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EDITORIAL 
 
No início desse ano a diretoria da ABPHE gostaria de desejar a todos os nossos associados 

sucesso em seus projetos e pesquisas. Esse primeiro boletim de 2019 demorou a sair por conta 

de ações desenvolvidas pela diretoria para seus associados. Entre elas destacamos o convênio 

assinado pela ABPHE com a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) para 

monitorar possíveis casos de assédio ao trabalho de professores, estudantes e pesquisadores no 

exercício de suas atividades. Também estabelecemos convênio com uma agência de turismo 

para conseguir descontos e preços especiais nos dois eventos que a ABPHE organiza esse ano, 

o XIII Congresso Brasileiro de História Econômica e a 14ª Conferência Internacional de História 

de Empresas, a ser realizado em Criciuma, entre os dias 24 e 26 de setembro de 2019 e o 6ª 

Congresso Latino Americano de História Econômica que será realizado em Santiago do Chile em 

Julho de 2019 (VI CLADHE). 

 

Entre outras notícias, divulgamos também concurso para professor, chamadas de publicação em 

revistas científicas, eventos acadêmicos com prazo de inscrição abertos e demais notícias 

enviadas pelos nossos associados. 

 

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 assuntos pertinentes à nossa área. Entrem em contato conosco pelo email: 

abphe1@gmail.com  
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ANUIDADES ABPHE E PAGAMENTOS ON-LINE 

 

Os pagamentos da anuidade de 2019 que forem feitos até o dia 30/06 têm desconto de 10%. 
Assim,  

Sócios profissionais => R$180,00 – até 30 de junho de 2019 

Sócios estudantes => R$90,00 – até 30 de junho de 2019 

 
Para negociar as anuidades que eventualmente estejam atrasadas, pedimos que entrem em 
contato com a tesouraria: tesouraria.abphe@gmail.com  
 
Maiores informações no site da ABPHE: www.abphe.org.br  

 
. 

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.  

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. Os 
números publicados entre 2012 e 2017 podem ser adquiridos por sócios e autores pelo valor de 
R$ 30,00 cada exemplar e, por demais interessados, pelo valor de R$ 50,00 reais (o valor já inclui 
o envio pelo correio). 

Pedimos que os interessados entrem em contato conosco (abphe1@gmail.com) indicando quais 
são os números de seu interesse, qual deve ser o endereço para recebimento das revistas, 
juntamente com o comprovante do pagamento dos números selecionados. O pagamento deverá 
ser realizado na conta da ABPHE, no Banco do Brasil, agência 1504-0, conta corrente 17.370-0. 
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NOTÍCIAS E EVENTOS – ABPHE 

CONVÊNIO ABPHE E PROCURADORIA FEDERAL DOS 
DIREITOS DO CIDADÃO (PFDC) 

(termo de cooperação em defesa da liberdade de cátedra)  

 
No último dia 15 de Fevereiro a ABPHE e a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão 
assinaram um termo de cooperação com duração de 12 meses que tem por objetivo geral o 
acompanhamento e enfrentamento de denúncias de violências, assédios e outras formas que 
configurem ação arbitrária contra associadas e associados de nossa instituição (professores, 
pesquisadores e estudantes) no exercício de suas atividades.  

Abaixo segue o resumo do termo de cooperação: 

O termo visa proteger e dar garantias à liberdade docente, à liberdade de aprender, ensinar, 
pesquisar, expressar e divulgar o pensamento por meio de artigos, pareceres. relatórios, laudos, 
aulas e eventos acadêmicos em conformidade com o pluralismo de ideias e de concepções 
pedagógicas. 

Entre os objetivos temos a coleta, análise e sistematização de informações sobre o quadro de 
ameaças e violências e o devido recebimento e devido encaminhamento institucional de 
denúncias de docentes, pesquisadores e estudantes. 

A ABPHE, na qualidade de representante de seus associados e associadas, na defesa de seus 
interesses, se compromete a encaminhar à PFDC as denúncias recebidas, de modo 
sistematizado e em fluxo a ser estabelecido mais adiante. 

