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Editorial 
 
Este é o primeiro Boletim bimestral da ABPHE da diretoria eleita em agosto de 2017 no XII 
Congresso Brasileiro de História Econômica e a 13º Conferência Internacional de História de 
Empresas, na Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Ao apresentarmos a nova diretoria, 
gostaríamos de informar que estamos inteiramente à disposição dos sócios e dos interesses dos 
pesquisadores da área de História Econômica. Desejamos que a gestão que se inicia consiga dar 
continuidade as conquistas e avanços da gestão anterior e atender às expectativas de todos os 
associados, buscando sempre valorizar o espaço para a disseminação das pesquisas da nossa 
área. 

Entre as notícias que merecem destaque nesse boletim, apresentamos uma síntese das atividades 
desenvolvidas no XII Congresso Brasileiro de História Econômica e a 13º Conferência Internacional 
de História de Empresas. Também divulgamos o novo número da Revista História Econômica & 
História de Empresas (HE&HE) e ainda o seu novo conselho editorial, escolhido em nosso último 
evento.  

O próximo evento acadêmico de nossa ABPHE será a 7ª Conferência Internacional de História 
Econômica e IX Encontro de Pós Graduação em História Econômica que ocorrerá entre os 
dias 10 e 11 de julho de 2018 na USP de Ribeirão Preto e cuja primeira chamada se encontra neste 
informativo. Divulgamos ainda o edital do Prêmio ABPHE de Tese e Dissertação (2017-2018), 
solicitando que nossos sócios pesquisadores incentivem seus mestrandos e doutorandos a 
participarem tanto do encontro de pós graduação, quanto do edital do prêmio de melhor dissertação 
e tese em História Econômica.  

A atual diretoria agradece os enormes esforços da diretoria anterior, certos de que foi uma gestão 
marcada por grandes sucessos e posicionamentos políticos consistentes que fortaleceram a 
Associação e a sua inserção na Comunidade Científica Nacional e Internacional dentro da História 
Econômica. 

Por fim, aproveitamos a oportunidade para convidar os sócios da ABPHE a nos ajudar com a 
circulação de notícias, nos enviando informações sobre eventos, concursos, notícias e publicação 
de livros que possam interessar aos associados. Entrem em contato conosco pelo email: 
abphe1@gmail.com ou pela página que estamos iniciando nas redes sociais: 
https://www.facebook.com/abpheoficial/   
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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  

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 
(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 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 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. 

Finalmente, aproveitamos para convidar aos sócios e interessados para conhecer a nova edição 
da revista, Volume 20, número 2 (jul-dez de 2017). São oito artigos publicados tratando de temas 
variados da História Econômica, além de um balanço sobre a própria trajetória e importância de 
nossa HE&HE. 

mailto:tesouraria.abphe@gmail.com
mailto:tesouraria.abphe@gmail.com
http://www.abphe.org.br/
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Sumário prévio da edição HE&HE, v. 20, n. 2 (2017)  
  
Artigos 
  
A circulação monetária no Vice-reinado do Rio da Prata (1776-1810) 
Alexandre Jeronimo de Freitas 
  
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 e 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 
Lélio Luiz Oliveira, Jorge Henrique Caldeira de Oliveira e Iliane Jesuina da Silva 
  
Relações de trabalho na formação histórico econômica do Paraguai 
Claudia Vera da Silveira, Fabricio José Missio, Rosele Marques Vieira 
  
Industrialização brasileira, diversificação produtiva e consolidação da dependência 
externa: uma análise a partir da perspectiva da formação nacional 
Maurício Espósito 
  
Los grupos económicos argentinos y la respuesta frente al arribo de las empresas 
multinacionales en los años noventa. El caso de Madanes en la producción de aluminio 
Alejandro Javier Gaggero e Marcelo Rougier 
  
As histórias das indústrias farmacêuticas indiana e brasileira revisitadas 
Ricardo Lobato Torres e Lia Hasenclever 
  
Desigualdades socioeconômicas regionais no Brasil 
William Eufrásio Nunes Pereira e Ana Cristina Santos Morais 
  
