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EDITORIAL 

Esse é o nosso último boletim de 2019, um ano conturbado que desafiou as diversas 
comunidades científicas do país em manterem intactos seus valores e princípios 
pautados na democracia e na defesa da liberdade acadêmica. Nós, da ABPHE, 
reafirmamos nosso compromisso com o avanço na construção do conhecimento que 
inclua as mais diversas possibilidades de ver o mundo! Estamos em constante 
mudanças, entendemos os diversos momentos da história com ida e vindas de 
pessoas, sistemas e pactos. Porém, jamais abriremos mãos dos fundamentos 
expressos na Constituição de 1988. O retrocesso ancorado no autoritarismo deve ser 
banido do nosso horizonte imediato ou distante. A ABPHE reforça o coro em defesa da 
democracia, da inclusão social, da soberania dos povos e da integração latino-
americana. 

Mesmo com esse cenário, fechamos 2019 cumprindo as metas definidas para o ano. 
Destacamos a nossa participação no VII Congresso Latino-americano de História 
Econômica, em Santiago do Chile, a realização do XIII Congresso Brasileiro de História 
Econômica em Criciúma, a edição de dois novos números da Revista História 
Econômica & História de Empresas e o lançamento de “História do Pensamento 
Econômico Pensamento Econômico Brasileiro”, o primeiro da coleção sobre a História 
Econômica Brasileira. Também destacamos a realização de eventos regionais que 
abriram espaços para a História Econômica, como a Homenagem a Celso Furtado: seis 
décadas de Formação Econômica do Brasil (UFSC), a IV Jornada de Economia Política, 
História Econômica e Social (UFPE), o V Colóquio Brasil e Império Português: da 
modernidade à contemporaneidade (UESB), dentre outros importantes encontros e 
debates.   

Nesse número destacamos: os sentimentos da direção e do conselho de 
representantes pelo falecimento de duas importantes pessoas para a História 
Econômica, o lançamento do edital para o Prêmio ABPHE de Melhor Tese e Melhor 
Dissertação, chamadas de artigos, eventos e lançamentos de livros.  

Para o ano vindouro, além de seguirmos norteados pelos valores inquebrantáveis da 
democracia, temos desafios pela frente, como a realização do X Encontro de Pós-
graduação em História Econômica, o apoio na organização dos eventos regionais, a 
aproximação com associações congêneres e a participação em eventos latino-
americanos compõem nossos objetivos. 

Por fim, agradecemos todos(as) sócios(as) que em 2019 colaboraram para que a 
ABPHE cumprisse suas metas e que agora se projeta para o futuro; ao poema de Mario 
Quintana: 

Todos esses que aí estão 
Atravancando meu caminho, 

Eles passarão...Eu passarinho! 

Diretoria ABPHE 
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X ENCONTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA ECONÔMICA & 8ª 

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE HISTÓRIA ECONÔMICA 

10-12 de agosto de 2020 

Escola Paulista de Política, Economia e Negócios (EPPEN) 

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) - Osasco (SP) 

 

Em 2020, o X Encontro de Pós-graduação em História Econômica & 8ª Conferência 
Internacional de História Econômica serão realizados na Escola Paulista de Política, 
Economia e Negócios (EPPEN) da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), em 
Osasco (SP), entre os dias 10 e 12 de agosto de 2020.  

Os objetivos dos encontros são oferecer um espaço para a apresentação e discussão 
das pesquisas de alunos de pós-graduação, de recém pós-graduados e de graduação, 
além de conferências e mesas redondas de professores e pesquisadores reconhecidos 
da área. 

Para tal, convidamos exclusivamente pós-graduandos, graduandos e recém mestres e 
doutores (cujas defesas ocorreram a partir de janeiro de 2018) com trabalhos em 
História Econômica, História Social, História do Pensamento Econômico e História de 
Empresas para enviarem seus artigos. 

As sessões temáticas estão divididas em: Brasil e América Coloniais; Brasil e América 
no Século XIX; Brasil e América nos Séculos XX-XXI; História Econômica Geral e 
Economia Internacional; História do Pensamento Econômico, Historiografia e 
Metodologia; História de Empresas e História da Tecnologia. Além disso, reserva-se 
uma sessão, de “Iniciação Científica”, para estimular a apresentação de trabalhos de 
graduandos.   

O X Encontro de Pós-graduação em História Econômica & 8ª Conferência Internacional 
de História Econômica integram a programação regular da ABPHE, a qual promove 
encontros de pós-graduação desde 2002. 

Visite o site do X Encontro e saiba mais como submeter os trabalhos e mais 
informações: http://bit.ly/2KGAcqO   

http://bit.ly/2KGAcqO
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Calendário 

Prazo para submissão de trabalhos (artigos completos) - 01 de janeiro a 6 de março de 

2020;  

Divulgação dos trabalhos aceitos - 11 maio de 2020; 

Divulgação da programação/ mesas/ comunicações - 22 de junho de 2020; 

Encontro - 10 a 12 de agosto de 2020. 

