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I Congresso Fluminense de História Econômica

UFF, Niterói - 22 a 26 de junho de 2011

1ª Circular - Chamada de Trabalhos

Datas:

De 22 a 26 de Junho de 2011 (quarta - domingo)

Local de Realização:

Universidade Federal Fluminense, Campus Gragoatá, Bloco O (ICHF), Niterói, Rio de
Janeiro.

Apresentação:

A recente e renovada produção em História Econômica no Brasil tem trazido à tona
novas e instigantes perspectivas para a compreensão da realidade brasileira nos diversos
períodos de nossa História. Os diversos programas de Pós Graduação no Estado do Rio
de Janeiro apresentaram uma produção significativa e crescente na última década,
recuperando temáticas e propondo novos campos de investigação no entrecruzamento da
Economia e da História. Trazer parte dessas discussões para discussões coordenadas é
o grande objetivo da realização do I Congresso Fluminense de História Econômica.

Organizado pelos Grupos de Pesquisa POLIS - Laboratório de História Econômica e
Social da Universidade Federal Fluminense (UFF) e do LEHI - Laboratório de Economia e
História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), que congregam
professores, pesquisadores e estudantes da UFF, UFRRJ, UFRJ e outras Universidades e
Centros de Ensino do Rio de Janeiro e outros Estados o evento conta ainda com o apoio
da Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica (ABPHE).



2

I Congresso Fluminense de História Econômica

UFF, Niterói - 22 a 26 de junho de 2011

Eixos Temáticos:

1. Pensamento Econômico e Economia Política
2. História de Empresas
3. Políticas Públicas e Desenvolvimento Econômico
4. Relações Internacionais e Economia Internacional
5. Agências, Agentes e Instituições
6. Metodologia e Teoria em História Econômica
7. Espaços Econômicos

Público Alvo:

Pesquisadores em História Econômica de instituições do Estado do Rio de Janeiro ou
que tenham o Rio de Janeiro como objeto de pesquisa

Inscrições:

Envio por meio eletrônico do Artigo ou Pôster com a Ficha de Inscrição devidamente
preenchida no site do POLIS (www.historia.uff.br/polis) a partir de 15 de Novembro de
2010 e pagamento da taxa de inscrição (após a publicação do aceite).

Prazo para envio dos artigos completos:

 15 de Novembro de 2010 a 15 de Março de 2011

Divulgação dos Trabalhos aceitos

15 de Abril de 2011

Divulgação da Programação Completa

15 de Junho de 2011

Programação Prévia:

Quarta-feira (22 de junho de 2011)
15:00 - Inscrições e Credenciamento
18:00 - 18:30 Mesa de Abertura do Evento
18:30 - 19:30 Homenagem à profa. Maria Eulália Lamayer Lobo
19:30 - 21:30 - Conferência de Abertura

Quinta-feira (23 de junho de 2011)
10:00 - 12:00 Apresentação de Trabalhos (7 eixos)
12:00 - 14:00 Almoço
14:00 - 16:00 Apresentação de Trabalhos (7 eixos)
16:00 - 16:30 Café
16:30 - 18:30 Apresentação de Trabalhos (7 eixos)
18:30 - 19:00 Avaliação dos Painéis
19:00 - 21:00 Mesa Redonda



3

I Congresso Fluminense de História Econômica

UFF, Niterói - 22 a 26 de junho de 2011

Sexta-feira (24 de junho de 2011)
10:00 - 12:00 Apresentação de Trabalhos (7 eixos)
12:00 - 14:00 Almoço
14:00 - 16:00 Apresentação de Trabalhos (7 eixos)
16:00 - 16:30 Café
16:30 - 18:30 Plenária
18:30 - 19:00 Avaliação dos Painéis
19:00 - 21:00 Mesa Redonda

Sábado (25 de junho de 2011)
10:00 - 12:00 Apresentação de Trabalhos (7 eixos)
12:00 - 14:00 Almoço
14:00 - 16:00 Mesa Redonda
16:00 - 16:30 Café
16:30 - 18:30 Apresentação de Trabalhos (7 eixos)
18:30 - 19:00 Avaliação dos Painéis
19:00 - 21:00 Mesa Redonda

Domingo (26 de junho de 2011)
14:00 - 16:00 Apresentação de Trabalhos (7 eixos)
16:00 - 16:30 Café
16:30 - 18:30 Apresentação de Trabalhos (7 eixos)

Apresentação dos Trabalhos Inscritos:

A serem definidos de acordo com as inscrições recebidas, relacionados aos Eixos Temáticos
propostos. As apresentações versarão sobre pesquisas de graduados, pós-graduandos e
pós-graduados com a participação de até 04 pesquisadores por mesa.

