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Anuidades ABPHE 

A Associação está trabalhando para manter atualizado o pagamento das anuidades 
de seus sócios(as). Para realizar o pagamento da anuidade de 2017 (e, 
eventualmente, de anuidades atrasadas) entre em contato com a tesouraria para se 
informar dos valores devidos através do e-mail: tesouraria.abphe@gmail.com ou 
abphe1@gmail.com  

ATENÇÃO! Valor da anuidade para 2018. Foi aprovado na última reunião ordinária 
do Conselho de Representantes da ABPHE a manutenção do valor das anuidades em 
R$ 180,00 (profissionais) e R$ 90,00 (estudantes). 

Para efetivar o pagamento basta fazer um depósito de acordo com os dados bancários 
abaixo indicados. 

Banco do Brasil – Agência 1504-0; CC: 17.370-3; 
CNPJ ABPHE: 86.724.846/0001-90. 
 
Após o pagamento, favor enviar o comprovante de depósito para o e-mail 
tesouraria.abphe@gmail.com. Recebido o comprovante, enviaremos o recibo também 
via e-mail. 

 

História Econômica & História de Empresas 

Chamada de Artigos 

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 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.  

Impressão de números anteriores 

A atual diretoria, em conjunto com a nova Comissão Editorial da HE&HE composta 
por Bruno Aidar (editor), Ivan Salomão e Thiago Fontelas Rosado Gambi, 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 prevê 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. 

 

Digital Object Identifier - DOI 

A HE&HE em convênio com a Associação Brasileira de Editores Científicos (ABEC) 
acabou de atribuir o Digital Object Identifier – DOI para todos os artigos da Revista 
desde a sua primeira edição no segundo semestre de 1998. O DOI é um padrão 
internacional que permite a validação e rápida identificação de artigos científicos, 
aumentando o impacto de autores, artigos e periódicos referendados pelas diversas 
áreas de pesquisa tanto no país como no exterior. A plataforma Lattes aceita a 
atribuição do DOI para artigos, anais de eventos científicos, livros e capítulos. 

Os autores que publicaram em nossa Revista podem acessar o DOI de cada artigo na 
página da HE&HE (www.abphe.org.br) para atribuí-los nas respectivas plataformas 
científicas (Lattes, Aademia.edu, ReserchGate, entre outros). Ainda em caráter inicial, 
algumas instabilidades na atribuição do DOI podem ocorrer. Estamos trabalhando 
para resolver esta questão o mais rápido possível. 

 

História Econômica & História de Empresas  

v. 20, n. 2 (2017) 
 
Artigos 
A circulação monetária no Vice-Reinado do Rio do Prata (1776-1810) 
Alexandre Jeronimo de Freitas 
 
Relações de trabalho na formação histórico econômica do Paraguai 
Claudia Vera da Silveira, Fabricio José Missio, Rosele Marques Vieira 
 
Público e privado: as políticas e os planejamentos da Secretaria de Agricultura, 
Comércio e Obras Públicas em relação à Sorocabana Railway Company 
Lucas Mariani Corrêa, Eduardo Romero de Oliveira 
 
Do café à cana-de-açúcar: o impacto das transformações econômicas nas 
relações de trabalho na microrregião de Ribeirão Preto (SP), entre 1945 e 1985 
Lelio Luiz Oliveira, Jorge Henrique Caldeira de Oliveira, Iliane Jesuina da Silva 
 
A evolução institucional das indústrias farmacêuticas indiana e brasileira 
revisitada 



 

 

Ricardo L. Torres, Lia Hasenclever 
 
Los grupos económicos argentinos y la respuesta frente al arribo de las 
empresas multinacionales en la década de 1990. El caso de Madanes en la 
producción de aluminio 
Alejandro Javier Gaggero, Marcelo Rougier 
 
Industrialização brasileira, diversificação produtiva e consolidação da 
dependência externa: uma análise a partir da perspectiva da formação nacional 
Mauricio Esposito 
 
Breves notas sobre desenvolvimento, planejamento e desigualdades regionais 
no Brasil 
William Eufrásio Nunes Pereira, Ana Cristina Santos Morais 
 
Homenagens 
Uma homenagem a Emília Viotti da Costa (1928-2017) 
Maria Alice Rosa Ribeiro 
 
A revista História Econômica & História de Empresas: balanço e perspectivas 
Cláudia Alessandra Tessari  

 

 

 

 

 



 

 

ABPHE nas Redes Sociais 

A Diretoria da ABPHE está mantendo, em caráter experimental, uma página na rede 
social Facebook para divulgar notícias de interesse para a História Econômica. Na 
página poderão ser encontradas as principais notícias dos boletins semanais e 
bimestrais da ABPHE, além de fotos e demais arquivos de interesse para os nossos 
associados. 