 

Comissão Científica  

 

1. BRASIL E AMÉRICA COLONIAIS 

Bruno Aidar – Unifal 

Siméia de Nazaré Lopes – UFPA 

  

2. BRASIL E AMÉRICA NO SÉCULO XIX 

Mônica de Souza Martins – UFRRJ 

Paulo Roberto Cimó de Queiroz – UFGD 

  

3. BRASIL E AMÉRICA SÉCULOS XX-XXI 

Julio Cesar Zorzenon Costa – Unifesp 

Luiz Fernando Saraiva – UFF 

  

4. HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL E 
ECONOMIA INTERNACIONAL 

Alexandre Macchione Saes – USP  

Glaudionor Gomes Barbosa – UFPE 

  

5. HISTÓRIA DO PENSAMENTO 
ECONÔMICO, HISTORIOGRAFIA E 

METODOLOGIA 

Milena Fernandes Oliveira – Unicamp 

Daniel do Val Cosentino – UFOP 

  

6. HISTÓRIA DE EMPRESAS E HISTÓRIA 
DA TECNOLOGIA 

Fabio Farias de Moraes – CIASC 

Michel Deliberari Marson – Unifal 

  

7. INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

Idelma Aparecida Ferreira Novais – USP 

Liara Darabas Ronçani – CEDUP 

 

Comissão Organizadora 

Coordenação geral  

 Profa. Dra. Claudia Alessandra Tessari - EPPEN-Unifesp 

Prof. Dr. Fábio Alexandre dos Santos - EPPEN-Unifesp 
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Comissão 

 

Prof. Dr. Alcides Goularti Filho – Unesc 

Prof. Dr. Daniel Monteiro Huertas - EPPEN-Unifesp  

Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa - EPPEN-Unifesp  

Prof. Dr. Maximiliano Mac Menz - EFLCH-Unifesp 

Profa. Dra. Renata Bianconi - EPPEN-Unifesp/ IE-Unicamp 

Abraão da Cruz Tavares - EPPEN-Unifesp  

Amanda Mayara da Silva Bento - EPPEN-Unifesp  

Ana Luísa de Camargo Pinheiro - EPPEN-Unifesp 

Eduardo Silva Ramos - FFLCH-USP/ EPPEN-Unifesp 

Gabriella Rodrigues Rocha - EPPEN-Unifesp  

Giovanna Gonçalves de Souza - EPPEN-Unifesp 

Kelvin Santos Souza - EPPEN-Unifesp 

Wesley Alves de Moura - EPPEN-Unifesp 
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NOTA DE PESAR  
 

É com profundo pesar que a ABPHE informa o falecimento, no decorrer de novembro, 
de duas pessoas que muito contribuíram para o desenvolvimento da História 
Econômica no Brasil: 

Geraldo Beauclair, que foi um dos sócios fundadores que, apesar de estar afastado 
ajudou gerações de Historiadores Econômicos na tarefa de pensar o Brasil; e 

Flávio Aderaldo, editor da Hucitec, que faleceu após uma luta contra um câncer. Ele foi 
responsável pela excelência de publicações no campo da história e dos vários livros 
publicados em parceria com a ABPHE.  

Aos familiares e amigos de ambos, nossos sentimentos nesse momento de despedida.  
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PRÊMIO ABPHE DE TESE E DISSERTAÇÃO (2019-2020) 

A ABPHE convida os recém pós-graduandos a participarem do Prêmio ABPHE de 
Melhor Tese de Doutorado e Melhor Dissertação, biênio 2019-2020.  

O objetivo do prêmio é estimular a pesquisa e reconhecer o mérito dos melhores 
trabalhos de História Econômica defendidos em programas de pós-graduação do Brasil 
ou no exterior.  

Estão convidados a submeterem seus estudos ao Prêmio ABPHE de Tese e Dissertação, 

aqueles que defenderam a tese ou a dissertação na área de história econômica em 

Programa de Pós-Graduação do país, devidamente reconhecido pela Capes, ou no 

exterior em Instituição igualmente reconhecida. As defesas devem ter ocorrido entre o 

período de 1º de janeiro de 2018 e 30 de abril de 2020 e o candidato precisa ser 

associado à ABPHE. 