Os dados fornecidos devem conter informações mínimas necessárias para possibilitar análise da 
PFDC, tais como nome, localidade e contatos dos envolvidos, descrição dos fatos a serem 
investigados e a indicação do seu autor, quando conhecido, grau de sigilo desejado, dentre outros 
que entender relevantes para a apuração. Caso a PFDC necessite de maiores esclarecimentos, 
poderá solicitar a complementação das informações. 

A PFDC compromete-se a receber as denúncias dentro do fluxo estabelecido instaurar a devida 
peça informativa e promover os encaminhamentos pertinentes.  

Esgotadas as análises, a PFDC adotará a providência que entender cabível, podendo, dentre 
outras hipóteses, notificar o responsável para prevenção à repetição ou determinação de cessão 
do desrespeito ou remetê-la à Unidade competente no âmbito do MPF ou da autoridade que 
tenha atribuição ou ainda proceder o arquivamento, por exemplo, dando ciência às respectivas 
associações (Resolução CSMPF nº 87/2010) 
 
A PFDC se compromete a destacar servidor/a que possa dar encaminhamento ao fluxo de 
recebimento das denúncias da ABPHE. 

A ABPHE se compromete a estabelecer um fluxo de comunicação direta com a PFDC, por meio 
do/a servidor/a destacado/a. A ABPHE contará com endereço de e-mail próprio da PFDC para 
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encaminhamento das denúncias, comprometendo-se a não dar divulgação do canal, que será 
para uso exclusivo do presente Termo. 

Quaisquer sócios que se sintam constrangido de alguma forma e nos termos do acima exposto, 
pode entrar em contato com a diretoria da ABPHE por meio do email abphe1@gmail.com que as 
possíveis providências serão tomadas.  

 

VENDA DE LIVROS  

A ABPHE está vendendo os livros por ela editados e que podem ser vistos em seu site. Os 
seguintes livros podem ser vendidos 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. 
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XIII CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA ECONÔMICA E A 14ª 
CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE HISTÓRIA DE EMPRESAS 

Universidade do Extremo Sul Catarinense, Criciúma/SC, 24 a 26 de setembro de 2019 

 
 

CHAMADA DE TRABALHOS 

Continuam abertas as inscrições para envio de trabalhos para o XIII Congresso Brasileiro de 
História Econômica e 14ª Conferência Internacional de História de Empresas. 

A programação do evento, as datas limites de envio e demais instruções podem ser encontradas 
no link: https://www.doity.com.br/xiii-congresso-brasileiro-de-historia-economica-e-xiv-conferencia-
internacional-de-historia-de-empre  

 
 

AGÊNCIA DE TURISMO 

 
 

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


 www.abphe.org.br 

 

 

A ABPHE estabeleceu uma parceria com a empresa DE PASSAPORTE para favorecer seus 
associados e demais participantes do nosso Congresso com melhores condições de viagem, 
hospedagem e demais serviços.  

Confira os preços e condições no link https://www.depassaporte.com.br/cbhecihe/  

 
SEXTO CONGRESO LATINOAMERICANO DE HISTORIA ECONOMICA 

(CLADHE VI) 
Universidad de Santiago de Chile, Santiago de 23 a 25 julho de 2019 

 

AGÊNCIA DE TURISMO 

 

A ABPHE estabeleceu uma parceria com a empresa DE PASSAPORTE para favorecer aos seus 
associados e demais participantes do nosso VI CLADHE VI com melhores condições de viagem, 
hospedagem e demais serviços.  