A página também pretende ser um veículo mais “ágil” para a recepção e divulgação 
de notícias de eventos acadêmicos, seleções e concursos nas áreas de História, 
Economia e afins, 

Administrada por um grupo de pós-graduandos em História Econômica, a página 
pretende ser uma alternativa para divulgação da área e atração de novos sócios. 
Acesse, participe, curta e compartilhe 

Endereço: www.facebook.com/abpheoficial 

Equipe Responsável: 
Diretoria da ABPHE 
Amanda Gonçalves Marinho (Mestranda – USP) 
Silvana Andrade dos Santos (Doutoranda – UFF)  
Marcos Marinho (Doutorando – UFF) 
Thiago Alvarenga (Doutorando – UFF) 
Thiago Mantuano (Doutorando – UFF) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prêmio ABPHE de Tese e Dissertação (2017-2018) 

1. Objetivo: 
A Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica institui o Prêmio 
ABPHE de melhor Tese de Doutorado e melhor Dissertação de Mestrado para o biênio 
2017-2018, com o objetivo de estimular a pesquisa e reconhecer o mérito dos 
melhores trabalhos de história econômica defendidos em programas de Pós-
Graduação do Brasil ou no exterior, entre o período de janeiro de 2016 a abril de 2018. 

2. Dos critérios de elegibilidade: 
Para concorrer ao Prêmio ABPHE de Tese e Dissertação, o candidato precisa ser 
sócio da ABPHE e ter apresentado uma tese ou dissertação na área de história 
econômica realizada em Programa de Pós-Graduação do país, devidamente 
reconhecido pela CAPES, ou no exterior em Instituição igualmente reconhecida e 
defendida entre o período de 1º de janeiro de 2016 a 30 de abril de 2018. 

3. Das inscrições: 
A inscrição da tese ou dissertação deverá ser realizada pelo próprio autor, constando 
os seguintes documentos: 

a) Ficha de inscrição (disponível www.abphe.org.br); 

b) Ata ou documento equivalente da defesa da tese ou dissertação, constando sua 
devida aprovação e a data de realização; 

c) Exemplar da tese ou dissertação em versão PDF em língua portuguesa sem 
identificação de autoria e orientação. 

A documentação completa deverá ser digitalizada e encaminhada para o e-mail 
abphe1@gmail.com até às 23h59 horas do dia 01 de maio de 2018.  

4. Da comissão julgadora: 
A comissão de premiação será composta por três professores da área de História 
Econômica e sócios da Associação Brasileira de Pesquisadores em História 
Econômica. É vedada a participação de orientadores e de co-orientadores das teses 
e dissertações inscritas no presente edital. A comissão será indicada pela Diretoria da 
ABPHE e divulgada no site www.abphe.org.br.  

A comissão indicará a tese e dissertação premiadas em primeiro lugar, respeitando 
os critérios de premiação, mas podendo decidir pela concessão de Menção Honrosa 
para teses e dissertações que tenha atingido patamar de excelência merecedor de 
destaque. A comissão de premiação poderá decidir pela não atribuição do Prêmio 
ABPHE de Tese e Dissertação caso nenhum trabalho atinja um patamar de qualidade 
que justifique a sua concessão.  

5. Da premiação: 



 

 

O prêmio ABPHE de Tese e Dissertação consiste em: 

a) Certificado de premiação para os autores e orientadores da tese e dissertação 
premiadas ou destacadas com Menção Honrosa; e,  

b) Apoio financeiro e intermediação institucional para a publicação da tese e 
dissertação premiadas em 1º lugar.  