Homenagem 
  
A revista História Econômica & História de Empresas: balanço e perspectivas  
Cláudia Alessandra Tessari 
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Boletim do XII CBHE & 13ª CIHE – 28, 29 e 30 de agosto de 2017, Faculdade de 
Economia/UFF 

  
Entre os dias 28 e 30 de agosto de 2017 foi realizado na Faculdade de Economia da Universidade 
Federal Fluminense, campus Niterói, o XII Congresso Brasileiro de História Econômica e a 13ª 
Conferência Internacional de História de Empresas evento que é organizado pela Associação 
Brasileira Pesquisadores História Econômica a cada dois anos.A organização do Congresso contou 
com a colaboração de graduandos do curso de Economia e de pós-graduandos do Programa de 
Pós-Graduação em História Social da Universidade Federal Fluminense. O Congresso consistiu na 
realização de conferências internacionais, mesas redondas com exposições temáticas e debates, 
simpósios temáticos e lançamento de livros, além do espaço dado aos graduandos de cursos de 
diversas instituições públicas ou privadas. 

A conferência de abertura do congresso, mediada pelo professor Dr. Luiz Fernando Saraiva (UFF), 
contou com a exposição "Instituições de pequeno crédito nos séculos XIX/XX nos dois lados do 
Atlântico", do Professor Dr. Ángel Pascual Martinez Soto (Universidad de Múrcia/Espanha). O 
conferencista colocou em evidência o papel das instituições de pequeno crédito no 
desenvolvimento econômico dos países da Europa e América através de balanço historiográfico 
baseado em clássicas obras sobre essas experiências no Velho Continente, bem como em 
trabalhos recentes acerca das experiências americanas. A conferência de encerramento, por sua 
vez, foi ministrada pelo Professor Dr. Kevin Murphy (MIT) e mediada pelo Professor Dr. Carlos 
Gabriel Guimarães (UFF).Centrada na atuação da classe operária nos movimentos grevistas que 
culminaram na Revolução Russa, que neste ano completa seu primeiro centenário, o conferencista 
as analisou as "greves econômicas" e as "greves políticas", demonstrando como as condições de 
trabalho e vida deterioradas nas cidades recém industrializadas da Rússia alimentavam as fileiras 
de militantes marxistas. 

O Congresso contou também com a realização de 45 sessões de simpósios temáticos durante os 
três dias de evento, com 167 trabalhos apresentados, muitos deles em coautoria. Os trabalhos 
dividiram-se em seis grandes áreas: 1) Brasil e América coloniais; 2) Brasil e América no século 
XIX; 3) Brasil e América nos séculos XX-XXI; 4) História Econômica Geral e Economia 
Internacional; 5) História do Pensamento Econômico, Historiografia e Metodologia; e 6) História de 
Empresas e História da Tecnologia. Chamou a atenção no congresso o grande volume de trabalhos 
sobre industrialização e pensamento econômico, com respectivamente cinco e dez simpósios e 
mais de cinquenta trabalhos apresentados a respeito destas temáticas. 

Ao longo dos três dias de Congresso tivemos cinco Mesas Redondas, uma delas com a justa e 
necessária homenagem à falecida professora Maria Bárbara Levy. Os temas das mesas foram os 
seguintes: 1) “Política Econômica no Brasil nos últimos 15 anos”, com a participação dos 
Professores Dr. Luiz Carlos Soares (UFF) como mediador, Dr. Marcelo Dias Carcanholo (UFF) e 
Dr. Clélio Campolina Diniz (UFMG), ambos como debatedores; 2) “O Tempo Saquarema e o 
Capitalismo Tardio”, com a participação da Professora Drª Rita Almico (UFF) na mediação e dos 
Professores Dr. Ricardo Salles (UNIRIO), Dr. Wlamir Silva (UFSJ) e da Professora Drª Wilma Peres 
Costa (UNIFESP) como debatedores; 3) “150 anos de ‘O Capital’”, com a participação do Professor 
Dr. Bernardo Kocher (UFF) como mediador e dos Professores Dr. André Guimarães Augusto (UFF), 
Dr. João Antônio de Paula (UFMG) e da Professora Drª Raquel Varela (Universidade Nova de 
Lisboa); 4) “25 anos da ABPHE e Homenagem à Maria Bárbara Levy”, com a participação dos 
Professores Dr. Almir Pita Freitas Filho (UFRJ), Dr. Jacob Frenkel (UFRJ) e da Professora Drª 
Ismênia de Lima Martins (UFF); e 5) “Moeda, crédito e atividade econômica: as conjunturas do 
século XVIII no Brasil” , com a participação do Professor Dr. Ângelo Alves Carrara (UFJF) como 
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mediador e dos Professores Dr. Fernando Carlos G. Cerqueira Lima (UFRJ), Dr. Fábio Pesavento 
(ESPM) e do Dr. Maximiliano Menz (UNIFESP) como debatedores. De modo geral, as mesas 
contaram com boas exposições que fomentaram o debate junto ao público presente sempre em 
bom número.  