Confira os preços e condições no link cvs https://www.depassaporte.com.br/cladhe/ 

 

PROGRAMAÇÃO COMPLETA 

Desde meados de janeiro a programação completa do VI CLADHE já está disponível em nosso 
site. Organizado pelas Associações Latino americanas de História Econômica (Argentina, Brasil, 
Chile, Caribe, Colombia, México, Perú e Uruguai, assim como as da Espanha e Portugal, na 
condição de convidadas) o VI CLADHE ocorrerá no Centro Internacional de Historia Económica, 
Empresarial y de la Administración Pública (CIHEAP) de la Facultad de Administración y 
Economía (FAE), Universidad de Santiago de Chile (USACH). 

https://www.depassaporte.com.br/cbhecihe/
cvs%20https:/www.depassaporte.com.br/cladhe/
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A programação completa pode ser acessada no seguinte endereço: 
http://www.abphe.org.br/uploads/ActaCCladhe6_corregida.pdf  

 

CHAMADA PARA ENVIO DE POSTERS 

Los miembros del Comité Organizador Internacional (COI) del VI CLADHE-VI convocan a jóvenes 
investigadores en historia económica para participar en la Competencia de Posters, para 
presentar sus investigaciones doctorales.  

Los posters serán exhibidos durante los coffee breaks y almuerzos del evento, donde los autores 
podrán hacer presentaciones de los mismos, así como responder preguntas de los asistentes al 
congreso. 

Podrán concursar estudiantes de doctorado y egresados de doctorados de los últimos dos años 
(2017-2018).  

Los(as) interesados(as) deberán enviar a cladhe6@usach.cl (indicar en el asunto del correo 
electrónico Competencia de Posters), los siguientes documentos, antes del 15 de marzo 2019: 

• Versión en Word del Poster a presentar. 
• Hoja aparte con los siguientes antecedentes: Nombre postulante, nacionalidad, Universidad 
donde realiza o cursó el doctorado, y nombre tutor de tesis doctoral. 

Según limitaciones de espacio, los mejores posters serán seleccionados para exhibición en el 
Cladhe 6, y los dos mejores de entre los seleccionados recibirán un premio al mejor Poster del 
Cladhe 6. El jurado está conformado por:  

• Cristina Mazzeo (Perú). 
• Reto Bertoni (Uruguay). 
• Andrés Álvarez (Colombia). 
 

Nota: Los-las postulantes aceptados-as deben traer su poster impreso, que serán exhibidos de 
manera vertical, con un tamaño máximo de 1 metro (ancho), por 1.5 metros (largo). 

 

BOLSA DE APOIO PARA JOVENS PESQUISADORES LATINOAMERICANOS 
EM HISTÓRIA ECONÔMICA 

Los miembros del Comité Organizador Internacional (COI) del VI CLADHE convocan a jóvenes 
investigadores en historia económica originarios de la región para participar en el Congreso 
proveniente del Fondo de apoyo para jóvenes investigadores latinoamericanos en historia 
económica.  

El Fondo tiene como objetivo apoyar a jóvenes historiadores económicos de América Latina que 
participen en calidad de expositores y que no cuenten con apoyo financiero completo para asistir 
al Congreso. Este apoyo consistirá en una ayuda económica de US$500 o su equivalente en 
moneda local, así como la condonación de la cuota de inscripción al Congreso.  

 Podrán concursar los estudiantes y egresados de programas de posgrado en ciencias sociales y 
humanidades – preferentemente de doctorado – impartidos en instituciones de América Latina. El 
límite de edad es de 35 años.  

Los interesados deberán enviar a cladhe6@usach.cl (indicar en el asunto del correo electrónico 
beca joven investigador), digitalizadas en PDF o en formato Word, los siguientes documentos:  

http://www.abphe.org.br/uploads/ActaCCladhe6_corregida.pdf
mailto:cladhe6@usach.cl
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   - Currículum vitae (2 páginas máximo).   

   - Indicación del Simposio en el que participa y el título de la ponencia.   

   - Resumen y/o texto completo de la ponencia.   
- Declaración simple confirmando que no recibirán financiamiento de otras 
fuentes para asistir al Cladhe 6. 

La fecha límite de postulación es el 15 de marzo 2019. 