Confira o edital em: http://www.abphe.org.br/noticia/premio-abphe-de-tese-e-
dissertacao-2019-2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abphe.org.br/noticia/premio-abphe-de-tese-e-dissertacao-2019-2020
http://www.abphe.org.br/noticia/premio-abphe-de-tese-e-dissertacao-2019-2020
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ANUIDADES 

Passado o prazo do desconto de 10% para os sócios que fizeram o pagamento da 
anuidade de 2019 até dia 30/06, os valores das anuidades agora estão assim:  

Sócios profissionais => R$200,00 

Sócios estudantes => R$100,00 

Lembramos ainda que os pagamentos das anuidades poderão ser feitos online pelo 
sistema Pagseguro disponível em nossa página (http://www.abphe.org.br/anuidades), 
ou por depósito bancário na conta da ABPHE no Banco do Brasil, cujos dados seguem 
abaixo: 

Depósito Bancário 
Banco do Brasil (001) 
Agência: 1504-0 
Conta Corrente: 17.370-3 
CNPJ ABPHE: 86.724.846/0001-90. 

Para negociar as anuidades que eventualmente estejam atrasadas, pedimos que 
entrem em contato com a tesouraria: tesouraria.abphe@gmail.com. 

Conforme deliberado na Reunião do Conselho de Representantes em Criciúma, foi 
determinado que o valor da anuidade não sofrerá reajuste em 2020.  

Também está mantido o desconto de 10% para Sócios Profissionais e Estudantes, ou 
seja, de R$ 180,00 e R$ 90,00, respectivamente, para pagamentos realizados até 30 de 
junho de 2020. Após esta data a anuidade passa a R$ 200,00 e R$ 100,00.  

  

http://www.abphe.org.br/anuidades
mailto:tesouraria.abphe@gmail.com
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REVISTA DE HISTÓRIA ECONÔMICA & HISTÓRIA DE EMPRESAS 

A diretoria da ABPHE e a comissão editorial da Revista HE&HE convidam os sócios e 
demais interessados a submeterem seus artigos para História Econômica & História de 
Empresas (HE&HE, ISSN 1519-3314).  

A publicação reúne trabalhos originais e inéditos de historiadores, economistas e 
demais cientistas sociais que investigam diferentes temáticas no âmbito da História 
Econômica e da História de Empresas, relacionadas às realidades brasileira e 
internacional, em épocas históricas diversas. 

Neste sentido, o periódico não se restringe apenas à publicação de artigos, resenhas, 
notas teóricas e críticas de pesquisadores brasileiros, mas pretende também se 
beneficiar da colaboração de especialistas de outros países. 

Todos os trabalhos encaminhados à revista são inicialmente acolhidos pela Equipe 
Editorial encarregada de sua edição, que, em seguida, os submete à avaliação de 
membros do Conselho Editorial e/ou pareceristas ad hoc escolhidos entre especialistas 
de notório saber. 

Essa avaliação interpares é feita nos moldes do Double Blind System, em que tanto os 
autores dos trabalhos como seus avaliadores permanecem não identificados. 

A revista é uma publicação semestral da ABPHE que pode ser acessada no endereço 
www.abphe.org.br. Contato: hehe.abphe@gmail.com   

 

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. 

 

 

http://www.abphe.org.br/
mailto:hehe.abphe@gmail.com
http://www.abphe.org.br/revista/index.php/rabphe
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Editores 

Bruno Aidar, Universidade Federal de Alfenas, Brasil 

Guilherme Grandi, Universidade de São Paulo, Brasil 

Ivan Salomão, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil 

Thiago Gambi, Universidade Federal de Alfenas, Brasil 

 

Conselho editorial 

Albert Broder, Université de Paris XII, França 

Ary Cesar Minella, Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil 

Carlos Marichal, Colegio de Mexico, México 

Douglas Cole Libby, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil 

Eddy Stols, Katholieke Universiteit Leuven, Bélgica 

Fernando Cardoso Pedrão, Instituto de Pesquisas Sociais, Brasil 

Flávio Azevedo Marques de Saes, Universidade de São Paulo, Brasil 

Heraclio Bonilla, Universidad Nacional de Colombia, Colômbia 

Maria Alice Rosa Ribeiro, Universidade Estadual Paulista, Brasil 

Myriam Stanley, Universidad Nacional de Rosario, Argentina 

Raúl Jacob, Universidad de la Republica, Uruguai 

Sérgio S. Silva, Universidade Estadual de Campinas, Brasil 

Stephen Haber, Stanford University, Estados Unidos 

Wilson Suzigan, Universidade Estadual de Campinas, Brasil. 
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Venda de Revistas e Livros 

A diretoria, em conjunto com a nova Comissão Editorial da HE&HE, continua a oferecer 
aos autores e sócios da ABPHE a revista pelo custo de sua impressão. Pedimos que os 
interessados entrem em contato conosco (abphe1@gmail.com) indicando quais são 
números de interesse e 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. 

A ABPHE também está vendendo os livros por ela editados e que podem ser vistos em 
seu site. As seguintes obras podem ser adquiridas com descontos especiais para os 
sócios.  

