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Enviamos aqui a segunda circular do IX Congresso de História Econômica com 

algumas novas informações para as proponentes e interessadas em geral. 

- Estamos circulando o novo cartaz do IX Congresso de História Econômica. O anterior era 

apenas um provisório enquanto a arte do cartaz definitivo era elaborada. A arte é da aluna 

do programa Marcela Fleury, a quem a Comissão Científica agradece imensamente. Como 

tudo o que se relaciona ao congresso, o trabalho da artista foi voluntário. 

- O site do evento já dispõe das informações sobre as propostas de lançamentos de livros e 

periódicos científicos relacionados à área. 

No terceiro dia do IX Congresso de História Econômica será realizado um lançamento de 

livros e periódicos científicos entre às 17h e as 18h30. 
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Para integrar seu livro ao lançamento, pedimos o envio de um documento de uma lauda 

em formato .doc ou .docx para o e-mail do congresso 

(congresso.economica.usp@gmail.com) com: 

Título; 

Nome da(s) autora(s)/ organizadoras (no caso dos livros); 

Release; 

Se possível, capa. 

As proposições serão aceitas entre 15 e 30 de novembro de 2018 e ficará a cargo da 

Comissão Científica do IX Congresso de História Econômica a decisão pela pertinência 

ou não da proposta. 

Serão aceitos livros e periódicos científicos relacionados com as linhas  de pesquisa do 

Programa de Pós-Graduação em História Econômica e com a temática do congresso. 

Serão aceitos livros e periódicos científicos publicados entre 2017 e 2018. 

A responsabilidade pelo transporte, estocagem e vendas é exclusivamente da autora/do 

autor. Cuidaremos apenas da disposição do espaço. 

 

Um ótimo lançamento a todas! 

 

- As interessadas em inscrição como ouvinte devem indicar uma das linhas de pesquisa do 

PPGHE. Trata-se, na realidade, de uma limitação do site, pois tal informação é obrigatória 

para inscrições de comunicações. Mas não se preocupem com isso. 

- As proponentes de comunicações devem se lembrar de incluir o resumo da comunicação 

no formulário de inscrição. Sem esse documento, a inscrição não poderá ser confirmada e 

a avalição realizada pela Comissão Científica. 

- Estamos nos esforçando para responder todas as questões enviadas ao e-mail do congresso. 

Pedimos, contudo, desculpas pela eventual demora. Isso pode ocorrer, pois somos 

pouquíssimas alunas organizando todo o congresso, voluntariamente e sem qualquer apoio. 



Por isso, pedimos, no que tange às respostas a mensagens (bem como, na realidade, a tudo 

que se relaciona ao congresso) um tanto de paciência...  

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

O Programa de Pós-Graduação em História Econômica (PPGHE) da Universidade de 

São Paulo promoverá seu IX Congresso de História Econômica entre os dias 4, 5, 6 e 7 de 

dezembro de 2018. O evento ocorrerá nas dependências do edifício Eurípides Simões de 

Paula (História & Geografia) da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, 

localizado na Avenida Professor Lineu Prestes, 338, Cidade Universitária, São Paulo/SP. A 

temática que perpassará diversos âmbitos do congresso serão os duzentos anos de 

nascimento do teórico, militante e prócere do pensamento socialista, Karl Heinrich Marx. 

A comissão organizadora convida a todas e todos estudantes de pós-graduação da área 

de história, assim como a(o)s pesquisadora(e)s em geral da área a apresentarem comunicações 

em torno de temáticas conectadas ao conteúdo das linhas de pesquisa do PPGHE (ver lista 

abaixo); assim como conectando-se ao tema de inspiração do congresso, isto é, Marx, história 

do(s) marxismo(s), além de investigações em história que bebam na teoria e metodologia 

marxista. 

O IX Congresso de História Econômica receberá inscrições de estudantes do próprio 

programa, de estudantes de mestrado e doutorado da área de história de outros programas 

de pós-graduação, assim como de pesquisadora(e)s em geral da referida área. Todas as 

comunicações serão reunidas de acordo com as linhas de pesquisa do PPGHE: Haverá 

também, é claro, inscrições para ouvintes. 

 

- Agricultura, Estrutura Fundiária e Mercados; 

- Demografia, Escravidão e Trabalho; 

- Economia da Cultura; 

- Indústria, Tecnologia e Urbanização; 

- Instituições e Políticas públicas; 

- Patrimônio e História de Empresas; 



- Teoria, Historiografia e Pensamento Econômico. 

 

No ato da inscrição para comunicação, a proponente deverá dispor de seus dados 

pessoais e acadêmicos e do título e resumo de sua comunicação. Deverá, outrossim, optar 

por uma das linhas de pesquisa do PPGHE, na qual sua comunicação mais se adequa. Aquelas 

e aqueles que forem estudantes do PPGHE devem assinalar a linha de pesquisa à qual estão 

vinculada(o)s. O cronograma, apresentando as datas importantes para o congresso, segue 

abaixo. 

 

Cronograma IX Congresso de História Econômica 

Abertura das Inscrições para 
Comunicações/ Abertura do envio de 

propostas de minicursos 
8 de outubro de 2018 

Encerramento das Inscrições para 
Comunicações/ Encerramento do envio de 

propostas de minicursos 
15 de novembro de 2018 

Início do envio de Proposições para 
Lançamentos (Livros e periódicos 

científicos) 
16 de novembro de 2018 

Encerramento do envio de Proposições 
para Lançamentos (Livros e periódicos 

científicos) 
30 de novembro de 2018 

Abertura das Inscrições para Ouvintes 8 de outubro de 2018 

Encerramento das Inscrições para 
Ouvintes 

30 de novembro de 2018 

Realização do IX Congresso Estudantil de 
História Econômica 

4, 5, 6 e 7 de dezembro de 2018 

Prazo final para envio das comunicações 
para publicação nos anais do evento 

11 de março de 2019 

 

Além dos resumos, o IX Congresso de História Econômica realizará a publicação dos 

anais do evento. De modo a que os artigos possam incorporar as discussões realizadas ao 

longo do congresso, o envio poderá ser realizado até o dia 11 de março de 2019. 

Ademais, abriremos inscrições para propostas de minicursos, que devem conter de duas 

a três aulas de duas horas cada e cuja realização está prevista para os dias 4, 5 e 6 de dezembro 

de 2018, das 10h às 12h. Serão igualmente realizadas conferências nos quatro dias do evento 



e, por fim, serão aceitas propostas de lançamento de livros e periódicos acadêmicos, cujas 

diretrizes serão a afinidade com as linhas de pesquisa do PPGHE, com o tema do congresso e 

publicação realizada entre os anos de 2017 e 2018). Os lançamentos deverão ser realizados 

no dia 7 de dezembro de 2018 e o horário ainda será definido. O quadro de atividades do 

congresso segue abaixo: 

 4.12.2018 (ter) 5. 12.2018 (qua) 6. 12.2018 (qui) 7. 12.2018 (sex) 

10h-12h Minicursos Minicursos Minicursos Minicursos 

14h-18h Comunicações Comunicações 
Comunicações 
Lançamentos 

Plenária de 
Estudantes do 
PPGHE 

18h30-20h Conferência Conferência Conferência Conferência 

 

As informações, bem como as inscrições estarão disponíveis no link 

https://www.even3.com.br/congressoeconomica. Dúvidas podem ser enviadas ao endereço 

de e-mail congresso.economica.usp@gmail.com. Desejamos a todas e a todos um excelente 

congresso! 
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