 

PRÊMIO MELHOR TESE DOUTORAMENTO EM HISTÓRIA ECONÔMICA DA 
AMÉRICA LATINA, CLADHE 2019  

Prorrogação do Prazo 

 

Prazo prorrogado - 15 de março de 2019 

O Comitê Organizador Internacional do 6º Congresso Latino Americano de História Econômica 
divulga as regras para o Primer Premio a la Mejor Tesis Doctoral en Historia Económica de 
América Latina, Cladhe 2019. Solicitamos que nossos associados que orientatam ou defenderam 
teses entre 2016 e 2018 considerem a possibilidade de concorrer ao mesmo. 

O edital do Prêmio pode ser visto em http://www.abphe.org.br/noticia/premio-melhor-tese-de-
doutorado-sobre-historia-economica-da-america-latina 

 

DEMAIS NOTÍCIAS – eventos e seleções com prazos de 
submissão abertos 

 
CONCURSO PARA DOCENTE 

História do Pensamento Econômico – UFU 

 

A Universidade Federal de Uberlândia está com vaga aberta para docente efetivo na área de 
História do Pensamento Econômico. As incrições serão abertas no dia 28/02. O Edital 001/2019 e 
demais orientações estão no link:  

https://www.sistemas.dirps.ufu.br/servicos/Edital/cronograma/884 
 
 

COLLOQUIUM ON LATIN AMERICAN DEBT CRISIS OF 1982 
St. Hilda’s College/Latin American Centre/Global History of Capitalism Project University of 

Oxford, 26-27 April 2019  

 

In the last ten years there has been an increasing amount of historical work published on the 
international finances of Latin America in the 1970s and 1980s, as well as on the growth of the 
Eurodollar market, frequently making use of recently available banking archives in Britain, 
continental Europe, the United States, and Latin America itself.  The result is, with hindsight, that 
many of our assumptions about the reasons for the crisis of 1982, the behaviour of lenders, Latin 

http://www.abphe.org.br/noticia/premio-melhor-tese-de-doutorado-sobre-historia-economica-da-america-latina
http://www.abphe.org.br/noticia/premio-melhor-tese-de-doutorado-sobre-historia-economica-da-america-latina
https://www.sistemas.dirps.ufu.br/servicos/Edital/cronograma/884
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American business and governments, and the long-term outcomes, are now being revised by a 
‘new’ generation of historians with access to the archives. One example of this is the attention now 
being paid to the internationalisation of Latin American banks, their role in contributing to the 
environment that led to the crisis, and the impact upon them. While the coverage of individual 
Latin American countries is somewhat uneven, there have been important recent case studies on 
Argentina, Chile and Mexico. There has also been broader work published on sovereign debt 
defaults, the growth of the Eurodollar market, the lending strategies of European banks, the 
behaviour of Latin American governments and their relations with the banking community, the 
international financial institutions, and the role of management consultants in the reorganisation 
and internationalisation of banking institutions. 

The purpose of this colloquium is to bring together three groups of people to interchange ideas 
about the financial and business history of Latin America in the 1970s and 1980s in retrospect, 
taking advantage of the fact that some of the ‘new’ generation of historians, as well as several 
academics who wrote on the debt crisis and advised on policy in the 1980s, are currently in 
Oxford. 

Subjects that might form a basis for discussion include: 

a. The behaviour of banks, financial institutions and governments prior to 1982. 
b. The immediate impact of the crisis and the response of governments in Latin America. 
c. How non-financial business sectors in Latin America coped with the uncertainties caused by 
changing government policies, inflation, and recession during the 1970s and 1980s. 
d. The impact on European and North American banks, and their attempts to negotiate with Latin 
American governments. 
e. The role played by international financial institutions, central banks, and developed-world 
governments. 
f. The long-term outcomes of the crisis. 

We particularly welcome proposals from doctoral students and early career researchers as well as 
more established colleagues. Applications should comprise a 1 page abstract/summary (no more 
than 400 words) and one page short CV. We have some limited funds to support travel costs and 
accommodation of speakers. 

