enero-abril 

Artículos 

Más allá de los sumarios de cargo y data: un 
acercamiento a las cuentas de la Caja Real de 
Santafé en la segunda mitad del siglo XVIII - 
José Joaquín Pinto Bernal 

La Habana: riqueza local, plata mexicana y 
financiación militar, 1765-1788: hacia una 
nueva perspectiva - José M. Serrano 

El tráfico comercial marítimo durante la invasión británica al Río de la Plata (1806-1807) 
- Mariano M. Schlez 

Negociantes e capitalistas: transformações das práticas mercantis no Brasil imperial, em 
meados do século XIX, Ouro Preto, Minas Gerais - Leandro B. de Andrade 

As ideias econômicas de Mauá e o liberalismo nos trópicos (1860-1878) - Thiago F. R. 
Gambi, Daniel D. V. Cosentino 

Bunge e Sanbra: formação de grupos econômicos no Brasil (1923-1994) - Armando J. D. 
Costa, Gustavo P. Silva 

El establecimiento del IVA en México: un problema político-económico, 1968-1980 - 
María del Ángel Molina 

El cooperativismo caficultor en Colombia: el caso de la Cooperativa de Caficultores de 
Andes en el Departamento de Antioquia, 1927-2015 - Olga L. Arboleda, Hernando E. 
Zabala, Eduardo N. Cueto 

 

Revista Uruguaya de Historia Económica 

http://www.audhe.org.uy/publicaciones/revista/666-an-o-ix-n-16-diciembre-de-
2019.html 

Año IX - Nº 16 Diciembre de 2019 

http://alhe.mora.edu.mx/index.php/ALHE
http://www.audhe.org.uy/publicaciones/revista/666-an-o-ix-n-16-diciembre-de-2019.html
http://www.audhe.org.uy/publicaciones/revista/666-an-o-ix-n-16-diciembre-de-2019.html
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Artículos 

Esteban A. Nicolini y María Florencia Correa Deza 

Patrones de consumo de las familias de trabajadores en Buenos 
Aires, Argentina entre 1907 y 1933 

Sebastián Sabini 

Del mercado cerrado a la apertura, la Fábrica Uruguaya de 
Neumáticos S.A (1974-2002)  

Reseñas Bibliograficas 

Reseña a cargo de Lucía Abbadie 

"Historia de la minería en el Uruguay a comienzo del S. XX. 1903-1930. Una historia poco 
conocida", de Nestor Baumann Santana 

Reseña a cargo de Tomás Guzmán 

"Las obligaciones fundamentales: crédito y consolidación económica durante el 
surgimiento de Buenos Aires", de Martín Wasserman 

Reseña a cargo de Silvana A. Palermo 

"Los ferrocarriles en América Latina. Historia y legado (Siglos XIX y XX)" de Teresita 
Gómez y Javier Vidal Olivares (COMP.)  

 

História e Economia 

https://www.historiaeeconomia.pt/index.php/he 

v. 22 (2019) 

Artigos 

Jesús M. Zaratiegui 

Las misiones de expertos internacionales en España previas al Plan 
de Estabilización (1957-1959) 

Luis Gustavo Baricelo, Carlos Eduardo de Freitas Vian 

Indústria de máquinas agrícolas: um panorama histórico da 
formação ao atual estágio de desenvolvimento 

https://www.historiaeeconomia.pt/index.php/he


 

www.abphe.org.br 28 

 

 

Angelo Brião Zanela 

Roberto Cochrane Simonsen e Paul Narcyz Rosenstein-Rodan: pensamentos que 
convergem ante os projetos de desenvolvimento econômico 

Tobias de Paula Lima Souza, Eliana Tadeu Terci 

O pensamento econômico luso-brasileiro à luz do liberalismo econômico: as relações 
Brasil-Portugal e a crítica de José da Silva Lisboa na crise do sistema colonial 

Diego de Cambraia Martins, Felipe de Souza Melo 

Os mapas de exportações como fonte de pesquisa (Segunda metade do séculos XVIII e 
início do século XIX) 

Bruna Iglezias Motta Dourado 

O comércio marítimo brasileiro no século XIX: um estudo sobre a navegação de longo 
curso e de cabotagem na província de Pernambuco (c.1850 - c.1870). 

 
Investigaciones de Historia Económica (IHE) - Economic History Research (EHR) 

Vol. 15, núm. 3 (octubre, 2019) 

https://recyt.fecyt.es/index.php/IHE/issue/view/3586 

Premio Ramón Carande 

Did the non-adoption of the gold standard benefit or harm 
Spanish economy? A counterfactual analysis between 1870-
1913 

Alba Roldan 

 

Artículos 

Comercio exterior y consolidación de las grandes bodegas del jerez, 1840-1877 

Carlos De Pedro Sánchez, José Ignacio Jiménez Blanco 

El fraude en el pago de la Contribución Industrial y de Comercio en España: el caso de 
los harineros, 1845-1907 

Javier Moreno Lázaro 

 

https://recyt.fecyt.es/index.php/IHE/issue/view/3586
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Formación y desarrollo de un distrito metalúrgico en Valladolid (c. 1842-1951) 

Pablo Alonso Villa, Montserrat Álvarez Martín, Pedro Pablo Ortúñez Goicolea 

Social capital in Eibar, 1886–1985: dimensions, institutions and outcomes 

Igor Etxabe 

  

Reseñas 

Mercedes Cabrera. Jesús de Polanco (1929-2007). Capitán de empresas. Barcelona, 
Galaxia Gutenberg, 2015, 480 págs. 