Os estudantes de graduação puderam apresentar pôsteres de seus trabalhos de Iniciação 
Científica: foram 9 pôsteres apresentados. A Professora Drª Lérida Polvoleri (UFF) e os estudantes 
de pós-graduação do PPGH – UFF avaliaram e comentaram os trabalhos. As duas melhores 
apresentações foram contempladas com certificados e livros lançados no Congresso: 
“Geoprocessamento do agroextrativismo na Amazônia colonial utilizando o Roteiro de Viagem da 
Cidade do Pará até o Sertão da Província”, de João Pedro Galvão Ramalho, orientando do Prof. 
Dr. Tiago Luís Gil, da UnB; e “Gênese do mercado de capitais na economia paulista: um estudo 
sobre a Bolsa Livre de São Paulo, 1890-1891”, de Joás Augusto Julião, orientando do Prof. Dr. 
Alexandre Macchione Saes, da USP. 

Os anais do evento estão disponíveis no site da Associação.  

 

ABPHE nas Redes Sociais 
 

A Diretoria da ABPHE lançou, 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 (Mestre – UFRJ) 
Thiago Alvarenga (Doutorando – UFF) 
Thiago Mantuano (Doutorando – UFF) 
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Carta Aberta ao Programa de História Econômica da USP 

 A Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica (ABPHE) vem a público manifestar 
seu apoio ao Programa de Pós-Graduação em História Econômica da Universidade de São Paulo 
(PPGHE/USP) que recentemente obteve na avaliação quadrienal da Comissão de Aperfeiçoamento de 
Pessoal do Nível Superior (CAPES) nota que levou ao descredenciamento de seu doutorado. 

A ABPHE, como instituição que congrega profissionais em História Econômica de inúmeras instituições 
de ensino e pesquisa do país, tem procurado estreitar os laços com as agências de fomento à pesquisa 
como a CAPES e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) no sentido 
de aumentar a sua representação nas comissões e fóruns destas instituições, sempre buscando 
contribuir para desenvolver métodos e critérios mais adequados na avaliação de uma área 
interdisciplinar que possui características bastante próprias. 

É importante ressaltar que a ABPHE não está questionando os critérios utilizados pela CAPES, ou a 
necessidade de avaliação dos programas de pós-graduação no país – obviamente entendemos que os 
critérios de avaliação precisam ser constantemente revisados e aperfeiçoados e a própria CAPES deve 
passar por tais análises e reflexões, tanto interna quanto externamente. Também é importante destacar 
que a ABPHE não está reivindicando a revisão da nota conferida ao PPGHE/USP por não ser de sua 
atribuição, e sim, um direito/dever da coordenação, do corpo docente e discente do programa a partir 
de uma reflexão interna. 

Estabelecido o que esta declaração não é, a ABPHE passa a prestar seu apoio e confiança ao 
PPGHE/USP pela sua contribuição ímpar para a consolidação da área de História Econômica no Brasil 
e da própria criação da ABPHE, em 1993, no I Congresso Brasileiro de História Econômica e 2ª 
Conferência Internacional de História de Empresas realizado nas dependências da USP. Ao longo de 
sua trajetória nossa instituição contou com expressiva participação dos professores e discentes do 
PPGHE/USP como associados, membros de sua diretoria, conselho de representantes e ainda editores 
de sua revista científica (História Econômica & História de Empresa, ISSN 1519-3314). 