Crescendo em Silêncio: A incrível economia escravista de Minas 
Gerais no século XIX (2018) 

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 

 

 

 

mailto:abphe1@gmail.com
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História do Pensamento Econômico Pensamento Econômico  

Brasileiro (2019)  

 
Organizadores: Daniel do Val Cosentino e Thiago Fontelas Rosado 

Gambi  
Editoras: Eduff/Hucitec 
Preço Normal: R$ 60,00 

Preço Sócio ABPHE: R$ 50,00 
 

 
Para adquiri-los é só fazer o depósito correspondente ao valor do livro e à categoria de 
sócio ou não da ABPHE na conta corrente abaixo, e enviar o comprovante de 
pagamento para  abphe1@gmail.com, com endereço completo que enviaremos o 
exemplar.  
 
Depósito Bancário 
Banco do Brasil (001) 
Agência: 1504-0 
Conta Corrente: 17.370-3 
CNPJ ABPHE: 86.724.846/0001-90. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:abphe1@gmail.com
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ENCONTROS, EVENTOS, CONGRESSOS E ACONTECIMENTOS 

VIII Seminário de Economia Política da Amazônia – VIII EPA 

Desenvolvimento, diversidade e dinâmica na Amazônia Oriental Brasileira  

4-6 de dezembro de 2019 - UNIFESSPA  

 

Em sua oitava edição, o EPA convida todos para discutir o desenvolvimento, a 
diversidade e a dinâmica territorial na Amazônia Oriental Brasileira, entre os dias 4 e 6 
de dezembro de 2019, na Unifesspa - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. 

Seguindo sua tradição no debate em Economia Política na/da região, o VIII EPA realiza 
sua maior edição reunindo em doze mesas-redondas pesquisadores de nove 
instituições do Brasil e exterior. 

Inscrições: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKAMStwXtGqSF1oGRvzdVt7oK6k_FSUJf
a5QccuuC2ed7hoQ/viewform  

 

2nd World Congress on Business History - 24th Congress of the European Business 

History Association - “Business History in a Changing World”  

September, 2020 – Nagoya - Japan 

Submissão de trabalho até 15 de janeiro 

Reflecting the ever-changing world of business, the discipline of Business History has 
been far from static. In recent decades there has been a dramatic diversification in 
both research topics and methods following on from the now classic works of Chandler 
et al. The emergence of research relating to alternative historical approaches and 
organizational science, and those which incorporate quantitative methods and/or 
embraces the “cultural turn”; the institutionalization of Business History research with 
the establishment of academic societies and academic journals; the 
internationalization of the field, etc., are all encouraging trends in the evidence of a 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKAMStwXtGqSF1oGRvzdVt7oK6k_FSUJfa5QccuuC2ed7hoQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKAMStwXtGqSF1oGRvzdVt7oK6k_FSUJfa5QccuuC2ed7hoQ/viewform
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vibrant research field. The program committee thus welcomes papers/panels from 
postgraduate, early career and established scholars on a wide-range of topics and 
various dimensions of “Business History in a Changing World” these include, but are 
not limited to:  

● Competitiveness and its determinants 

● The role of local and central government in economic change  

● The role of family, small- and medium-sized firms and industrial clusters in the 
revitalization of economies 

● Changing cultures of capital and finance and their impact on companies and 
stakeholders 

● Skills formation, technical training and labour in local and international business 

● The impact of information technology and artificial intelligence 

● Radical technological innovation and incremental improvement. 

● Business portfolios and organizational forms across time and space 

● The causes and consequences of domestic/cross-border M&A 

● Nationalization and privatization in historical perspective 

● The relationship between capital markets and business 

● Varieties of corporate governance 

● The evolution of monitoring systems and incentive schemes (ownership, board and 
compensation schemes) 

● Corporate Social Responsibility and Environmental Social Governance in business 
history 

● Methodology and disciplinary bases of business history  

● Historiography of business history 

Papers with other foci, however, will also be considered. 

The organizers also welcome submissions with alternative formats, such as workshops, 
roundtable debates/discussions, and poster presentations. In such cases, submissions 
should be sent directly to the organizers. 

The EBHA best dissertation prize will be organized during the congress 

Submission Formats In:  
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There are three typical submission formats: 

1. Single paper submissions from which the program committee arranges panels. 

2. Session proposals submissions consisting of 3-5 papers on a specific theme 
suggested by the applicants themselves. 

3. Tracks of more than one session (up to three sessions—over the course of one 
afternoon) 

Alternative formats might include, for example: 

● Workshops—groups of scholars who want to use the opportunity of the congress to 
meet and discuss publications or specific themes. (Note: All materials to be discussed 
during individual workshops must be uploaded to the conference website at least 
three weeks before the congress.) 

● Roundtable discussions on the state of the field and selected aspects of business 
history. 

● Debates on new research agendas and new approaches to teaching “business 
history.” 

The deadline for proposals is January 15, 2020. 