Convenors 
Rory Miller – University of Liverpool 
Martin Monsalve Zanatti – Universidad del Pacífico, Lima 
Sebastian Alvarez – St. Hilda’s College, Oxford University  
C. Edoardo Altamura – Graduate Institute, Geneva and Lund University 

Prazo de Inscrição: 10 de Março de 2019 

Maiores informações e Inscrições:  latamcolloquium@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:latamcolloquium@gmail.com
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ENCONTRO DE ECONOMIA CATARINENSE 
Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC, Criciúma, 09 a 10 de maio 
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IV CONGRESO PERUANO DE HISTORIA ECONÓMICA  
Piura, 5-7 de agosto del 2019 – Convocatoria de ponencias individuales 

La Asociación Peruana de Historia Económica (APHE), creada en el 2011 por historiadores y 
economistas procedentes de diversas universidades peruanas, convoca a participar en el IV 
Congreso Peruano de Historia Económica, a realizarse en la ciudad de Piura, con el auspicio de 
la Universidad de Piura (UDEP). 

Objetivos 

El Congreso tiene como objetivo conocer y discutir los avances de la investigación en historia 
económica realizados en los últimos tiempos, particularmente sobre la historia peruana, 
incluyendo la de sus distintas regiones. 

Recepción de ponencias 

Título y sumilla: hasta el 10 de junio (máximo 200 palabras; tres palabras clave) 

Las ponencias deberán basarse en investigaciones originales y deberán ser inéditas. No deberán 
exceder de 20 páginas escritas a espacio y medio, incluyendo los cuadros, diagramas, 
ilustraciones y bibliografía. La versión final de las ponencias debe enviarse a más tardar el 10 de 
julio. 

Enviar al correo de la asociación (aphe2011@gmail.com), indicando nombre completo, filiación 
institucional, correo electrónico y una lista de últimas publicaciones, de ser el caso. 

Evaluación 

Cumplido el plazo de recepción de ponencias, el Comité Evaluador analizará la viabilidad de las 
propuestas. Se dará preferencia a las ponencias cuyos temas estén vinculados directamente a los 
simposios aprobados: 

Circuitos mercantiles, comercio y comerciantes en América, siglos XVII-XIX. 
Distribución, gestión y control de recursos naturales en perspectiva histórica, siglos XVI-XX. 
Economía informal en el Perú y América Latina, siglos XVI-XX. 
Entre la economía moral colonial, los agentes y las prácticas sociales en el conflictivo siglo XVIII. 
Hacienda, comercio, fiscalidad y régimen monetario en el virreinato del Perú, siglos XVI – XX. 
La explotación de recursos naturales en los Andes en los siglos XIX y XX. 
Historia del pensamiento económico latinoamericano. 
Empresas y empresarios en América Latina. 
Economía y sociedad en el norte del Perú, siglos XVI-XX. 
Escribiendo la historia económica: el uso teorías y metodologías en el quehacer del historiador. 
Historia Económica del Sur Peruano 
De ser necesario, el Comité Evaluador tiene la potestad de formar un simposio con las ponencias 
que tengan una temática común. 

Data limite 10 de junho de 2019 

Maiores informações http://www.aphe.org.pe/segunda-circular-iv-congreso-peruano-de-historia-
economica-convocatoria-de-ponencias-individuales/  

 

 

 

 

http://www.aphe.org.pe/segunda-circular-iv-congreso-peruano-de-historia-economica-convocatoria-de-ponencias-individuales/
http://www.aphe.org.pe/segunda-circular-iv-congreso-peruano-de-historia-economica-convocatoria-de-ponencias-individuales/
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WINIR CONFERENCE ON "INSTITUTIONS & INCLUSIVE SOCIETIES: GLOBAL 
& COMPARATIVE PERSPECTIVES" 

 Lund University, Sweden, 19-22 Sept 2019 

 

The rise of new growth poles and the emergence of new global institutional dynamics are 
challenging the old divide between the developed and developing world. At the same time as a 
majority of the world population have experienced improved living standards, there seems to be 
rising popular discontent with globalization as economic inequalities both between and within 
nations are rising throughout most of the world. 

