
Maio, 2018 • Boletim 44

•	 O	IPGH

70°	Aniversário	da	OEA

Após do fim da Segunda Guerra Mundial, que 

levou à criação da Organização das Nações 

Unidas (onu) e à reorganização da ordem inter-

nacional em dois blocos, os esforços pela inte-

gração americana se intensificaram. Finalmente, 

a criação da Organização dos Estados America-

nos (oea) foi realizada durante a Nona Conferên-

cia Internacional dos Estados Americanos, de 

30 de março a 2 de maio de 1948, em Bogotá, 

Colômbia, com a participação de 21 Estados 

americanos: Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, 

Costa Rica, Cuba, Chile, República Dominicana, 

Equador, Estados Unidos, El Salvador, Guatema-

la, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, 

Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. As Nações 

Unidas foram presentes na reunião através do Se-

cretário Geral e cinco conselheiros técnicos. 

Participaram dez ministros de Relações Exte-

riores: Argentina, Colômbia, República Dominica-

na, Equador, Estados Unidos, Guatemala, Méxi-

co, Nicarágua, Paraguai e Peru. Até a delegação 

da Venezuela foi presidida pelo ex-presidente da 

república Rómulo Betancourt. No total, havia 545 

participantes.

A Primeira Conferência Internacional Ameri-

cana foi realizada de 2 de outubro de 1889 a 19 

de abril de 1890, em Washington, D.C., "com o 

objetivo de discutir e recomendar para adoção 
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dos respectivos governos um plano de arbitragem 

para a solução de controvérsias e disputas que 

possam surgir entre eles, para considerar ques-

tões relativas ao melhoramento do intercâmbio 

comercial e dos meios de comunicação direta en-

tre esses países, e incentivar relações comerciais 

recíprocas que sejam benéficas para todos e as-

segurem mercados mais amplos para os produtos 

de cada um desses países".

Nesta reunião, a União Internacional das Re-

públicas Americanas foi constituída. Depois, tor-

nou-se a União Pan-Americana, com o objetivo 

de “fornecer eficazmente a crescente conciliação 

de seus interesses econômicos e a coordenação 

de suas atividades sociais e intelectuais”. 

Em 1945, durante as Conferências de Chapul-

tepec, realizadas na Cidade do México, surgiu à 

ideia de que, além de ter um mecanismo de coo-

peração econômica, cultural, social e jurídica, era 

necessário avançar para uma entidade superior, 

que daria origem ao “Sistema Interamericano”, 

consolidado na reunião de 1948. 

Adicionalmente, aprovaram-se a Carta da 

Organização dos Estados Americanos, o Trata-

do Americano sobre Soluções Pacíficas e a De-

claração Americana dos Direitos e Deveres do 

Homem. 

A oea está localizada no Distrito de Colum-

bia, nos Estados Unidos, e atualmente tem 35 

membros. 



3

Boletim 44
Maio • 2018 

A	Comissão	de	História

Em 20 de abril, o Dr. Hernán Silva, Presidente 

do Comitê de Relações Interamericanas de nos-

sa Comissão, recebeu o título de Doutor Hono-

ris Causa pela Universidade Nacional de Cuyo, 

em reconhecimento pela sua carreira notável e 

prolífico trabalho escrito, bem como de sua pes-

quisa ativa para interpretar os problemas atuais 

da nossa América e estudar os fenômenos do 

passado que estão intimamente ligados ao pre-

sente. 

A cerimônia foi presidida pelo reitor da Uni-

versidade o Eng. Agr. Daniel Pizzi, e o Decano da 

Faculdade de Filosofia e Letras, Dr. Adolfo Omar 

Cueto. 

 A Comissão de História felicita calorosamen-

te o Dr. Silva pelo merecido reconhecimento.

O	Dr.	Hernán	Silva	
recebe	doutorado	
Honoris Causa.

Dr. Hernán Silva acompanhado pelo Eng. Agr. Daniel Pizzi, Reitor da Universidade Nacional de Cuyo, e o 
Dr.  Adolfo Omar Cueto, Decano da Faculdade de Filosofia e Letras da mesma instituição. 
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Prêmio	"Silvio	Zavala"	
de	História	Colonial	de	América	

Edição	2018

O Instituto Pan-Americano de Geografia e História e a Comissão de História abrem 

convocatória para o Prêmio “Silvio Zavala” dedicado à carreira em História Colonial da 

América, Edição 2018. O prêmio é concedido a pesquisadores que se destacam pela 

relevância e importância de suas contribuições para o desenvolvimento da História 

Colonial da América. A convocatória está disponível em:  http://comisiones.ipgh.org/

historia/assets/convocatoria_premio_szavala.pdf

Informações: comisiondehistoria.ipgh@gmail.com 

Prazo para apresentação de candidaturas: 31 de agosto de 2018

PrêmioPan-Americano	de	História	2018
A	melhor	Tese	de	Doutorado

O INSTITUTO PAN-AMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTóRIA E A COMISSãO DE HISTóRIA 

ABRE A CONVOCATóRIA O PRêMIO PAN-AMERICANO DE HISTóRIA, EDIçãO 2018. 