A entrega do prêmio será realizada no VII Encontro de Pós-Graduação em História 
Econômica e V Conferência Internacional de História de Empresas a ser realizado na 
USP – Ribeirão Preto entre os dias 10 e 11 de julho de 2018. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Encontro de Pós Graduação ABPHE 2018 

 

A 7ª Conferência Internacional de História Econômica & IX Encontro de Pós 
Graduação em História Econômica objetiva dar continuidade aos Encontros de Pós-
Graduação promovidos pela Associação Brasileira de História Econômica – ABPHE 
desde 2002. Os eventos serão realizados na Universidade de São Paulo, campus 
Ribeirão Preto, entre os dias 10 e 11 de Julho de 2018, na Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEARP/USP). Este evento faz parte 
dos encontros destinados para a apresentação das pesquisas dos alunos de 
Graduação e Pós-Graduação, contando também com conferência internacional e 
mesa redonda de professores e pesquisadores reconhecidos na área. 

Os trabalhos serão divididos nas seguintes em área: 

Brasil e América Coloniais 
Brasil e América no século XIX 
Brasil e América nos séculos XX e XXI 
História Econômica Geral 
História do Pensamento Econômico 
História de Empresas 
 

 

7ª Conferência  

Internacional de História  

   Econômica e IX Encontro de  

Pós Graduação em História  

Econômica 



 

 

As propostas de comunicação (textos completos) nas sessões temáticas deverão ser 
enviadas até o dia 20 de março de 2018 para o endereço eletrônico 
abphe2018@gmail.com. Favor indicar no título do e-mail a área temática para a qual 
o trabalho se direciona. A partir dessa etapa, os textos serão enviados para os 
membros da Comissão Científica, que procederão à avaliação das propostas a partir 
dos critérios já estabelecidos pela comissão organizadora, a saber: 

▪ Pertinência do tema à sessão temática considerada e ao evento em geral; 
▪ Relevância do tema em relação ao estado atual da historiografia de cada módulo; 
▪ Fundamentação teórica adequada e atualizada; 
▪ Identificação de referências bibliográficas essenciais sobre o tema; 
▪ Qualidade da pesquisa empírica (quando for o caso); 
▪ Rigor lógico da argumentação; 
▪ Relevância dos resultados e das conclusões para a área específica em que se insere 
o trabalho;  
▪ Redação clara e correta. 
Os textos devem ser encaminhados seguindo-se as normas indicadas pela Revista 
História Econômica & História de Empresas, publicação da ABPHE, a saber: 
▪ Os trabalhos devem ter no máximo 30 páginas e estar escrito em português, inglês 
ou espanhol; 
▪ Os trabalhos devem ser gravados em formato Microsoft Word, OpenOffice ou RTF 
(não serão aceitos arquivos em PDF) e conter título, resumo e cinco (05) palavras-
chave em português e inglês. Trabalhos submetidos em outros idiomas que não em 
português devem conter título, resumo e 05 (cinco) palavras-chave no idioma da 
submissão e em português; 
▪ O resumo não deve ultrapassar 10 linhas; 
 
TEXTOS: devem seguir as seguintes especificações: fonte Times New Roman, corpo 
12, entrelinhas 1,5; 
MARGENS: “normal”, superior e inferior 2,5 cm, esquerda e direita 3,0 cm; 
TABELAS: devem vir em arquivos Word, inseridas no texto; 
GRÁFICOS e PLANILHAS: devem vir inseridos no texto; 
FIGURAS, GRAVURAS, ILUSTRAÇÕES e DESENHOS EM GERAL: devem vir 
inseridos no texto. As imagens digitalizadas devem ter resolução mínima de 600 dpi 
reais (não interpolados), em tamanho natural. Cromos ou slides devem ter resolução 
mínima de 2.500 dpi reais (não interpolados). Materiais provenientes de câmeras 
digitais devem ter resolução mínima de três megapixels sem compressão (módulo 
high definition). 
Todas as TABELAS, GRÁFICOS, FIGURAS, GRAVURAS, ILUSTRAÇÕES e 
DESENHOS EM GERAL devem ser numerados, acompanhados de legendas e 
indicação de fonte (de acordo com as normas para citação). 
Maiores informações em:  
http://www.revistaabphe.uff.br/index.php?journal=rabphe&page=about&op=submissi
ons#authorGuidelines    
 



 

 

A divulgação da lista de trabalhos aceitos para apresentação nas sessões temáticas 
ocorrerá no dia 07 de abril de 2018.   
 