As many now question whether globalization is compatible with inclusive societies, we must ask 
what lessons may be drawn from previous waves of globalization. What can be learned from the 
institutional changes involved in terms of both economic development and the distribution of the 
effects of globalization on the standards of living and capabilities of people? We must also ask if 
inclusive institutional strategies such as a renewed role of the welfare state can play an active role 
in contemporary societies. 

Organised in collaboration with the Department of Economic History at Lund University, Sweden, 
the Sixth WINIR Conference will explore these and related issues. Contributions from any 
academic discipline or theoretical approach that address the challenges and dynamics of the 
economic, political, legal and social institutions of our time are welcome. 

The conference will open on the afternoon of Thursday 19 September 2019 and end with a dinner 
on Saturday 21 September. Delegates may stay for a guided tour on Sunday 22 September. 
Thursday sessions will be held in the historic city centre and the following two days will be held in 
the Ideon Science Park. 

Keynotes lectures will be given by: 

Deepa Narayan (independent advisor) 
Sheilagh Ogilvie (Cambridge University) 
Bo Rothstein (Gothenburg University) 

We have now closed the four-paper session proposals and invite individual abstracts submissions. 
Submissions related to the conference theme that encompass global and/or comparative 
perspectives are particularly welcome. We also invite proposals on any other aspects of 
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institutional research, with a strong preference for those relating to WINIR's aims and research 
priorities. 

Please note the following key dates: 

22 Feb 2019 - Abstract submission deadline 
8 Mar 2019 - Notification of acceptance 
9 Mar 2019 - Registration opens 
31 May 2019 - Early-bird registration deadline 
31 Jul 2019 - Registration deadline for accepted authors 
1 Aug 2019 - Non-registrered authors removed from programme 
 
15 Aug 2019 - Late surcharge applies 
1 Sep 2019 - Full paper submission deadline 

All submissions to WINIR events must be explicitly about institutions or institutional thought, and 
are evaluated by the WINIR Scientific Quality Committee: Bas Van Bavel (Utrecht, history), Geoff 
Hodgson (Loughborough, economics), Uskali Mäki (Helsinki, philosophy), Katharina Pistor 
(Columbia, law), Sven Steinmo (EUI, Politics) Wolfgang Streeck (MPIfG, sociology), Linda Weiss 
(Sydney, politics). 

Organising subcomittee:  

Tobias Axelsson (tobias.axelsson@ekh.lu.se),  
Francesca Gagliardi (f.gagliardi@herts.ac.uk),  
David Gindis (d.gindis@herts.ac.uk),  
Geoff Hodgson (g.hodgson2@lboro.ac.uk) 
Bas van Bavel (b.j.p.vanbavel@uu.nl). 
 

 

COLÓQUIO O PATRIMÔNIO INDUSTRIAL DESDE A PERSPECTIVA GLOBAL: 
INVESTIGAÇÕES E LINGUAGENS 

O Colégio de San Luis, San Luis Potosí, México, 12 a 14 de junho de 2019 

 

O Colégio de San Luis, AC, convoca o Colóquio O Patrimônio Industrial a partir da Perspectiva 
Global. Investigações e Linguagens, que será realizado na cidade de San Luis Potosí, de 12 a 14 
de junho de 2019. 

mailto:tobias.axelsson@ekh.lu.se
mailto:f.gagliardi@herts.ac.uk
mailto:d.gindis@herts.ac.uk
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O objetivo deste espaço é configurar-se como uma referência atualizada sobre os avanços da 
pesquisa em Patrimônio Industrial na arena internacional.  

Desde a década de 1970, se geraram importantes trabalhos que estudaram o patrimônio cultural, 
cujo objetivo, entre muitos, tem sido a preservação de heranças comuns. Instituições e 
acadêmicos contribuíram para esses objetivos. 