Please use the congress upload platform http://ebha.org/public/C10 e 
http://bhs.ssoj.info/WCBH2020/index.html  

 

Con-IH 20 Global and International History 

Labor and Discipline from a Global Perspective 

Harvard University 

April 2nd and 3rd, 2020 

The organizing committee for the Harvard Graduate Student Conference on 

International History (Con-IH) invites graduate students to submit proposals for its 

twentieth annual conference. This year’s theme is Labor and Discipline from a Global 

Perspective. The conference will take place at Harvard University in Cambridge, 

Massachusetts on April 2nd and 3rd, 2020. 

Con-IH is looking for submissions on a broad range of topics relating to global, 

international, or transnational intersections of labor and discipline. As the fields of 

labor and carceral studies continue to expand, questions of labor and discipline 

become increasingly relevant to our global understanding of freedom, work, and 

http://ebha.org/public/C10
http://bhs.ssoj.info/WCBH2020/index.html


 

www.abphe.org.br 16 

 

capital. Con-IH seeks to promote cross-disciplinary as well as cross-regional 

explorations that put themes of labor and discipline in conversation with each other to 

answer broad-reaching questions. 

We welcome submissions that address one or more of the following themes, but the 

list is only suggestive: 

1. Labor organizations and radicalism 

2. Convict labor and prisoner’s rights movements 

3. The scientific management of work 

4. Labor law 

5. Labor of informal economies (sex workers, drug trafficking, and day laborers) 

6. Labor, migration, and borders 

7. Hidden labor 

8. Gender and labor  

9. Indentured labor, enslaved labor 

10. Child labor 

 

Accepted papers will be grouped for presentation within three or four panels each 

composed of graduate students and one faculty commentator for each presenter. 

Participation in Con-IH presents an unparalleled opportunity to engage in lively and 

lengthy discussions with an emerging cohort of researchers-in-training from around 

the world, as well as with faculty from Harvard and elsewhere. 

 

As the date approaches, additional information will be posted on the conference 

website at con-ih.com . 

 

XXVII Jornadas de Historia Economica Argentina 

Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (Incihusa), Conicet 

Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional De Cuyo 

 
Mendoza, 21, 22 y 23 de octubre de 2020 
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Las mesas generales inicialmente consideradas para estas XXVII Jornadas son las 
iguientes: 
 
1. Comercio, circulación y mercados 
2. Cooperativismo y economía social 
3. Crecimiento económico, desigualdad 
y estándares de vida 
4. Población, migraciones y estudios 
urbanos 
5. Fronteras y economías regionales 
6. Empresas y empresarios 
7. Historia agraria I (período colonial-
1930) 
8. Historia agraria II (1930 en adelante) 
9. Sistemas de innovación y cambio 
tecnológico 

10. Historia industrial 
11. Estado y políticas económicas 
12. Mundo del trabajo 
13. Sustentabilidad y medio ambiente 
14. Relaciones económicas 
internacionales 
15. Servicios 
16. Sistemas fiscales, finanzas y 
moneda 
17. Teoría, Historiografía y 
Pensamiento Económico 
 

 
Los resúmenes para las mesas generales deberán ser remitidos en los plazos abajo 
estipulados, para ser evaluados por la Comisión Directiva de la Asociación rgentina de 
Historia Económica a la siguiente dirección de correo electrónico:  
joraahe@gmail.com.  
 
Los mismos deben contener la siguiente información: Título de la Mesa General en el 
que considera se encuadra su ponencia (puede indicarse más de una), Nombre y 
Apellido del Autor/es, Pertenencia institucional y dirección electrónica. Deben ser 
presentados a interlineado sencillo, en letra Times New Roman 12, y con una 
extensión de 200 a 300 palabras (mínimo y máximo), conteniendo una clara exposición 
de objetivos, metodología y fuentes. 
 
En ningún caso se aceptará la presentación de más de dos (2) resúmenes de um mismo 
proponente en las distintas mesas. Una vez aprobados, los resúmenes serán 
distribuidos entre las distintas mesas que finalmente se organi cen, lo que estará 
supeditado a que se haya recibido un mínimo de 6 resúmenes para cada uma de las 
mismas. 
 
La CD de la AAHE, en consulta con el Comité Local, designará asimismo los 
coordinadores entre investigadores que acrediten reconocida trayectoria en las 
respectivas temáticas, quienes recibirán y evaluarán en los plazos pertinentes las 
ponencias definitivas. 
Las XXVII Jornadas de la AAHE contarán también con otros eventos (conferencias, 
paneles, presentaciones de libros, esto último en el marco de las mesas generales) que 
serán anunciados en las próximas circulares. 

 
 
 
 

mailto:joraahe@gmail.com
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Cronograma  
 

15 de abril de 2020 - Fecha límite para la recepción de los resúmenes de ponencias 
para las Mesas Generales;  
19 de junio de 2020 - Aprobación de los resúmenes de las Mesas ]Generales; 
18 de septiembre de 2020 - Fecha límite para el envío de las ponencias para las Mesas 
Generales 
 
Más informaciones: http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar  
 

 

V Congresso Internacional de História e Patrimônio Ferroviário & IV Jornada de 
Jovens Pesquisadores em História e Patrimônio Ferroviário 

Submissões de trabalhos até 15 de dezembro de 2019. 

O prazo de submissão de resumos para o V Congresso 
Internacional de História e Patrimônio Ferroviário "Os 
legados para nosso futuro" e da “IV Jornada de Jovens 
Pesquisadores em História e Patrimônio Ferroviário até o dia 
15 de dezembro próximo. 

Mais informações em:  

https://memoriaferroviaria.rosana.unesp.br/ocs/index.php/C_AIH
F/VIICAIHF 

 

XXV Encontro Regional ee História: História, Desigualdades e Diferenças (2020) 

27 a 30 de Julho de 2020  

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) - São Paulo. 

A Anpuh-SP, o Departamento e o Programa de Pós-Graduação em História da PUC-SP 
tem a satisfação de convidar os/as pesquisadores/as, professores/as universitários/as, 
professores/as da Educação Básica e alunos/as de graduação e de pós-graduação de 
História e áreas afins para o XXV Encontro Estadual de História, que ocorrerá de 27 a 
30 de Julho de 2020 nas dependências do Campus Monte Alegre da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), na cidade de São Paulo. 

O tema História: Desigualdades e Diferenças, escolhido no encontro de 2018, propõe à 
comunidade dos historiadores inúmeras questões sobre este momento obscuro e 
polarizado que atravessamos no país, lembrando com Walter Benjamin que, por meio 
de ecos de múltiplas vozes, o passado sempre nos dirige um apelo que não pode ser 
rejeitado. 

http://www.aahe.fahce.unlp.edu.ar/
https://memoriaferroviaria.rosana.unesp.br/ocs/index.php/C_AIHF/VIICAIHF
https://memoriaferroviaria.rosana.unesp.br/ocs/index.php/C_AIHF/VIICAIHF
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O site para inscrição e obtenção de mais informações ainda não está no ar -- tão logo 
esteja disponível, ele será compartilhado. 

 

USP publica o “Atlas dos Viajantes no Brasil” na web 

A Universidade de São Paulo (USP) disponibilizou recentemente uma plataforma digital 
interativa que fornece dados, relatos e imagens produzidos por viajantes desde o 
século XVI.  

Trata-se de uma vasta enciclopédia sobre o Brasil, com informações relacionadas à 
natureza, sociedade, economia, cultura e cotidiano. Segundo seus organizadores, aos 
poucos, o Atlas receberá novos conteúdos, ampliando o acesso a uma das mais 
importantes coleções da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin (BBM) da USP. 

 

 

 

 

 

 

 

Link para o Atlas: https://viajantes.bbm.usp.br/  

 

Haiti: dois séculos de história 

Everaldo de Oliveira Andrade 

O livro, do historiador Everaldo de Oliveira Andrade, reúne 
informações, dados e documentos que oferecem uma visão ampla 
do longo processo histórico de independência do povo haitiano, de 
1804 até os primeiros anos do XXI.  

 

 

 

 

https://viajantes.bbm.usp.br/
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Reformas neoliberais no Brasil: a privatização dos bancos estaduais 

Rafael Vaz da Motta Brandão 

A obra Reformas neoliberais no Brasil: a privatização dos bancos 
estaduais, de autoria de Rafael Vaz da Motta Brandão (Uerj), 
constitui originalmente sua tese de doutorado defendida no 
programa de pós-graduação de História da UFF e trata das políticas 
de desestatização implementadas no setor bancário brasileiro na 
década de 1990. 

 

Dimensões do Empresariado Brasileiro: história, organizações e ação política  

Coletânea organizada por Pedro Henrique Pedreira Campos e Rafael Vaz da Motta 
Brandão 

O livro Dimensões do Empresariado Brasileiro: história, organizações 
e ação política é uma coletânea organizada por Pedro Henrique 
Pedreira Campos (UFRRJ) e Rafael Vaz da Motta Brandão (Uerj) e é 
fruto de um evento realizado na Uerj e na UFRRJ em 2017. A obra 
aborda temáticas relacionadas ao empresariado brasileiro e traz 
capítulos de Almir Pita, Armando Boito, Ary Minella, Cezar Honorato, 
Dilma de Paula, Felipe Loureiro, Pedro Campos, Rafael Brandão, 
Sebastião Velasco e Cruz, Sonia Mendonça e Virginia Fontes. 

 

Reformar y Resistir. La Real Hacienda en Santafé, 1739-1808 

Jose joaquin Pinto Bernal 

Nada más preocupante para cualquier persona que una reforma 

fiscal, más aun en un país como Colombia cuyo Estado se ha 

caracterizado por mantener a lo largo de su historia un sistema 

impositivo altamente inequitativo y con un margen de recaudo bajo 

respecto al de sus similares en la región, además de ser un país en 

el que los beneficios del gasto público no se materializan de forma 

tangible para el grueso de la población y la opinión pública no 

puede despertar tranquila debido a que cada mañana se ve 

alterada por algún caso de corrupción ventilado por los medios de comunicación. Con 

estas preocupaciones se considera importante estudiar los albores del sistema fiscal 

colombiano, los cuales se encuentran en las reformas fiscales diseñadas e 

implementadas por la Corona española durante el siglo XVIII.  
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Historia Económica del sur peruano. Lana, minas y aguardiente en el espacio regional 

Martín Monsalve 

Jueves, 5 de Diciembre, 7:00 p.m. - Hotel La Casa de Fray Bartolomé, Av. Tullumayo 

465, Cusco 
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CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) realizará concurso público de 
nível superior com objetivo de admitir de Professores do Magistério Superior nas 
Classes Adjunto-A, Assistente-A e Auxiliar em diversas áreas, entre eles para História 
Econômica Geral/ História do Pensamento Econômico; Teoria e Metodologia da 
História; Geografia Humana; História do Brasil e História Regional (RN); Economia e 
Metodologias Quantitativas em Turismo; Ciências Sociais-Ciências Políticas; Ciências 
Sociais-Ensino de Sociologia; Teorias Sociais e Políticas Contemporâneas; dentre 
outras. 

As inscrições vão de 11 de novembro de 2019 às 23h59 do dia 02 de janeiro de 2020.  

O edital está disponível em: www.sigrh.ufrn.br. 

 

Processo seletivo para o Mestrado em Economia e Desenvolvimento - Unifesp 

De 04 de novembro de 2019 a 24 de janeiro de 2020 estão abertas as inscrições para o 
processo seletivo para do Programa de Mestrado em Economia e Desenvolvimento, do 
Departamento de Ciências Econômicas da Escola Paulista de Política, Economia e 
Negócios (EPPEN), campus Osasco, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). 

O programa conta com duas linhas de pesquisa: i. Políticas públicas, inovação e 
desenvolvimento; e ii. Desenvolvimento: teoria e história: 

Seu processo seletivo conta com duas formas de seleção para a turma que se inicia em 
2020. A primeira foi concluída com os selecionados via Anpec e, o segunda, por meio 
deste edital. Aqueles que porventura se submeteram ao processo via Anpec e não 
foram selecionados, podem se submeter a este processo.   

Informações sobreo o Programa e o edital completo estão disponíveis em: 
https://www.unifesp.br/campus/osa2/apresentacao e 

https://drive.google.com/file/d/18uiijD7AMvY4zMWBU-rpGYIPewJ8a98d/view  

 

 

  

http://www.sigrh.ufrn.br/
https://www.unifesp.br/campus/osa2/apresentacao
https://drive.google.com/file/d/18uiijD7AMvY4zMWBU-rpGYIPewJ8a98d/view
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CHAMADAS DE ARTIGOS 

 

Revista Configurações n. 26/ 2020 

Prorrogação do prazo de submissão de artigos - Revista Configurações 

Dossier temático: Economia e Sociedade: políticas, práticas, agentes e instituições 

 

Coordenação: Rodrigo da Costa Dominguez (CICS.NOVA – Universidade do Minho); 
Lisbeth Rodrigues (CSG/ISEG – Universidade de Lisboa); Jari Eloranta (Universidade de 
Helsínquia – Finlândia); Jeremy Land (Georgia State University). 

A orientação económica ou o conceito de “ação económica” (Wirtschaften), 
trabalhado por Max Weber nos seus ensaios sobre sociologia económica, aborda a 
questão da satisfação do desejo por “utilidades” (Nutzleistungen), enquanto exercício 
de controle de um ator sobre um determinado recurso, o qual, em princípio, é 
impulsionado e direcionado para fins económicos. Por este motivo, “... a definição de 
‘ação económica’ deve, mais ainda, ser manifestada de tal forma a incluir a operação 
de uma iniciativa empresarial moderna com fins lucrativos”, e todos os processos e 
objetos económicos são caracterizados pelo significado que possuem para a ação 
humana no desempenhar de tais papéis como os fins, meios, obstáculos e 
subprodutos. Ora, os conceitos básicos que a Economia e a História Económica 
empregam para analisar a sociedade – como, por exemplo, as ideias de crescimento, 
prosperidade, desenvolvimento e globalização e/ou expansão/interconexão - são 
essencialmente modernos, aperfeiçoados na fronteira entre os séculos XIV e XVI. 

