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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 
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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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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) 