Diversos eventos científicos de nossa ABPHE foram organizados na USP. Além do I Congresso, 
mencionado acima, tivemos também o III Congresso Brasileiro de História Econômica e o IV Encontro 
de Pós-Graduação em História Econômica (2001 e 2012, respectivamente) e, ainda mais recentemente, 
o V Congresso Latino Americano de História Econômica (CLADHE V), em 2016, com a participação 
expressiva de mais de 400 pesquisadores do Brasil, América Latina e outras partes do mundo.  No 
último Congresso Brasileiro de História Econômica e Conferência Internacional de História de Empresas 
(XII Congresso e 13ª Conferência) realizado em Niterói em agosto de 2017, os professores e pós-
graduandos do PPGHE/USP tiveram participação expressiva com mais de 30 trabalhos de excelente 
nível acadêmico apresentados em um universo de cerca de 173 artigos, excluindo ainda os 
professores/pesquisadores oriundos da USP e que atuam em diversas instituições do país, formando 
novos pesquisadores na área e contribuindo para fortalecer a História Econômica. 

Pelo exposto e sem esquecer a importância e contribuição de outros programas de pós-graduação que 
possuem linhas de pesquisa em História Econômica e que também foram avaliados pela CAPES – 
tendo suas notas mantidas, aumentadas ou diminuídas – a ABPHE declara a confiança de que o 
processo de análise e revisão pelo qual o PPGHE/USP está atualmente passando irá fortalecer o seu 
corpo docente e discente, sanando as eventuais falhas e fortalecendo a sua vocação para a reflexão 
crítica que sempre contribuiu e contribui para a compreensão de nossa realidade. 

A ABPHE, a sociedade brasileira e a própria CAPES só têm a ganhar com a excelência do PPGHE/USP 
entre nós! 

Niterói, 03 de outubro de 2017 

Diretoria e Conselho de Representantes da Associação Brasileira de Pesquisadores em História 
Econômica - ABPHE 
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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. 

Niterói, 29 de agosto de 2017. 

Diretoria e Conselho de Representantes da Associação Brasileira de Pesquisadores em História 
Econômica - ABPHE 

http://www.abphe.org.br/
mailto:abphe1@gmail.com
http://www.abphe.org.br/
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Encontro de Pós Graduação ABPHE 2018 
 

Chamada de Artigos 
 

 

 

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 
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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=submissions#authorG
uidelines    

A divulgação da lista de trabalhos aceitos para apresentação nas sessões temáticas ocorrerá no 
dia 07 de abril de 2018.   
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Trabalhos de Iniciação Científica: 

Pôsteres (Iniciação Científica)  

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 
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Eventos 
 
 
I Seminário Nacional de História Social dos Sertões / II Colóquio de História Social dos 
Sertões 
 
O I Seminário Nacional de História Social dos Sertões / II Colóquio de História Social dos Sertões 
tem como objetivo desenvolver as reflexões sobre os sertões brasileiros, o chamado "Brasil 
profundo", a partir do enfoque da História Social e suas questões conceituais e metodológicas. O 
debate tem como ponto de partida o recorte do interior brasileiro, o denominado "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 site do evento é   www.historiasertoes.com  

 
Seminário de História Econômica 
 
Recebemos pedido de divulgação do Seminario de História Econômica, com o economista Víctor 
Hugo Haro Hidalgo, com o tema "Precio de los esclavos en el Perú: 1650-1820". Será na próxima 
sexta-feira, dia 28 de outubro, às 19h no Instituto de Estudios Peruanos. 

