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5ª CIRCULAR 

 

XI Encontro de Pós-graduação em História Econômica & 9ª Conferência Internacional de 

História Econômica 

Campinas, 27, 28 e 29 de setembro de 2022 

Instituto de Economia – Universidade Estadual de Campinas 

 

1-Programação completa 

A programação completa, incluindo as sessões de comunicação e as sessões de 

iniciação científica, com os respectivos debatedores de trabalhos e as salas em que 

acontecerão, já pode ser consultada no seguinte link:   

 

https://www.abphe.org.br/congresso/encontroabphe2022?pagename=Programa%C

3%A7%C3%A3o%20Completa 

 

No mesmo endereço, é possível baixá-la em formato pdf. 

Favor, verificar o horário das sessões e as suas salas com antecedência, a fim de que 

não haja atrasos. Há sempre um intervalo de 15 minutos entre uma sessão e outra, o que é 

suficiente para se deslocar entre as salas. Haverá cartazes indicando onde estas ficam. O mapa 
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com as principais salas do Instituto de Economia pode ser consultado em "Informações Úteis" 

no site do evento.  

Haverá sempre uma pessoa da equipe de apoio nos horários das sessões de 

comunicação e das sessões de iniciação científica. Tal pessoa fará o login no computador, 

organizará os slides antes de a sessão começar e ficará responsável pela lista de presença a 

ser assinada pelos apresentadores de trabalho. Qualquer dúvida, procurar a equipe de apoio. 

 

2- Caderno de resumos 

No site do evento, também disponibilizamos o caderno de resumos. Eles estão 

divididos segundo Sessões Temáticas nas quais os autores se inscreveram. Os resumos estão 

distribuídos entre Sessões de Comunicação e Sessões de Iniciação Científica, com os nomes e 

horários das sessões em que serão apresentados. Para consultar e fazer download do caderno 

de resumos: 

https://www.abphe.org.br/uploads/Encontro de Pós-graduação 2022/Caderno de 

Resumos.pdf 

 

3-Horários e dias de credenciamento 

Os credenciamentos serão feitos nos dois primeiros dias de evento, em frente às salas 

de coffee-break, nos seguintes horários:  

No dia 27 de setembro, das 9h às 10h45, das 12h45 às 13h45 e das 17h15 às 17h45 

em frente à sala 39 (chão preto). 

No dia 28 de setembro, o credenciamento acontecerá em frente à sala de 

Congregação (auditório Zeferino Vaz), das 10h30 às 11h, das 12h45 às 13h45 e das 17h15 às 

17h45. 

 

4-Inscrições no evento e pagamento de anuidades 

Inscrições e pagamentos de anuidades poderão ser efetuados durante o evento nos 

mesmos horários do credenciamento. Para facilitar, contudo, a tarefa dos organizadores, 

pedimos que sejam efetuadas, de preferência, até dia 26 de setembro de 2022, segunda-feira. 

Os valores e o formulário de inscrição encontram-se na página:  

https://www.abphe.org.br/congresso/encontroabphe2022?pagename=Inscri%C3%A

7%C3%B5es 

https://www.abphe.org.br/uploads/Encontro%20de%20P%C3%B3s-gradua%C3%A7%C3%A3o%202022/Caderno%20de%20Resumos.pdf
https://www.abphe.org.br/uploads/Encontro%20de%20P%C3%B3s-gradua%C3%A7%C3%A3o%202022/Caderno%20de%20Resumos.pdf
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5-Acesso a Internet 

Para acesso a Internet na UNICAMP, basta se conectar à rede sem fio "Unicamp-

visitante", com sua conta Google. O caminho pode ser encontrado no seguinte link: 

https://guest.redesemfio.unicamp.br/ 

 

6-Refeições e hospedagem 

Durante o evento, a organização estuda oferecer sanduíches no horário de almoço, a 

fim de poupar tempo e recursos dos estudantes. Para se servir será obrigatório o uso dos 

crachás, que serão obtidos no ato do credenciamento. Não serão aceitas pessoas sem crachás 

nos recintos em que serão servidos os sanduíches.  

Refeições também poderão ser realizadas no restaurante universitário (a um preço de 

13 reais), no restaurante da Adunicamp (prato feito a 21,90, ou por quilo, cerca de 55 reais o 

quilo) e na Casa do Professor Visitante (hotel da Unicamp), a um valor mais alto (entre 50 e 

100 reais por pessoa). 

Para os jantares, sempre será passada uma lista pela manhã para aqueles que queiram 

comparecer ao jantar daquele dia. Esta lista é para estimar o número de pessoas para que os 

donos de restaurantes possam organizar seus serviços. A ABPHE não será responsável pelo 

pagamento das refeições ou de bebidas em nenhuma hipótese.  

 Para hospedagens, há a Casa do Professor Visitante (CPV), que já está quase lotada 

para o período do evento, e o hotel Matiz, que fica em Barão Geraldo. No caso de 

hospedagem neste, é necessário pegar um uber até a UNICAMP (cerca de 5 minutos). A 

caminhada é um pouco mais longa (cerca de 20 a 30 minutos até o Instituto de Economia). 

  

7-Transportes, deslocamentos e caronas 

Para a ida aos restaurantes, pedimos a gentileza de aqueles que estiverem de carro 

oferecerem caronas aos que não estiverem. Após o final da palestra ou mesa-redonda da 

noite (por volta de 19h30, 19h45), os interessados devem ir ao ponto de encontro, que será 

o estacionamento dos professores do Instituto de Economia, embaixo da rampa que dá 

acesso ao auditório Zeferino Vaz.  
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Para horários de ônibus na cidade de Campinas, consultar: 

http://www.emdec.com.br/eficiente/sites/portalemdec/pt-

br/site.php?secao=horarios_itinerarios 

 

Na aba horários e itinerários, encontram-se os números dos ônibus que passam pela 

UNICAMP ou pelo Terminal Barão Geraldo (o terminal mais próximo da UNICAMP) e os seus 

respectivos itinerários. Algumas linhas: 330-Terminal Central à UNICAMP; 332-Rodoviária à 

Unicamp; 331-Rodoviária ao Terminal Barão Geraldo; 333-Terminal Central ao Terminal Barão 

Geraldo; 329.1 e 337-Terminal Barão Geraldo à UNICAMP. 

Para quem vier de São Paulo, existem linhas de fretado que saem da USP e vêm direto 

à UNICAMP. À noite, retornam para a Usp.  

 

8-Formatação do trabalho para publicação em Anais 

Durante as sessões de comunicação nas quais apresentarão os trabalhos, os 

participantes devem assinar uma lista de presença na qual também devem informar se 

pretendem publicar o trabalho nos Anais do evento e se o trabalho já se encontra no formato 

exigido pela Revista História Econômica & História de Empresas (encontrado no seguinte 

endereço: https://www.hehe.org.br/index.php/rabphe/about/submissions) 

Caso seu trabalho já esteja no formato, somente informe, na referida lista, se 

pretende publicá-lo. Se o seu trabalho não estiver no formato, é necessário enviá-lo para o e-

mail do encontro até dia 07 de outubro (encontro.pos.abphe@gmail.com). Após essa data, 

não serão aceitos mais trabalhos.  

Não será permitida a publicação daqueles que não estiverem presentes em suas 

respectivas sessões de comunicação.  

 

9-Lançamento de livros 

A manifestação de interesse para lançamento de livros deverá ser feita até dia 22 de 

setembro de 2022 (quinta-feira). Para isso, deve ser enviado um e-mail ao endereço do 

evento (encontro.pos.abphe@gmail.com) com a ficha catalográfica do livro a ser lançado. 

 

Esperando vê-los logo mais, desejamos a todos excelentes preparativos para a vinda 

ao nosso encontro! 
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Atenciosamente, 

 

A COMISSÃO ORGANIZADORA 

Docentes e Pesquisadores 

Alexandre Macchione Saes (FEA-USP) 

Bruno Aidar Costa (UNIFAL) 

Claudia Alessandra Tessari (Unifesp-Osasco) 

Denis Maracci Gimenes (IE-Unicamp) 

Maísa Faleiros da Cunha (NEPO-Unicamp) 

Michel Deliberali Marson (UNIFAL) 

Milena Fernandes de Oliveira (IE-Unicamp) 

Nelson Mendes Cantarino (IE-Unicamp) 

Renata Bianconi (IE-Unicamp) 

Thiago Gambi (UNIFAL) 

  

Estudantes 

Alicia Condota Kuasne (IE/Unicamp) 

Carolina Nunes Lopes (IE/Unicamp) 

Cleiton José Carneiro Junior (IE/Unicamp) 

Dimas Correia Silvestrim (CAECO/IE/Unicamp) 

Flávia Ferreira da Silva (IE/Unicamp) 

Giovana Zanchi Caetano ((ECONOMICA/IE/Unicamp) 

Giovanna Levanteze de Burgos (IE/Unicamp) 

Gustavo Romero (IE/Unicamp) 

Laura Cristina de Oliveira Nascimento (IE/Unicamp) 

Lucas Pereira Gonçalves (IE/Unicamp) 

Mariana Staub Mafra Jacintho (ECONOMICA/IE/Unicamp) 

Matheus Pires (IE/Unicamp) 

Natália da Conceição Matui (IE/Unicamp) 

Radhika Ashok Manilal Vassaram (IE/Unicamp) 

Roberta Kelly Lima de Brito (IE/Unicamp) 
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Sara Marcelino da Silva Almeida (ECONOMICA/IE/Unicamp) 

Sofia Romero Gomes (IE/Unicamp) 

 