Trabalhos de Iniciação Científica (Pôsteres): 
O envio do arquivo com o resumo e o pôster deverá ser feito pelo e-mail do evento: 
abphe2018@gmail.com no formato .pdf (Adobe Reader 9.0 ou versão superior), com 
as seguintes especificações: 
▪ Página: 90 cm (largura) x 120 cm (altura);  
▪ Margens:1,5 cm (esquerda, superior, inferior e direita) 
▪ No topo do pôster deverá constar o Título 7ª Conferência Internacional de História 
Econômica & IX Encontro de Pós Graduação em História Econômica e logo 
abaixo o título da comunicação e o nome do estudante e do orientador 
▪ Os pôsteres deverão ser enviados com identificação (Nome, Orientador, Instituição, 
Agência Financiadora - se for o caso). 
 
Importante: A impressão dos Painéis ficará à cargo dos estudantes. A comissão 
organizadora apenas garante a publicação do mesmo em formato eletrônico. A 
divulgação da lista de trabalhos aceitos para apresentação nas sessões temáticas 
ocorrerá no dia 22 de maio de 2017.   

A confirmação da inscrição só será efetivada mediante depósito bancário na seguinte 
conta: 

Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica 
CNPJ: 86.724.846/0001-90 
Banco do Brasil 
Agência: 1504-0 
Conta Corrente: 17370-3 
 
Após o pagamento o comprovante de depósito deverá ser remetido ao e-mail 
abphe2018@gmail.com. Outra forma de pagamento poderá ser feita presencialmente 
(dinheiro ou cheque) no 1º dia do evento, durante o credenciamento. Os participantes 
que efetivarem suas inscrições terão direito a todo o material do evento (bolsas, 
caderno de resumos, etc.), bem como livre acesso a todas as atividades do evento. 
Abaixo, os valores que serão cobrados para as diversas categorias: 

 27/10/2017 até 
30/05/2018 

31/05/2018 até 
09/07/2018 

Durante o 
Evento 

Pós-graduandos 
sócios 

R$ 50,00 R$ 100,00 R$ 150,00 

Pós-graduandos não 
sócios 

R$ 100,00 R$ 150,00 RS 200,00 

Ouvintes R$ 40,00 R$ 80,00 R$ 120,00 

 

 



 

 

Concursos 
 

A Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense está com as 
inscrições abertas para preenchimento de vagas (02) para professores efetivos 
nas áreas de História e Desenvolvimento Econômico e Economia Política 
do Desenvolvimento. Maiores informações nos editais em anexo ou no link: 
 

https://app.uff.br/cpd/processoSeletivo/listarTodos.cpd 
 

 
Eventos 

(Com prazos de submissão de trabalhos aberto) 
 

5º Workshop de História Econômica, FEA-USP 
 

Nos últimos quatro anos, o “Workshop de História Econômica” organizado 
na FEA-USP tem reunido pesquisadores(as) e alunos(as) de pós-graduação 
que realizam trabalhos acadêmicos baseados em análise econômica e 
histórica, com uso intensivo de fontes primárias, tanto quantitativas quanto 
qualitativas. 

Com o intuito de envolver mais interessados nessa iniciativa, estamos 
lançando esta chamada de trabalhos para o 5º Workshop a ser realizado em 
2018. Desta vez o evento ocorrerá no Insper, em São Paulo, nos dias 16 e 
17 de agosto de 2018. Convidamos os(as) pesquisadores(as) 
interessados(as) em submeter seus trabalhos a enviá-los para o e-mail 
workshophist@gmail.com até o dia 2 de abril de 2018. Os artigos serão 
selecionados por um comitê composto por William Summerhill (UCLA), 
Renato Perim Colistete (FEA-USP) e Leonardo Weller (EESP-FGV), que 
divulgará os resultados em 15 de maio de 2018. 

O Workshop é destinado a trabalhos que resultem de pesquisa nova, de boa 
qualidade, com contribuições relevantes, uso de métodos quantitativos e 
qualitativos apropriados para os temas abordados e com ênfase em fontes 
de arquivos resultantes de pesquisa original. O evento é estruturado em 
sessões de uma hora, com apresentação e discussão individual de nove 
trabalhos ao todo. 