Apresentação de Painéis (pôsteres):

Estudantes de Graduação poderão apresentar as pesquisas desenvolvidas em Painéis
(Pôsteres) no formato 0,90m x 1,20m em área especialmente reservada para este fim
onde serão avaliados em horários pré-determinados por uma comissão avaliadora a ser
nomeada convenientemente pela organização do evento. A apresentação dos painéis
será julgada e, aos três (03) melhores trabalhos será conferida uma premiação (Coleção
de Livros e Revistas).

Instrução para Submissão de Trabalhos:

Artigos:
O envio do texto completo dos Artigos deverá ser feito pela página do POLIS Laboratório
de História Econômica - Social com arquivo no formato .doc (MS-Word 2007 ou versão
anterior), com as seguintes especificações:

- Página e Margens: A4; 2,5 cm(esquerda); 2,0 (superior, inferior, direita)
- Fonte Times New Roman, tamanho 12 para corpo de texto e Times New Roman tamanho
10 para citações fora do corpo do texto (citação com mais de 3 linhas), notas de pé de
página, resumos e palavras-chave;
- Entrelinhas 1,5;
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- Máximo de 30 páginas (incluindo, notas, tabelas e bibliografia);
- Incluir resumo de até 10 linhas e 3 palavras-chave com a mesma formatação e entrelinhas
simples.
- As indicações bibliográficas deverão figurar no corpo do texto, entre parênteses, da
seguinte forma: Sobrenome do Autor; vírgula; data da publicação; vírgula; abreviatura de
página (p.) e o número desta(s); ponto. Não devem ser utilizadas expressões como idem
ou ibidem. Exemplo: (LEVY, 1983, p.12-15.) Outros tipos de notas devem figurar no
rodapé, em fonte 10.
- A bibliografia deverá estar no fim do texto, com a seguinte formatação:Fonte Times
New Roman, corpo 12, espaço duplo, e conter todas as obras citadas nas indicações
bibliográficas. Deve seguir as normas da ABNT, a saber:

Para livros deverá ter o seguinte formato: SOBRENOME DO AUTOR, nome do autor.
Título do livro. Local de publicação: Nome da editora, Data da publicação. (Incluir,
entre o Título do livro e o Local de publicação, o número da edição, quando não for
a primeira, usando para tanto o formato: número da edição em algarismo arábico,
ponto, ed.). A 2ª linha começa recuada, abaixo da 4ª letra do sobrenome do autor.
Exemplo: LOBO, Maria Eulália Lahmeyer. História do Rio de Janeiro: do capital
comercial ao capital industrial e financeiro. 2. ed., Rio de Janeiro: IBMEC, 1978.

Para artigos publicados em revistas e periódicos em geral deverá ter o seguinte
formato: SOBRENOME DO AUTOR, nome do autor. Título do artigo. Nome do periódico,
série do periódico, Local de publicação, v. Volume do periódico, n. Número do periódico,
data. A 2ª linha começa recuada, abaixo da 4ª letra do sobrenome do autor. Exemplo:
LOBO, Maria Eulália Lahmeyer. O comércio atlântico e a comunidade de mercadores
no Rio de Janeiro e em Charleston no século XVIII. Revista de História. Ano XXVI,
volume LI, 1975..

- Os trabalhos deverão ser enviados sem identificação junto com a ficha de inscrição
devidamente preenchida. Àqueles que tiverem seus trabalhos selecionados para
apresentação no encontro será cobrada uma taxa de inscrição, conforme Valores abaixo,
a ser paga após a divulgação dos resultados da seleção.

Painéis:
O envio do texto deverá ser feito pela página do POLIS Laboratório de História Econômica
- Social com arquivo no formato .pdf (Adobe Reader 9.0 ou versão superior), com as
seguintes especificações:

- Página e Margens: 0,90 cm x 1,20 cm ; 1,5 cm (esquerda, superior, inferior e direita)
No topo do painel deverá constar o Título I Congresso Fluminense de História Econômica...
e logo abaixo o título da comunicação

- Os painéis deverão ser enviados com identificação (Nome, Orientador, Instituição,
Agência Financiadora - se for o caso) junto com a ficha de inscrição devidamente preenchida.
Àqueles que tiverem seus trabalhos selecionados para apresentação no encontro será
cobrada uma taxa de inscrição, conforme tabela abaixo, a ser paga após a divulgação dos
resultados da seleção.
Importante: A impressão dos Painéis ficará à cargo dos estudantes, a comissão
organizadora apenas garante a publicação do mesmo em formato eletrônico.
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Publicação:

Os textos e painéis apresentados farão parte dos anais do I Congresso Fluminense de
História Econômica e serão disponibilizados ainda na página eletrônica do POLIS Laboratório
de História Econômico - Social.

Valores das Taxas de Inscrição:

Profissionais - R$ 100,00
Profissionais (Membros da ABPHE) - R$50,00
Pós-graduandos - R$50,00
Estudantes de Graduação - R$25,00

Realização:

Apoio:


