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

1ª CIRCULAR
CHAMADA DE TRABALHOS

Dando continuidade à iniciativa realizada há duas décadas, a Associação Brasileira de
Pesquisadores em História Econômica convida a todos(as) pós-graduandos(as), recém
pós-graduados(as) e graduandos(as) da área de História Econômica, História do Pensamento
Econômico e áreas afins para participar e apresentar suas pesquisas e trabalhos no XI Encontro
de Pós-graduação em História Econômica & 9ª Conferência Internacional de História
Econômica. São considerados(as) recém pós-graduados(as), os(as) mestres(as) ou doutores(as)
cujas defesas ocorreram a partir de janeiro de 2021.
Planejado para acontecer sob forma presencial, o encontro ocorrerá no Instituto de
Economia da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)nos dias 27, 28 e 29 de setembro
de 2022. Nessa edição, o evento contará com conferências e mesas redondas relacionadas à
temática do Bicentenário da Independência, com lançamento de livros e com a realização do 4º
Prêmio ABPHE de melhor tese e melhor dissertação na área de história econômica.

Sessões temáticas dos trabalhos:
1) Brasil e América Colonial

2) Brasil e América no século XIX
3) Brasil e América nos séculos XX e XXI
4) História Econômica Geral e Economia Internacional
5) História do Pensamento Econômico
6) História de Empresas e da Tecnologia
7) Iniciação Científica - exclusiva para graduandos(as)

CALENDÁRIO
●

Limite da submissão dos trabalhos - 30/06/2022

●

Divulgação dos trabalhos aceitos - 15/08/2022

●

Divulgação da programação - 31/08/2022

●

Realização do encontro - 27, 28 e 29/09/2022

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
As propostas de comunicação (textos completos) nas sessões temáticas deverão ser
enviadas

até

o

dia

30

de

junho

de

2022

para

o

endereço

eletrônico

encontro.pos.abphe@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.

ESPECIFICAÇÕES DO TEXTO
Deverão ser submetidos dois arquivos: o artigo desidentificado com título, resumo e conteúdo;
e, um segundo, com apenas o(s) nome(s), filiação(ções) e título(s) do(s) autor(es).
O artigo deve possuir no máximo 25 páginas (incluindo tabelas, gráficos, planilhas e referências
bibliográficas). No caso dos trabalhos destinados à área de iniciação científica, o limite do texto
é de até 10 páginas.
Destacando-se as seguintes especificações:
●

O artigo completo submetido não poderá ter identificação com nome do(s) autor(es). A
avaliação será cega.

●

Idiomas: Português, Inglês ou Espanhol;

●

Formato do arquivo: Microsoft Word, Open Office ou RTF (não serão aceitos arquivos
em PDF);

●

Devem conter título, resumo e cinco palavras-chave em Português e Inglês. Trabalhos
submetidos em outros idiomas, que não o Português, devem conter título, resumo e
cinco palavras-chave no idioma da submissão e em Português;

●

O resumo para o artigo completo não deve ultrapassar 500 palavras;

●

TEXTOS: fonte Times New Roman, corpo 12, entrelinhas 1,5;

●

MARGENS: “normal”, superior e inferior 2,5 cm, esquerda e direita 3,0 cm;

●

Os textos devem seguir as normas de formatação indicadas pela revista História
Econômica & História de Empresas:
https://www.hehe.org.br/index.php/rabphe/about/submissions

RESULTADOS
A divulgação da lista de trabalhos aceitos para apresentação nas sessões temáticas
ocorrerá até o dia 15 de agosto de 2022.

HOSPEDAGEM PARA ESTUDANTES
Dadas as dificuldades que o nível de pós-graduação vem enfrentando nos últimos anos
em razão da escassez de recursos, a Comissão Organizadora (composta por docentes e alunos)
tem tido um cuidado e um carinho especial com relação à hospedagem dos estudantes. Se
você é estudante de pós-graduação e deseja participar do nosso encontro (lembremos que

será o primeiro em formato presencial depois de dois anos de eventos em formato remoto e,
portanto, sua participação será muito importante), pedimos que responda o formulário abaixo:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7u_UT9BdeFoBMssiJJ4qs14jQ24P8hGiz-UxKLVP
B97Vadw/viewform?usp=sf_link

COMISSÃO CIENTÍFICA

Brasil e América Colonial
Idelma Aparecida Ferreira Novais
Pablo Oller Mont Serrath (Cátedra Jaime Cortesão USP)
Valter Lenine Fernandes (IFSUL, UFRGS)

Brasil e América no século XIX
Leonardo Milanez de Lima Leandro (UNIVASF)
Paulo César Gonçalves (UNESP)
Rita de Cássia da Silva Almico (UFF)

Brasil e América nos séculos XX e XXI
Leila Mourão (UFPA)
Pedro Henrique Pedreira Campos (UFRRJ)
Rogério Naques Faleiros (IE-UFES)

História Econômica Geral e Economia Internacional
Alexandre Macchione Saes (FEA-USP)
Fábio Campos (UNICAMP)
José Augusto Ribas Miranda (IBMEC-RJ)

História do Pensamento Econômico
Daniel do Val Cosentino (UFOP)
Ivan Colangelo Salomão (UFPR)
Luiz Felipe Bruzzi (UFMG)

História de Empresas e da Tecnologia
Caroline Gonçalves (UFMS)

Fábio Faria de Moraes (CIASC)
Leandro Malavota (IBGE)

Iniciação Científica
Leonardo Cândido Rolim (UERN)
Natânia Silva Ferreira

COMISSÃO ORGANIZADORA

Alexandre Macchione Saes (FEA-USP)
Bruno Aidar Costa (UNIFAL)
Claudia Alessandra Tessari (Unifesp-Osasco)
Maísa Faleiros da Cunha (NEPO-Unicamp)
Michel Deliberali Marson (UNIFAL)
Milena Fernandes de Oliveira (IE-Unicamp)
Nelson Mendes Cantarino (IE-Unicamp)
Renata Bianconi (Unicamp)
Thiago Gambi (UNIFAL)