O principal objetivo é apoiar os(as) autores(as) no desenvolvimento de suas 
respectivas pesquisas. Assim, encorajamos o envio de artigos em formato 
de working paper, ainda não completamente finalizados mas já com 



 

 

resultados robustos; ou aqueles recém-concluídos mas que ainda se 
beneficiariam de comentários e sugestões de um público especializado. A 
forma e apresentação dos artigos são importantes, porém não fundamentais. 
O aspecto crucial é que os trabalhos se baseiem em análise de fontes 
primárias e que apresentem contribuições originais à literatura relevante, 
independentemente do período e do tema abordados. Apesar do Workshop 
ter como foco a história econômica do Brasil, o comitê poderá aceitar 
trabalhos cujos temas envolvam outros países. Os textos podem ser 
submetidos em português ou inglês. 

Teremos a honra de contar com a participação de William Summerhill como 
keynote speaker. 

As despesas com hospedagem e refeições para um(a) autor(a) de cada 
trabalho aprovado serão cobertas pelo evento, enquanto o transporte ficará 
a cargo dos participantes. 
 
Prazo de submissão – até 2 de abril 2018, envie artigo para o e-mail 
workshophist@gmail.com  
Anúncio dos artigos selecionados – 15 de maio de 2018 
Workshop – 16 e 17 de agosto de 2018, Insper, São Paulo. 
 
Site do Evento:    
https://renatocolistete.wordpress.com/2017/12/18/workshop-de-historia-
economica-em-2018/  
 

Cuarto congreso de HE de Chile 

La Asociación Chilena de Historia Económica (ACHHE), convoca al Cuarto 
Congreso de Historia Económica de Chile para los días 24 y 25 de julio 2018 
en la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Universidad de 
Santiago de Chile. 

El propósito de los convocantes es que el Congreso reúna a expertos en 
historia económica, chilenos y extranjeros, que quieran presentar los 
resultados de sus investigaciones. La Asociación Chilena de Historia 
Económica anima a académicos y estudiantes avanzados a participar en un 
ambiente de pluralismo y rigor académico que favorezca el progreso del 
conocimiento y la colaboración entre pares. 



 

 

Invitamos a los colegas de Chile y del extranjero a conformar Mesas de 
Ponentes em torno a temas vinculados a la historia económica y enviarnos 
sus propuestas de mesas (simposios), incluyendo título y resumen con un 
máximo de 200 palabras, antes del 20 de marzo (plazo extendido) de 2018. 
Es requisito que las mesas sean propuestas con um mínimo de 4 ponentes. 

También pueden proponerse ponencias independientes, que la comisión 
organizadora incluirá en las distintas mesas, según sea pertinente, o 
agrupará en paneles temáticos. Las propuestas (título y resumen de hasta 
200 palabras) deben también enviarse antes de la misma fecha anterior. 

La lista de mesas o ponencias aprobadas será comunicada el 30 de marzo 
del 2018 (nuevo Plazo). El texto de las ponencias deberá ser enviado antes 
del 30 de mayo 2018. 

Organiza: Centro Internacional de Investigación de Historia Económica, 
Empresarial y de la Administración Pública (CIHEAP), FAE, Universidad de 
Santiago de Chile. 
 
Contacto: manuel.llorca@usach.cl  
Site do Evento:http://mhe.usach.cl/ 
 

Segunda Chamada do XV Seminário de História da Cidade e do 
Urbano 

A Comissão Organizadora convida pesquisadores dos diversos campos 
disciplinares conexos à História da Cidade e do Urbanismo para participar 
do XV Seminário de História da Cidade e do Urbanismo que acontecerá na 
cidade do Rio de Janeiro entre os dias 18 e 20 de setembro de 2018. O  XV 
SHCU, assim como suas edições anteriores realizadas desde a década de 
1990, é parte integrante  da programação científica da Associação Nacional 
de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento  Urbano e Regional 
(ANPUR).    

O tema central do XV SHCU é “A Cidade, o Urbano, o Humano”.  

Envio de trabalho completo até 05 de março de 2018   
Divulgação dos trabalhos aprovados:  28 de maio de 2018  
 
Site do evento: https://www.even3.com.br/xvshcu  



 

 

XXVI Jornadas de História Econômica - Associação Argentina de 
História Econômica 

Facultad de Ciencias Humanas, 19, 20 y 21 de Setiembre de 2018 na 
Universidad Nacional de la Pampa (Santa Rosa) 

Los resúmenes para las mesas generales deberán ser remitidos a la 
siguiente dirección de correo electrónico: joraahe@gmail.com en los plazos 
abajo estipulados, para ser evaluados por la Comisión Directiva de la 
Asociación Argentina de Historia Económica.  

