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Comitê Acadêmico
Dr. Hugo Cancino Troncoso (Universidade de Aalborg - Dinamarca), Dr. Rogelio de la
Mora V. (Universidade Veracruzana - México), Dra. Liudmila Okuneva (Universidade
de Relações Internacionais - Rússia), Dr. Silvano Benito Moya (Universidade Nacional
de Córdoba - Universidade Católica de Córdoba - Argentina), Dr. Arauco Chihuailaf
(Universidade Paris VIII - França), Dra. Silvia Mallo (Universidade Nacional de La
Plata - Argentina), Dr. Fernando Remedi (Universidade Nacional de Córdoba Universidade Católica de Córdoba - Argentina), Dr. Michael Ducey (Universidade
Veracruzana - México), Dra. Maria Leticia Corrêa (Universidade do Estado de Rio de
Janeiro - Brasil), Dra. Aurora Ravina (Universidade de Buenos Aires), Dra. Elissa
Rashkin (Universidade Veracruzana - México), Rocío Rosero Jácome (Academia
Nacional de História do Equador), Belén Portelli (Centro de Estudos
Históricos

“Prof.Carlos S.A. Segretti” / Universidade Nacional de Córdoba - Argentina), Cristina
Retta (Instituto Cervantes, Berlim).

Comitê Executivo
Dra. Marilene Proença Rebello de Souza (Universidade de São Paulo - Brasil), Dra.
Alayde Maria Pinto Digiovanni (Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná Brasil), Dr. Amaury Patrick Gremaud (Universidade de São Paulo - Brasil), Dra. Jaqueline
Kalmus (Universidade Federal de São Paulo - Brasil), Dr. Júlio Suzuki (Universidade de
São Paulo - Brasil), Dra. Lisbeth Rebollo (Universidade de São Paulo - Brasil), Dr.
Marcio Bobik Braga (Universidade de São Paulo - Brasil), Dra. Maria Cristina Cacciamali
(Universidade de São Paulo - Brasil), Dra. Vivian Urquidi (Universidade de São Paulo Brasil), Dra. Yara Felicidade Souza Reis (Universidade Paulista, Universidade de Mogi
das Cruzes - Brasil). Doutorandos: Felipe Oliveira, Gisele Costa, Liana Milanez
(Programa de Pós-Graduação Integração da América Latina - Universidade de São Paulo Brasil)

Estimados colegas:
A Universidade de São Paulo por intermédio do Programa de Pós-Graduação Integração
da América Latina – PROLAM e o GT da AHILA: “Trabalho Intelectual, Pensamento e
Modernidade na América Latina, Séculos XIX e XX” convidam para participar do VI
Encontro do GT da AHILA: “Cultura e História na Criação Intelectual na Europa e
na América Latina, Séculos XIX e XX”, a ser realizado na cidade de São Paulo, de 16
a 18 de maio de 2018.
Este encontro pretende estabelecer um foro de intercâmbio e debate acadêmico,
centrado nas convergências e nas divergências de ordem intelectual e cultural entre
América Latina e Europa, desde o início do século XIX até fins do século XX. O evento
propõe enfatizar a cultura e a história na criação intelectual na Europa e na América
Latina e suas inter-relações.
Assim como nas edições anteriores, a realização do VI Encontro do Grupo de Trabalho
da AHILA, pretende: a) analisar e discutir, a partir das perspectivas intelectual e
cultural, os novos paradigmas que afetam a história; b) refletir sobre as semelhanças e
as divergências teórico-metodológicas e conceituais entre os aportes dos investigadores
provenientes de diferentes campos e de diferentes espaços; c) garantir a continuidade e
o processo de consolidação do grupo que propõe seu sexto encontro; d) propor
intercâmbios acadêmicos e a realização de projetos em comum, a médio e longo prazo,
e) publicar pesquisas apresentadas no encontro pelos participantes.

ESTRUTURA DO EVENTO
Eixos temáticos:
História Intelectual e História do pensamento econômico, político e social na América
Latina

Vozes femininas nas lutas sociais e políticas
Atores, imprensa e editoriais na criação cultural
Pensamento pedagógico: projetos e práticas
Discursos e instituições religiosas na época das ditaduras
A América Latina e as relações econômicas e financeiras internacionais
A crise econômica mundial e suas consequências para a América Latina
Políticas sociais na América Latina
Comemorações, modernidade e processos de modernização
Migrações e exílio na América Latina
Apresentação de trabalhos
Os resumos e os textos apresentados serão formal e academicamente avaliados. Os
Comitês Acadêmicos e Executivo poderão reorientar os resumos e os textos
apresentados conforme o eixo de discussão que considerem pertinente.
Cronograma
Data limite de recepção dos resumos: 15 de outubro de 2017.
Data limite de recepção de textos completos: 15 de janeiro de 2018.
Normas de apresentação
Os resumos e os textos completos deverão ser enviados para o seguinte correio
eletrônico: viencontroahilasp@gmail.com
Os resumos deverão ter no máximo 500 palavras. Os textos completos deverão ter até
15 páginas, com espaços, incluindo citações e fontes bibliográficas, fonte Times New
Roman tamanho 12, espaçamento 1,5, notas ao final do texto e em formato Word (972003, 2007, 2010).
Somente se outorgarão certificados aos autores que exponham seus textos nas mesas em
horários designados pelo Comitê Executivo. A aceitação do resumo não implica
necessariamente na aceitação do texto completo. A aceitação definitiva do texto
completo ficará a cargo do Comitê Acadêmico. O Comitê Executivo se propõe a
publicar os Anais do VI Encontro, destacando que é necessário respeitar as normas
editoriais. Caso o autor deseje que seu trabalho NÃO seja incluído nos Anais, deverá
manifestar-se ao enviá-lo.
Informações gerais
Atividade profissional (docente, pesquisador, estudante de pós-graduação)
Endereço completo e eletrônico
Endereço institucional completo e eletrônico
Título
Resumo
Resumos e textos completos
Os resumos e textos completos deverão apresentar inicialmente os seguintes dados:
• Eixo temático sugerido
• Autor/es (Nome e sobrenome)
• Instituição de origem (Universidade, Centro de Investigação, Faculdade, etc.)
Idiomas:
Português e Espanhol.

Apresentação de livros
Os livros a serem apresentados deverão estar relacionados com os temas sobre a história
intelectual / história das ideias / história dos intelectuais na América Latina e demais
eixos temáticos do Encontro, assim como ter sido editados recentemente.
Sede do evento:
Universidade de São Paulo
Programação:
Informações em breve
Inscrição:
Para não residentes no Brasil:
$50.00 dólares
$15.00 dólares para estudantes universitários de graduação e ouvintes, com direito aos
materiais e certificado de participação no Congresso.
Para residentes no Brasil
165,00 reais
50,00 reais para estudantes universitários e ouvintes, com direito aos materiais e
certificado de participação no Congresso.
Informações pelo correio eletrônico: viencontroahilasp@gmail.com