A partir da pesquisa, o mundo acadêmico tem abordado diversas variantes do patrimônio cultural 
e, para o caso que nos concerne, o Patrimônio Industrial. Produziu novos conhecimentos, 
abordagens renovadas e linguagens, tanto no discurso acadêmico, na narrativa, como nas formas 
de comunicação. A tarefa considera como objetivo central,fornecer fundamentos para que a 
sociedade realize planos, ações e políticas voltadas ao estudo, gestão, recuperação, conservação 
e disseminação do Patrimônio Industrial. 

Nesse sentido, o objetivo fundamental do Colóquio é a criação de espaços de reflexão e 
discussão entre acadêmicos, pesquisadores e especialistas nacionais e estrangeiros, nos quais 
os diversos aspectos do Patrimônio Industrial são expostos hoje por meio de estudos e 
pesquisas. propostas. Ao mesmo tempo, procura fomentar a troca de experiências e informações 
entre especialistas. 

O Colóquio privilegia a perspectiva global, isto é, colocar os estudos em debates muito além dos 
espaços de competência imediata. Desta forma, contribuiremos para o diálogo interdisciplinar, 
problematizando os fenômenos em torno do Patrimônio Industrial a partir dos processos globais, 
que incluem perspectivas e análises de diferentes macrorregiões. A esse respeito, é pertinente 
perguntar: Como o Patrimônio Industrial é estudado nos países? O que e de que maneira são as 
linguagens e formas de aproximação na pesquisa sobre Patrimônio Industrial? Com essa 
metodologia pretendemos promover abordagens atuais que identifiquem, estudem e comuniquem 
semelhanças, divergências, diferenças ou convergências dos estudos, para o reconhecimento 
social e valorização do referido patrimônio. 

Em geral, o objetivo é oferecer contribuições significativas para a área do conhecimento com 
base em avanços sólidos, projetos concluídos e propostas sugestivas sobre o Patrimônio 
Industrial, com o objetivo de constituí-los como base para a definição de estratégias, planos, 
políticas e programas de pesquisa, gestão, proteção, preservação e disseminação, por atores e 
instituições. 

As propostas serão enviadas como anexos ao email de contato. A proposta deve especificar: 
título do trabalho, autor, instituição de destacamento, país, e-mail, espaço de discussão em que 
você deseja participar e um resumo com um tamanho máximo de 300 palavras. A síntese deve 
necessariamente explicar a abordagem principal, os objetivos, as fontes, a contribuição, os 
quadros analíticos e a metodologia. Trabalhos que não contenham tal tratamento não serão 
aceitos. 

Um resumo curricular com um comprimento máximo de 150 palavras também deve ser incluído. 
As propostas podem ser enviadas em espanhol, português, inglês ou francês. Um Comitê 
Científico confirmará a aceitação de propostas. 

Prazo de Inscrição: 8 de abril de 2019. 

Maiores informações e inscrições: industrialherit.colsan@gmail.com  
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X SEMINÁRIO NACIONAL E I COLÓQUIO DO CMU 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Faculdade de Educação, 29 a 31 de julho 

e 1º de agosto de 2019 

 

O Centro de Memória – Unicamp tem o prazer de convidar a comunidade acadêmica, 
profissionais ligados a escolas, museus, arquivos, associações e instituições diversas, e demais 
interessados para o IX Seminário Nacional do CMU e para o I Colóquio Gestão do Patrimônio 
Cultural, que acontecerá na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), nas dependências 
da Faculdade de Educação. O IX Seminário Nacional tem por tema central “Memória e histórias 
locais: esquecimento, diversidades culturais e identidades”; o I Colóquio escolheu para o sua 
primeira edição o tema: “Projetos culturais e acervos” 

Em especial, convidamos nossos associados para submeterem suas pesquisas no GT 11.  
Memória, História Econômica e Demografia Histórica, proposto em conjunto pelas nossas 
associadas Maria Alice Rosa Ribeiro e Maísa Faleiros da Cunha.  

 

Prazo de inscrição: 15 de março de 2019.  