15 de Marzo de 2018: Fecha límite para la recepción de los resúmenes de 
ponencias para las Mesas Generales. 
15 de Mayo de 2018: Aprobación de los resúmenes de las Mesas Generales 
30 de Julio de 2018: Fecha límite para el envío de las ponencias para las 
Mesas Generales. 
20 de Agosto de 2018: Aprobación de las ponencias de las Mesas Generales 
 
Site do Evento: http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/jornadas-de-historia-
economica/xxvi-jornadas-de-historia-economica  

 

ABEP/ALAP - Encontros nacional e latino-americano - GT 
População e História 

Este ano a ABEP e ALAP realizarão seus encontros nacional e latino-
americano, respectivamente entre os dias 23 e 26 de outubro em Puebla – 
México. O GT População e História convida a todos e todas para 
participarem dos eventos e enviarem trabalhos. 

05 de março: envio de resumos curtos e ampliados 
04 de maio: notificação de aceite de trabalhos 
31 de julho: envio de trabalho completo 
 
Site do Evento: http://www.alapop.org/alap/  

  

 

 



 

 

XXI Encontro Nacional de Estudos Populacionais 

A Associação Brasileira de Estudos Populacionais – ABEP – tem o prazer 
de convidar a comunidade científica para o XXI Encontro Nacional de 
Estudos Populacionais, que acontecerá no período de 22 a 28 de setembro 
de 2018, em Poços de Caldas, Minas Gerais, com o tema central 
“População, Sociedade e Políticas: desafios presentes e futuros”. 

11 de março: envio de resumos curtos, ampliados ou trabalho completo 
07 de julho: envio de trabalho completo 
 
Site do Evento: http://abep.org.br/xxiencontro/  

 

 

Eventos 
(Com prazo de submissão encerrado) 

 
The 52nd Congresso of the Business History Society of Japan 

 
A ser realizado entre os dias 08 e 09 de outubro de 2018, na Chuo University, 
Tokyo, Japan, (Tama Campus, located in western Tokyo). 

Site do Evento: http://bhs.ssoj.info/bhsj-e/top2016_1.html   

 

I Seminário Nacional de História dos Sertões 

Em abril deste ano, entre os dias 16 e 19, ocorrerá o I Seminário Nacional 
de História Social dos Sertões, na cidade do Crato, na Universidade 
Regional do Cariri – URCA. O tema do I Seminário Nacional de História dos 
Sertões – "O papel da História na compreensão do Brasil profundo" – tem 
como ponto de partida o recorte do interior brasileiro, o nominado "sertão", 
com sua diversidade de definições, mas principalmente como espaço de 
disputa, de conflitos e embates que contribuem para a própria construção da 
nação brasileira e das lutas sociais. 

O evento será espaço para a comunicação e visibilidade acerca das mais 
recentes contribuições historiográficas produzidas no campo da História 



 

 

Social, a produção  dos estudantes da pós-graduação, bem como a iniciação 
científica por parte dos estudantes da graduação. 

Site do evento: https://www.historiasertoes.com  

 

X Coloquio Iberoamericano de Estudios Empresariales e Historia 
Económica 

Les alcanzamos el programa del X Coloquio Iberoamericano de Estudios 
Empresariales e Historia Económica, a realizarse el 17 y 18 de mayo en 
Santa Marta, Colombia. 

Site do Evento: 
http://www.aphe.org.pe/programa-del-x-coloquio-iberoamericano-de-
estudios-empresariales-e-historia-economica/ 

 

Chamadas para Publicações em Revistas 

Revista Faces da História 

Dossiê: Economia e Política dos Impérios Ibéricos 

Organizadores: 
Dr. Paulo Cesar Gonçalves (Unesp/Assis) 
Dr. Pablo Oller Mont Serrath (Cátedra Jaime Cortesão/FFLCH/USP) 
 
O dossiê Economia e Política dos Impérios Ibéricos tem por objetivo divulgar 
pesquisas ligadas ao estudo dos Estados ibéricos e de seus impérios 
transcontinentais com ênfase nos aspectos econômicos, políticos e demográficos. 
Partindo desse enquadramento temático, serão contemplados artigos com análises 
monográficas, estudos ampliados ou comparados em perspectivas geográficas e 
temporais, que estabeleçam diálogos reveladores das confluências e das 
dissonâncias de realidades históricas, bem como das rupturas conjunturais e das 
permanências estruturais nos impérios português e espanhol entre os séculos XV e 
XX. 

