
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISADORES EM HISTÓRIA ECONÔMICA - ABPHE 

Plano de trabalho da Diretoria setembro de 2015 a setembro de 2017 

1 - Dar continuidade aos congressos da Associação: 

 

i. XI Congresso Brasileiro de História Econômica e a 12ª 

Conferência Internacional de História de Empresas 

ocorrerão em setembro de 2015, em Vitória-ES e serão 

organizados por uma equipe constituída pelo professor 

Rogério Naques Faleiros). 

ii. VII Encontro de Pós-Graduação em História Econômica e V 

Conferência Internacional de História de Empresas 

ocorrerão em julho de 2016, em São Paulo, e serão 

organizados por uma equipe a ser constituída pelos 

professores Alexandre Saes, Cláudia Tessari e Guilherme 

Grandi. 

iii. XII Congresso Brasileiro de História Econômica e a 13ª 

Conferência Internacional de História de Empresas 

ocorrerão em setembro de 2017, em Niterói-RJ e serão 

organizados por uma equipe a ser constituída pelo 

professor Luiz Fernando Saraiva). 

 

2 – Revista História Econômica e História de Empresas: 

  

i. Aproximar a Conselho Editorial da Revista à Diretoria da 

ABPHE, com a presença de um dos membros da Diretoria no 

Conselho Editorial, para agilizar a troca de informações 

e as ações devidas para a gestão da Revista. 

ii. Estabelecer uma rotina de busca de editais de 

financiamento e possíveis patrocinadores para auxiliar 

com os custos da Revista.  

iii. Criar um folder bilíngue (port/inglês)de divulgação da 

Revista para ser distribuído nos principais eventos da 

Associação ou em eventos onde circulem historiadores 

econômicos. Buscar com essas ações a captação de artigos 

nacionais e internacionais. 

iv. Garantir a impressão de 50 exemplares por número da 

revista como aprovado pelo Conselho da Associação. 

Avaliar se é possível estabelecer um sistema de venda dos 

números impressos sobre demanda dos sócios e 

interessados. 

v. Buscar a indexação em novas bases, perseguindo a entrada 

no Scielo.  

 

3 – Realização do V CLADHE – Congresso Latino Americano de História 

Econômica em São Paulo. O evento acontecerá em Julho de 2016, na 

FEA/USP, organizado por uma equipe a ser constituída pelos professores 

Alexandre Saes, Cláudia Tessari e Guilherme Grandi. 

 

i. Aproveitar o evento para ampliar a articulação entre as 

Associações de História Econômica, em particular as 

latino-americanas, a portuguesa e a espanhola.  

ii. Consolidar o Comitê Científico das Associações Latino-

Americanas de História Econômica, para efeito de 

concessão de premiações, bolsas de pesquisa, apoio à 

participação em eventos científicos e editais de pesquisa 

em História Econômica  
 

 

 



4 – Atividades de rotina: 

  

i. Manter atualizado, assim como alimentar com mais 

informações, o novo site da ABPHE. 

ii. Manter boletins informativos bimestrais. 

iii. Manter boletins de resenhas semestrais para apoiar a 

divulgação e o interesse pela Revista História Econômica 

e História de Empresas. 

iv. Outras funções apenas para lembrarmos: logo depois do 

congresso, realizar o registro em cartório, pensar numa 

programação financeira com o contador, fazer um controle 

rigoroso dos sócios (para apresentar a evolução da 

filiação e claro, das finanças). 

 

5 – Ações Institucionais 

 

i. Reforçar os laços da ABPHE com outras Associações 

Nacionais, tais como ANPEC, ANPUH, SEP, com colaboração 

na organização de eventos científicos. 

ii. Buscar junto à CAPES e ao CNPq direito de cadeira nos 

Conselhos. 

 

6 – Ações voltadas para os sócios da ABPHE  

 

i. Incentivar uma ‘campanha permanente’ de entrada de novos 

sócios. 

ii. Estimular que os conselheiros regionais organizem 

anualmente no primeiro semestre encontros/seminários de 

história econômica regionais para ampliar a presença 

junto à comunidade local. 

iii. Prêmio melhor tese/dissertação. Prêmio bianual, oferecido 

pela Associação, para o melhor trabalho defendido no 

período, com apoio à publicação oferecido pela ABPHE.  

 

 
Candidatura de Diretoria 2015-2017 

Presidente: Alexandre Macchione Saes (FEA/USP) 

Vice-Presidente: Luiz Fernando Saraiva (UFF) 
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