Procurando pensá-lo de um modo (inter)multidisciplinar, o objetivo deste volume é 
reunir estudos que permitam estabelecer um diálogo entre a História Económica, a 
Sociologia e a Economia, seguindo o conjunto teórico da obra clássica de Max Weber 
“Economia e Sociedade”. Este também foi o caminho seguido por muitos historiadores 
económicos nos últimos anos, seus temas e seus desafios atuais e futuros, e as visões 
de lugar das Ciências Sociais numa perspetiva do desenvolvimento do capitalismo 
ocidental. Em comum, observa-se o avanço científico-tecnológico e o progresso das 
ciências médicas, exatas e tecnológicas enquanto pilares, sendo inclusive foco da ação 
política que resulta na construção das políticas públicas de investimento em ciência, 
conhecimento e tecnologia. Sem perder de vista as questões atuais, como a guerra 
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comercial em escala global, e a agenda do desenvolvimento sustentável e preservação 
dos recursos naturais, as ciências sociais aplicadas (Economia), assim como a 
Sociologia e História, sobretudo a vertente da História Económica, são fundamentais 
na perceção dos vários e diferentes contextos relacionadas às ações e agendas 
económicas dos Estados. Para além disso, desempenham um papel fundamental na 
compreensão das propostas de incentivo ao desenvolvimento e de proteção das 
instituições e dinâmicas económicas internas, tanto em âmbito nacional quanto em 
âmbito regional, dentro dos respetivos blocos e acordos comerciais que os unem.   

Serão acolhidos artigos que colaborem de maneira original para o debate científico 
sobre a economia, a história económica e as ciências sociais, fundamentados em 
múltiplos enfoques interdisciplinares, teóricos, metodológicos e empíricos, 
proporcionando ao leitor, por meio de visões inovadoras e enriquecedoras, a 
compreensão dos seguintes temas: 

a)   Comércio como objeto histórico e sociológico; 

b)   Formas de crescimento e desenvolvimento económicos, associados 
às ideias de rendimento e produtividade nos vários setores da atividade 
económica; 

c)  Reflexões sobre formas de interconexão entre financiamento público 
e atividades económicas privadas; 

d)    Organização de sistemas de crédito, fiscais e monetários enquanto 
base de um processo de racionalização cultural e institucional das 
sociedades; 

e)     Divisão do trabalho, na sua vertente social e económica; 

f)      Dinâmica dos mercados e diferentes níveis de interação entre os 
mesmos. 

 Informa-se que o prazo de submissão de artigos foi prorrogado até dia 13 de Janeiro.  

As contribuições devem ser enviadas para configuracoes_cics@ics.uminho.pt, em 
conformidade com as normas disponibilizadas em anexo e no website. 

Calendário 

Data limite para a submissão do artigo: 13 de Janeiro de 2020 

Envio da decisão para os autores: 1 de Abril de 2020 

Publicação da revista: 30 Dezembro de 2020 

Informações adicionais encontram-se disponíveis em: 

http://configuracoes.revues.org/. 

mailto:configuracoes_cics@ics.uminho.pt
http://configuracoes.revues.org/


 

www.abphe.org.br 25 

 

DIRETORIA DA ABPHE (2019-2021) 
 

Alcides Goularti Filho (Unesc) 
Presidente 

Bruno Aidar (Unifal) 
Vice-presidente  

Fábio Alexandre dos Santos (Unifesp) 
1ª Secretário 

Thiago Fontelas R. Gambi (Unifal) 
2ª Secretário 

Talita Alves de Messias (Unisinos) 
1ª Tesoureira 

Michel Deliberari Marson (Unifal) 
2º Tesoureiro 

 
Conselho de Representantes  

 
Região Norte 
Danilo Araujo Fernandes (UFPA) 
1º Titular 
Siméia de Nazaré Lopes (UFPA) 
2ª Titular 
 
Região Centro-oeste 
Paulo Roberto Cimó de Queiroz (UFGD) 
1º Titular 
Déborah O. Martins dos Reis (UnB)  
2º Titular 
 
Região Nordeste 
Glaudionor Gomes Barbosa (UFPE) 
1º Titular 
Idelma Aparecida Ferreira Novais 
2º Titular 
Leonardo Milanez de Lima Leandro 
(Univasf) 
Suplente 
 
 
 

Região Sudeste  
Mônica de Souza Martins (UFRRJ) 
1º. Titular 
Daniel do Val Cosentino (UFOP) 
2º Titular 
Leonardo Segura Moraes (UFU) 
Suplente 
 
Região São Paulo 
Milena Fernandes Oliveira (Unicamp) 
1º Titular 
Guilherme Grandi (USP) 
2º Titular 
Janaína Fernanda Battahin (Unesp) 
Suplente 
 
Região Sul 
Liara Darabas Ronçani (Cedup) 
1º Titular 
Fábio Faria de Moraes (Ciasc) 
2º Titular 
Gabriel Crozetta Mazon (Unesc) 
Suplente 

  
 
 



 

www.abphe.org.br 26 

 

Ex-presidentes (Membros do Conselho de Representantes)  
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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) 

Luiz Fernando Saraiva (2017-2019) 