Data limite para envio: 28 de fevereiro de 2018 

Site: http://seer.assis.unesp.br/index.php/facesdahistoria  

 



 

 

Revista Tiempo & Economía 

Dossiê: ¿Qué tanto conoce de la historia de su ciudad? 

La Revista Tiempo & Economía, los invita a participar con sus contribuciones para el 
dossier “Ciudad y transporte: transformaciones y reflexiones históricas”  con la 
participación de Paul Bromberg (fundador del Instituto Estudios Urbanos de la 
Universidad Nacional de Colombia) como editor invitado.  

Abierta hasta el 30 de marzo de 2018 

Site: https://revistas.utadeo.edu.co/index.php/TyE/index 

 

Divulgação de Publicações 
 

Revista América Latina en la Historia Económica 
 

América Latina en la Historia Económica acaba de publicar su último número del cual 
les enviamos la tabla de contenidos. Pueden consultar los artículos en 

Vol. 25, Núm. 1 (2018) 
 
Artículos 
Los donativos voluntarios: un aspecto poco estudiado de la política americana 
de los Habsburgo de España (siglos XVI-XVII) 
Loris De Nardi 
 
La navegación directa de Canarias a América y su papel en el sistema comercial 
atlántico, 1718-1778  
Sergio Solbes Ferri 
 
Consumo y desarrollo en el tercer gobierno peronista 
Pablo F. Pryluka, Ramiro Coviello 
 
La guerra de Chile contra la Confederación Perú-Boliviana (1836-1839): el trigo 
y la agricultura como bases de un proyecto nacional  
Eduardo Cavieres-Figueroa, Gonzalo Serrano del Pozo 
 
Political Instability, Institutions and Mortgage Credit in Lima, Peru 
Luis F. Zegarra 
 
Orígenes y procesos territoriales del cooperativismo pesquero en la zona 
Pacífico Norte de Baja California Sur, México, 1850-1976  



 

 

José M. Crespo-Guerrero, Araceli Jiménez-Pelcastre 
 
La industria automotriz argentina y sus fuentes de ganancia: un análisis de largo 
plazo (1960-2013)  
Alejandro Fitzsimons, Sebastián Guevara 
 
Etapas históricas de la relación entre el Fondo Monetario Internacional y 
América Latina (1944-2015)  
Pablo Nemiña, Juan Larralde 
 
Site: http://alhe.mora.edu.mx/index.php/ALHE 

  

Revista Uruguaya de Historia Económica  

Comunicamos la publicación del nuevo número de la Revista Uruguaya de Historia 
Económica (RUHE) Año VII - No. 12 - Diciembre de 2017. Compartimos la tabla de 
contenidos -ver debajo- y recordamos que todos los contenidos de la RUHE están 
disponibles libremente en el sitio web:  

Artículos 
La condición tecnoeconómica periférica y la formación histórica de la estructura 
productiva argentina 
Ignacio De Angelis 
 
Railroads and Regional Economies in Uruguay, c. 1910 
Emiliano Travieso 
 
Conferencia y Debates 
Freedom to trade, free trade and laissez-faire: economic liberalism in 19th 
century Latin America 
Bulmer Thomas 
 
Reseña Bibliográfica 
Success and Luck Good Fortune and the Myth of Meritocracy, by Robert H. Frank 
Martín Leites 
 
Obituario 
Jorge Gelman (1956-2017): In memoriam 
María Inés Moraes 
 
Site: http://www.audhe.org.uy/2018-01-25-20-43-46.html  

 

 



 

 

Revista Brasileira de Estudos de População 

"Demografia do Brasil Colonial: fontes, métodos e resultados, 1750-1822" 

Janeiro/2018: lançado pela REBEP o Dossiê "Demografia do Brasil Colonial: fontes, 
métodos e resultados, 1750-1822", organizado pela colega abepiana Ana Silvia Volpi 
Scott e Paulo Teodoro de Matos. 

v. 34, n. 3 (2017) 
 