 
 

http://www.historiasertoes.com/
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Programa de Seminários em História Econômica (Hermes & Clio - Grupo de Estudos e 
Pesquisa em História Econômica) 

  
No próximo dia 01/11, quarta-feira, teremos a apresentação do seminário "Déficit e nível de 
emprego ferroviário no Brasil, 1948-1963", do palestrante Ivanil Nunes (UNIFESP). 
Seguem, abaixo, informações adicionais: 
  
Local: Sala Diva Pinho (Funcadi) - FEA 2 - térreo 
Horário: 14h 
Contato: 3091-6054 / 6070 
Professor responsável: Guilherme Grandi 
Realização: Hermes & Clio 
Link (paper): 
 http://www.fea.usp.br/sites/default/files/anexo-
evento/hermes_e_clio_deficit_e_emprego_ferroviario_no_brasil_1948-1963.pdf 
 
70ª Reunião Anual da SBPC 
 
No ano em que comemora seus 70 anos, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC) realizará a 70ª Reunião Anual, de 22 a 28 de julho de 2018, no campus da Universidade 
Federal de Alagoas (UFAL), em Maceió, AL, com o tema “Ciência, Responsabilidade Social e 
Soberania”. 

A Programação Científica será composta por Conferências, Mesas-Redondas, Encontros, Sessões 
Especiais, Minicursos e a Sessão de Pôsteres, que inclui a Jornada Nacional de Iniciação Científica. 
Também são realizadas outras atividades, como a SBPC Inovação, SBPC Afro e Indígena, SBPC 
Educação, SBPC Cultural, SBPC Jovem, ExpoT&C, e o Dia da Família na Ciência. 

Os interessados em submeter resumo terão até 28 de fevereiro de 2018 para fazer a inscrição e o 
pagamento da taxa, mas o evento também contará com um limite de 1200 trabalhos que, se for 
atingido, antecipará o encerramento do prazo. 

A participação no evento é livre e gratuita. A inscrição somente é necessária para quem quiser 
submeter trabalho, frequentar um minicurso ou ainda obter o certificado de participação geral e o 
material do evento. 

No site http://ra.sbpcnet.org.br/maceio você encontra todas as informações e normas para envio de 
resumo. 
 

13th Advanced Summer School in Economics and Econometrics (ASSEE) 
 
We would like to draw your attention to the 13th Advanced Summer School in Economics and 
Econometrics (ASSEE) that that will take place at the University of Crete July 15th – July 22nd2018. 

The topic of the Summer School is “Nonparametric Methods for Practitioners: Theory with 
Applications in R” and will be taught by Distinguished Guest Professor Jeffrey S. Racine from 
McMaster University. 

Since 2006 the Department of Economics of the University of Crete is successfully running its 
Advanced Summer School in Economics and Econometrics. The broader objective of this series of 
events is to provide advanced training for young researchers from all over Europe and beyond on 
important disciplines of economics and econometrics. 

http://www.fea.usp.br/sites/default/files/anexo-evento/hermes_e_clio_deficit_e_emprego_ferroviario_no_brasil_1948-1963.pdf
http://www.fea.usp.br/sites/default/files/anexo-evento/hermes_e_clio_deficit_e_emprego_ferroviario_no_brasil_1948-1963.pdf
http://ra.sbpcnet.org.br/maceio
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For more information please visit http://www.assee.eu. 

We would be very grateful to you if you could forward the attached poster and brochure to all the 
members of your association. 
 
8ª Conferência Latinoamericana e caribenha de Ciências Sociais / Primeiro Fórum Mundial 
de Pensamento Crítico / 26ª Assembleia Geral da CLACSO 
 

 

 

Maiores informações: www.clacso.org.ar/conferencia2018 

 

Concursos 
 
Divulgamos a abertura do Edital de Concurso Público para provimento de vagas (02) de Professor  
Efetivo na Faculdade de Economia da Universidade Federal de Mato Grosso,  campus Cuiabá/MT.  
A área do concurso é Teoria Econômica e o requisito básico do(a) candidato(a) é Graduação em 
Economia e Doutorado na área de Economia de acordo com a tabela da CAPES. 