Para mais informações: https://www.ixseminarionacionalcmu.com.br/  
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SUMMER SCHOOL IN ECONOMIC AND SOCIAL HISTORY 

University of Évora, 26-29 June 2019 

Trata-se de uma Escola de Verão em História Económica e Social, dirigida a estudantes de 
doutoramento e pós-doutoramento na área. As cadeiras serão ministradas por reputados 
investigadores da especialidade e versarão sobre os mais diversos temas de interesse: 

- Grandes questões da História Económica e Social 
- Métodos de investigação em História Económica e Social 
- Como preparar papers para apresentação em conferências e publicação em revistas relevantes 

A Escola realizar-se-á em Vila Viçosa, nos dias 26 a 29 de Junho de 2019. 

Os candidatos deverão enviar o seu CV, bem como um artigo ou capítulo de tese com 8.000 
palavras, para pedro.lains@ics.ul.pt até 25 de Março. A aceitação será comunicada a 15 de Abril 
de 2019. 

Prazo de inscrição: 25 de março de 2019.  

Para mais informações: lrodrigues@iseg.ulisboa.pt  

 
 

VIII CONGRESSO DE HISTÓRIA FERROVIÁRIA 
Portugal, 2020 

 

La Asociación Ibérica de Historia Ferroviaria (ASIHF) celebrará, en 2020, el VIII Congreso de 
Historia Ferroviaria en Portugal. Por ello, se abre la Convocatoria para la presentación de 
propuestas de sesiones/mesas temáticas. La ASIFH anima a la presentación de propuestas 
menos convencionales a las habituales sesiones de varias comunicaciones con comentario, tales 
como mesas redondas, talleres, sesiones póster o presentaciones de vídeos o documentale. 

Los interesados pueden enviar sus propuestas a secretario@asihf.org antes del 3 de marzo de 
2019. Dichas propuestas deberán incluir necesariamente: 

a) El nombre y adscripción académica/profesional de los organizadores y posibles participantes. 
b) El título de la sesión y la modalidad propuesta 
c) Un resumen de hasta 250 palabras describiendo el tema y los objetivos de la propuesta. 

Prazo de Submissão: 03 de março de 2019 

Maiores informações: secretario@asihf.org 
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V CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE HISTORIA 
ECONÓMICA DEL CARIBE (AHEC) 

 San José de Costa Rica, 4 a 8 de Novembro de 2019 

 

La Asociación de Historia Económica del Caribe (AHEC) y la Universidad de Costa Rica, 
convocan el V Congreso en San José de Costa Rica, del 4 al 8 de noviembre de 2019, en la 
Facultad de Ciencias Sociales-UCR. 

El tema principal del Congreso será: “Desigualdades, pobreza y ambiente: perspectivas desde la 
historia económica. Siglos XVI-XXI” 

Prazo de Submissão: 15 de junho de 2019 

Maiores informações: http://ahec.uji.es/uploads/media_items/1%C2%AA-circular-v-congreso-
ahec.original.pdf  
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CHAMADA DE ARTIGOS  

 

REVISTA DA UFMG – TEMA ENERGIA 
Prazo prorrogado 

 

Energia é o tema central do próximo número da Revista da UFMG, para o qual convidamos a 
comunidade a submeter contribuições. 

No domínio da Física o termo energia se refere a uma entidade física fundamental, que 
juntamente com a matéria, compõe o universo conforme o entendemos 

Energia é capacidade de realizar trabalho. Momentos recentes nos lembram de forma 
contundente a que sua falta pode conduzir, por exemplo, nos apagões de eletricidade e 
combustível. Limpa ou suja, de diversas origens, condiciona o desenvolvimento. Sempre ligada 
ao movimento, à transformação, à mudança.  

A energia se encontra na ação humana, no amor e na política, na luta e na resistência dos povos 
e movimentos sociais, nos processos de construção de autonomia e na busca de utopias que 
estimulam o avanço da sociedade. 

Prazo para submissão: 15 de Março de 2019 

Maiores informações https://www.ufmg.br/revistaufmg/  
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TIEMPO&ECONOMÍA 
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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 

  
 
  
 

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) 