Artigos  
Os mapas da população no Estado do Grão Pará: consolidação de uma 
população colonial na segunda metade do século XVIII 
André Augusto da Fonseca 
 
No âmago da africanização: pessoas negras e de cor nos mapas populacionais 
do Maranhão colonial (1798-1821) 
Antonia da Silva Mota, Maísa Faleiros da Cunha 
 
Um estudo preliminar da demografia do Rio Grande do Norte colonial: fontes, 
métodos e resultados 
Dayane Julia Carvalho Dias, Carmen Margarida Oliveira Alveal 
 
Estimativas de mortalidade para o Rio Grande do Norte em um contexto de pré-
transição demográfica 
Luciana Conceição de Lima, Dayane Julia Carvalho Dias, Luana Junqueira Dias 
Myrrha 
 
Minas contada em números – A capitania de Minas Gerais e as fontes 
demográficas (1776-1821) 
Roberta Giannubilo Stumpf 
 
As famílias de povoadores em áreas de fronteira da Capitania de São Paulo na 
segunda metade do século XVIII 
Carlos de Almeida Prado Bacellar 
 
Campinas, uma vila colonial (1774-1822) 
Paulo Eduardo Teixeira 
 
Livres, libertos e escravos na história da população de Santa Catarina, 1787-
1836 
Luciano Costa Gomes 
 
A população do Rio Grande de São Pedro pelos mapas populacionais de 1780 a 
1810 
Dario Scott 
 



 

 

Notas de pesquisa 
Imaginar, contar e descrever as populações coloniais portuguesas, 1776-1875: 
notas de uma pesquisa em curso 
Paulo Teodoro Matos 
 
Além do Centro-Sul: por uma história da população colonial nos extremos dos 
domínios portugueses na América (projeto integrado) 
Sérgio Odilon Nadalin, Dario Scott 
 
Resenha 
Pelos caminhos passados e futuros da Demografia Histórica 
Ana Silvia Volpi Scott 
 
Site: https://www.rebep.org.br/revista   
  

Revista RESGATE  

Publicado pela Revista RESGATE (CMU/ Unicamp) o volume I do Dossiê "História 
Econômica e Demografia Histórica", organizado pelas associadas da ABPHE Maria 
Alice Rosa Ribeiro e a Maísa Faleiros da Cunha. 

v. 25, n. 2 (2017) 
 
Apresentação 
História Econômica e Demografia Histórica: um encontro marcado 
Maria Alice Rosa Ribeiro, Maísa Faleiros Cunha 
 
Artigos 
“Com os olhos no futuro da Demografia Histórica da América Latina”: uma 
homenagem à Maria Luiza Marcílio 
Ana Sílvia Volpi Scott 
 
As viagens do Conceição Esperança: tráfico de escravos entre São Paulo e 
Moçambique (1820-1822) 
Renato Leite Marcondes, José Flávio Motta 
 
Um estudo sobre a população da Capitania do Rio Grande com ênfase na 
escravidão negra e indígena no contexto da Guerra dos Bárbaros (1681-1714) 
Dayane Julia Carvalho Dias, Carmen Margarida Oliveira Alveal 
 
De Vossa Mercê amigo, criado e muito obrigado: comércio, família e redes de 
clientela na capitania de Minas Gerais (c.1760 – c. 1820) 
Paula Chaves Teixeira Pinto 
 
A prestação de contas com a morte: um olhar sobre os testamentos e 
inventários post-mortem (nordeste paulista, séculos XVIII e XIX) 



 

 

Lelio Luiz de Oliveira 
 
O registro de batismo de ingênuos no Vale do Paraíba paulista (1871-1888) 
Agnaldo Valentin 
 
 “Para onde foram as patacas?”: patrimônio de portugueses na Amazônia 
(Belém, 1840-1909) 
Anndrea Caroliny da Costa Tavares 
 
Entre escravos e livres: economia e força de trabalho no Vale do Paraíba e no 
Oeste Paulista no terceiro quartel do século XIX 
Marcelo Freitas Soares de Moraes Cruz 
 
Reconstituição de famílias e estudos por geração: linhagens fundadas por 
imigrantes alemães em Curitiba, século XIX e XX 
Sergio Odilon Nadalin 
 
Site: 
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/resgate/issue/view/1473/showToc   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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) 