Edital (05/SGP/UFMT/2017), disponível em: www.ufmt.br/ufmt/site/concurso/docente/Cuiaba  
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Lançamento de livros 

 

 

 

Livros Lançados pelos Sócios 

 

CAMPOS, Pedro Henrique Pedreira, BRANDÃO Rafael Vaz da Motta. Os Donos do Capital: A 
trajetória das principais famílias empresariais do capitalismo 
brasileiro. Rio de Janeiro: Autografia, 2017. 
Resumo: O livro Os Donos do Capital se debruça sobre a trajetória 
de algumas das principais famílias do empresariado brasileiro. Trata-
se de uma obra inserida em uma agenda de pesquisa dedicada a 
estudar a classe dominante brasileira. O objetivo é investigar a 
burguesia brasileira, atentando para a história de alguns dos seus 
principais troncos familiares e suas conexões com o Estado. Notamos 
que há uma carência de pesquisas sobre o tema. Assim, nos 
detivemos em famílias em que há estudos qualificados de 
pesquisadores. Dessa forma, abordamos as trajetórias do Barão de 
Mauá, os Guinle, os Simonsen, os Klabin e Lafer, os Gerdau-
Johannpeter, Bouças, Marinho, Camargo, Andrade, Odebrecht, 
Moreira Salles, Setúbal, Villela e Sarney. Para isso, acessamos 
pesquisas com estudiosos que têm robustas investigações sobre as 
trajetórias dessas linhagens. 
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LOUREIRO, Felipe Pereira. Empresários, Trabalhadores e Grupos de Interesse: a Política 
Econômica nos Governos Jânio Quadros e João Goulart (1961-1964). 
São Paulo: Unesp, 2017. 
Resumo: Este livro analisa o processo de formulação e implementação 
da política econômica durante os governos Jânio Quadros e João 
Goulart – um dos momentos mais críticos da história brasileira do século 
XX. Essa análise é feita a partir da atuação de classes sociais 
domésticas e grupos de interesses estrangeiros, notadamente o 
governo norte-americano e o Fundo Monetário Internacional (FMI). A 
partir de amplo leque de fontes, mostra-se como as condições por 
detrás do golpe civil-militar de 1964 relacionaram-se à incapacidade do 
governo de conter os graves desequilíbrios 
da economia no período.   

 

 

Souza, Luiz Eduardo Simões de (org.). Ideologia e Ciência Econômica: 
mais estudos de caso. São Paulo: LCTE, 2017. 
Resumo: Este é o segundo volume de um projeto iniciado com 
Ideologia e Ciência Econômica: estudos de caso (LCTE 2006). O 
propósito da obra se mantém: apresentar exemplos, sob diferentes 
abordagens e perspectivas do caráter ideológico da “ciência” 
econômica. Crítica do caráter ideológico da ciência econômica, feita por 
vários professores e pesquisadores do país. 

 

 

PEREIRA, Alexandra Maria. Das Minas à Corte, de caixeiro a 
contratador: Jorge Pinto de Azevedo: atividade mercantil e 
negócios na primeira metade do século XVIII. São Paulo: 
Alameda, 2017. 
Resumo: Este estudo tem como objeto de pesquisa uma rede 
mercantil do Império português nos meados do Setecentos que 
emergiu tendo em vista as motivações do comércio com o Brasil, 
numa época fortemente marcada pela exploração do ouro e 
diamantes na capitania de Minas. Inicialmente estabelecida no 
espaço minerador, através do comércio de abastecimento da 
região, a dita rede é analisada sob o viés da trajetória encetada 
pelo português Jorge Pinto de Azeredo que tornou-se um 
proeminente homem de negócios das tramas mercantis que 
controlaram o comércio ultramarino e a arrematação de 
monopólios e cobranças de tributos régios do aludido Império, a 
partir da década de 1730.  
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SAES, Alexandre Macchion, SAES, Flávio, RIBEIRO, Maria Alice Rosa 
(org.). Rumos da História Econômica no Brasil: 25 anos da ABPHE. 
São Paulo: Alameda, 2017. 
Resumo: A publicação de Rumos da História Econômica no Brasil: 25 
anos da ABPHE apresenta aos leitores um amplo balanço sobre os 
caminhos percorridos pela pesquisa em história econômica ao longo 
das últimas décadas, por meio da recuperação do legado deixado 
pelos pioneiros da área para as novas gerações, como também 
oferece uma reflexão sobre os desafios e os rumos a serem 
enfrentados pelos historiadores econômicos nos mais diversos temas 
abordados nas atividades realizadas ao longo da história da 
Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica. 
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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) 