María Fernández Moya 

 

Capitalism: a Journal of History and Economics 

https://muse.jhu.edu/issue/41545/print 

Volume 1, Number 1, Fall 2019 

Foreword 

Border Crossing - Marc Flandreau 

Articles 

John Law's Capitalist Violence and the Invention of Modern 
Prostitution, 1719–1720 - Joan DeJean 

Financial History, Historical Analysis, and the New History of Finance 
Capital - Barry Eichengreen 

Sugar, Slavery and Wealth: Jamaica Planter Nathaniel Phillips and the 
Williams Hypothesis (1761–1813) - Karl B. Koth, John E. Serieux 

Tax Preference As White Privilege in the United States, 1921–1965 - Julia Ott 

Pricing Moses Montefiore - Marc Flandreau 

The Corner of Review Essays 

Against Scholarly Enclosures: Reconsidering the Art and Economics of Review - Carolyn N. 
Biltoft 

 

https://muse.jhu.edu/issue/41545/print
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Daniel Bell's Dilemma: Financialization, Family Values, and their Discontents - Stefan Eich. 

 

Revista de Economia Política e História Econômica 

Ano 15 – Número 43 – janeiro de 2020 

https://sites.google.com/site/rephe01/  

Dwindling Rupee and Its Impact on Indian Economy 

Badar Alam Iqbal 

 

Ensaios sobre a economia portuguesa: efeitos da adesão à Comunidade 

Econômica Europeia 

Edilson dos Santos Alves 

Crises financeiras internacionais: alguns de seus benefícios e a manutenção do status quo  

Leonardo de Amorim Thury, Gustavo Granado 

Impacto da política econômica sobre o ingresso de investimento estrangeiro direto durante o 

período democrático (1945 - 1964) 

Rafael Murgi 

A ampliação de interesses empresariais pela política externa brasileira: um estudo sobre a 

Petrobras no Iraque durante a ditadura civil-militar 

Julio Cesar Pereira de Carvalho 

A função social da propriedade na legislação brasileira, 1946-1962 

Pedro Villela Caminha 

A crise de 1873 na Província da Bahia: efeitos internacionais sobre a recessão doméstica 

Marcos Guedes Vaz Sampaio, Tuane Coelho de Carvalho Mattos 

O pensamento econômico luso-brasileiro na crise do sistema colonial: o pragmatismo de 

Azeredo Coutinho e o liberalismo de José da Silva Lisboa 

Tobias de Paula Lima Souza, Eliana Tadeu Terci 

Perspectivas econômicas alternativas e as Raízes do Brasil 

Paulo Roberto da Silva 

Refletindo a economia da felicidade através do sistema lógico hiperdialético de Sampaio 

https://sites.google.com/site/rephe01/
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Marcelo de Carvalho Azevedo Anache, Luiz da Costa Laurencel 

O debate entre a Análise dos Sistemas-Mundo (ASM) e a Teoria Marxista da Dependência 

(TMD): considerações sobre o método 

Celso Eugênio Breta Fontes 

In Search of a Pluralistic Economic Science: Keynes and Minsky Revisited in Times of Crisis 

João Felippe Cury Marinho Mathias 

 

Resenha  

CHOMSKY, Noam. Quem governa o mundo? 1a. ed. Lisboa: Editorial Presença, 2016. 
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DIRETORIA DA ABPHE (2019-2021) 

Alcides Goularti Filho (Unesc) 
Presidente 

 
Bruno Aidar (Unifal) 

Vice-presidente  
 

Fábio Alexandre dos Santos (Unifesp) 
1ª Secretário 

 
Thiago Fontelas R. Gambi (Unifal) 

2ª Secretário 
 

Talita Alves de Messias (Unisinos) 
1ª Tesoureira 

 
Michel Deliberari Marson (Unifal) 

2º Tesoureiro 

Conselho de Representantes  

Região Norte 
Danilo Araujo Fernandes (UFPA) 
1º Titular 
Siméia de Nazaré Lopes (UFPA) 
2ª Titular 
 
Região Centro-oeste 
Paulo Roberto Cimó de Queiroz (UFGD) 
1º Titular 
Déborah O. Martins dos Reis (UnB)  
2º Titular 
 
Região Nordeste 
Glaudionor Gomes Barbosa (UFPE) 
1º Titular 
Idelma Aparecida Ferreira Novais 
2º Titular 
Leonardo Milanez de Lima Leandro 
(Univasf) 
Suplente 
 
Região Sudeste 

Mônica de Souza Martins (UFRRJ) 
1º. Titular 
Daniel do Val Cosentino (UFOP) 
2º Titular 
Leonardo Segura Moraes (UFU) 
Suplente 
 
Região São Paulo 
Milena Fernandes Oliveira (Unicamp) 
1º Titular 
Guilherme Grandi (USP) 
2º Titular 
Janaína Fernanda Battahin (Unesp) 
Suplente 
 
Região Sul 
Liara Darabas Ronçani (Cedup) 
1º Titular 
Fábio Faria de Moraes (Ciasc) 
2º Titular 
Gabriel Crozetta Mazon (Unesc) 
Suplente 
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Ex-presidentes (Membros do Conselho de Representantes)  

Tamas Szmrecsanyi (1995-1997) † 
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) 

Luiz Fernando Saraiva (2017-2019). 


