
 

 

2ª CIRCULAR 

 

Nessa segunda circular, informamos que o XIV Congresso Brasileiro de História 

Econômica & 15ª Conferência Internacional de História de Empresas, a ser realizado 

entre os dias 15 e 17 de novembro de 2021, ocorrerá de forma exclusivamente 

virtual devido às condições sanitárias da pandemia e para segurança dos 

participantes. Esperamos que mesmo em um ambiente virtual o evento seja 

igualmente proveitoso e interessante para a comunidade acadêmica de história 

econômica e de áreas afins existente no país.  

Seguem abaixo diversas informações sobre o site do congresso, o cronograma 

atualizado, a comissão científica formada, as instruções para submissão dos 

trabalhos completos e as informações para lançamentos de livros. As próximas 

circulares indicarão a programação prévia das conferências e mesas-redondas e os 

valores de pagamento das inscrições. 

 

1. Plataforma digital 

A plataforma digital com todas as informações do evento e da submissão de 

trabalhos está disponível no site:  

https://eventos.congresse.me/abphe2021/edicoes/xiv-congresso-brasileiro-de-

historia-economica-15-conferencia-internacional-de-historia-de-empresas-1-

edicao 

 

https://eventos.congresse.me/abphe2021/edicoes/xiv-congresso-brasileiro-de-historia-economica-15-conferencia-internacional-de-historia-de-empresas-1-edicao
https://eventos.congresse.me/abphe2021/edicoes/xiv-congresso-brasileiro-de-historia-economica-15-conferencia-internacional-de-historia-de-empresas-1-edicao
https://eventos.congresse.me/abphe2021/edicoes/xiv-congresso-brasileiro-de-historia-economica-15-conferencia-internacional-de-historia-de-empresas-1-edicao


 
 

        

2. Cronograma atualizado  

Indicamos que, exceto com relação ao período do evento, o cronograma original foi 

reformulado e atualizado para as condições virtuais, sem prejuízo para a submissão 

de trabalhos completos dos participantes.  

XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA ECONÔMICA & 

15ª CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE HISTÓRIA DE EMPRESAS 

Submissão de trabalhos (textos completos) até 31 de julho 

Divulgação dos trabalhos aceitos 10 de setembro 

Divulgação da programação das sessões ordinárias 1º de outubro 

Evento 15 a 17 de novembro 

 

3. Submissão de textos completos 

Todas as informações necessárias para a submissão dos trabalhos (textos 

completos) já estão disponíveis no site: 

https://eventos.congresse.me/abphe2021/resumos/enviar-resumo 

 

4. Comissão científica 

A comissão científica de avaliação dos trabalhos completos será composta pelos 

seguintes pesquisadores com ampla experiência e conhecimento das áreas 

indicadas:  

Área 1: Brasil e América Coloniais 

Wolfgang Lenk (UFU) 

Simeia de Nazaré Lopes (UFPA) 

Fernando Carlos Greenhalgh de Cerqueira Lima (UFRJ) 

https://eventos.congresse.me/abphe2021/resumos/enviar-resumo


 
 

        

Área 2: Brasil e América no século XIX 

Luiz Fernando Saraiva (UFF) 

Carlos Gabriel Guimarães (UFF) 

Luciana Suarez Galvão (USP) 

Área 3: Brasil e América - séculos XX-XXI 

Cláudia Alessandra Tessari (UNIFESP) 

Rogério Naques Faleiros (UFES) 

Renato Leite Marcondes (USP) 

Área 4: História Econômica Geral e Economia Internacional 

Alexandre Macchione Saes (USP) 

Fábio Antonio de Campos (UNICAMP) 

Armando Dalla Costa (UFPR) 

Área 5: História do Pensamento Econômico, Historiografia e Metodologia 

Renata Bianconi (UNIFESP) 

Nelson Mendes Cantarino (UNICAMP) 

Roberto Pereira Silva (UNIFAL-MG) 

Área 6: História de Empresas, História da Tecnologia 

Gustavo Pereira Silva (UFSCAR) 

Alcides Goularti Filho (UNESC) 

Luiz Carlos Soares (UFF) 

Área 7: Iniciação científica 



 
 

        

Milena Fernandes de Oliveira (UNICAMP) 

Leonardo Milanez de Lima Leandro (UNIVASF) 

Fábio Farias de Moraes (USP) 

 

5. Lançamento de livros 

Durante o congresso abriremos espaço para lançamentos de livros que tenham 

temáticas de História Econômica. Os lançamentos estão previstos para ocorrerem 

todos os dias do evento, sempre no horário das 12h às 12h30.  

Os autores interessados em lançarem os seus livros durante o congresso deverão 

enviar e-mail para congressoabphe2021@gmail.com com as seguintes informações: 

 Nome completo do(s) autor(es) 

 Título da obra 

 Ano de lançamento 

 Editora 

 Resumo da temática do livro (até 10 páginas) 

 Imagem da capa em formato gif, jpg/jpeg ou png (resolução de 300 dpi) 

 Vínculo institucional do(s) autor(es) 

 

Atenciosamente, 

 

Comissão organizadora 

Bruno Aidar (UNIFAL-MG) – Coordenador geral 

Michel Deliberali Marson (UNIFAL-MG) – Coordenador geral  

Thiago Fontelas Rosado Gambi (UNIFAL-MG) – Coordenador geral 

mailto:congressoabphe2021@gmail.com


 
 

        

Alcides Goularti Filho (UNESC) 

Alexandre Macchione Saes (USP) 

Cláudia Alessandra Tessari (UNIFESP) 

Daniel do Val Cosentino (UFOP) 

Patrick Fontaine Reis do Araújo (UNIFAL-MG) 

Rita de Cássia da Silva Almico (UFF) 

Roberto Pereira Silva (UNIFAL-MG) 