O prêmio tem como finalidade promover e reconhecer as pesquisas acadêmicas recentes, rea-

lizadas por estudantes nacionais dos Estados Membros do ipgh ou formados em programas oficiais 

de doutorado das universidades localizadas em qualquer dos Estados Membros, concedido no 

âmbito geral da História da América, dos séculos XIX ao XX.

A convocatória está disponível em:

http://comisiones.ipgh.org/historia/assets/convocatoria_mejor_tesis_doctoral_2018.pdf 

Informações: comisiondehistoria.ipgh@gmail.com

Prazo para apresentação de candidaturas: 31 de agosto de 2018.
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XIV	Jornadas	
Bolivarianas	

 O Instituto de Estudos Latino-Americanos 

da Universidade Federal de Santa Catarina (iela-u-

fsc), Brasil, convida as jornadas a ser realizadas de 

7 a 9 de maio, sob o tema: Teoria e transformação 

social na América Latina: Marxismo e Revolução

Informação: http://www.iela.ufsc.br/

II	Simpósio	
Internacional	
de	História	da	
Universidade	Estadual	
de	Goiás	(UEG)	e	XII	
Encontro	Regional	da	
ANPUH-GO.

 A ueg organiza a segunda edição do Simpó-

sio Internacional de História, em conjunto com o 

XII Encontro Regional da Associação Nacional de 

História (anpuh-go), de 8 a 11 de maio, no campus 

de ueg, Goiás, Brasil. A realização do evento jus-

tifica-se pela necessidade de discutir as questões 

transversais que permeiam a prática profissional 

de História: o debate de gênero, pela igualdade 

racial, pela questão indígena, pela redução das 

desigualdades, etc.

Informação: http://www.sih.ueg.br/conteudo/13524_

apresentacao

II	Seminário	
Internacional	
História	do	Pós-
Abolição	no	Mundo	
Atlântico-130	anos	de	
abolição	no	Brasil. 

O Grupo de Trabalho Emancipações e Pós

-Abolição (gtep), da Associação Nacional de His-

tória (anpuh), convida estudantes de graduação 

e pós-graduação, professores/as da Educação 

Básica e de Ensino Superior e pesquisadores/as 

a participar deste seminário internacional. O en-

contro acontecerá entre os dias 15 e 18 de maio 

de 2018, nas dependências da Fundação Getúlio 

Vargas (fgv), no bairro Botafogo, no Rio de Janeiro.

Informação: https://posabolicao.wixsite.com/iisemi-
nario   

Congresso	ACELC	2018	
‘The	Americas—One	or	
Many?’

A Associação Canadense de Estudos Latino

-Americanos e do Caribe (acelc) convida ao Con-

gresso a ser realizado na Universidade de Quebec 

em Montreal (uqam), nos dias 16 a 18 de maio de 

2018. 

Informação: https://www.can-latam.org/con-
gress/2018/home

Atividades	de	História	Na	AMÉRICA
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Publicações	 periódicas	 da	
Comissão	de	Historia
A Comissão de História do ipgh chama a comuni-

dade acadêmica a enviar artigos para suas publi-

cações periódicas: 

• Revista de História de América

• Revista de Arqueologia Americana

• Antropologia Americana.
Informação: comisiondehistoria.ipgh@gmail.com

CAPES	divulga	chamada	
do	Programa	de	Apoio	a	
Eventos	Científicos	em	
Brasil	(PAEP).
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (capes) divulga o Edital n° 9/2018 

do Programa de Apoio a Eventos no Brasil, que 

seleciona propostas para apoio financeiro à reali-

zação de eventos científicos, tecnológicos e cul-

turais de curta duração com envolvimento de pes-

quisadores, docentes e discentes dos programas 

de pós-graduação. O edital atenderá os eventos 

do segundo semestre de 2018, que tenham data 

de início no período entre 1° de agosto e 31 de 

janeiro de 2019. Prazo de inscrição: 11 de maio 

de 2018. 
Informação: http://www.capes.gov.br/sala-de-impren-

sa/noticias/8813-capes-divulga-chamada-do-progra-

ma-de-apoio-a-eventos-no-pais 

Revista	Horizontes	
Antropológicos:	
Antropologia	e	Emoções
A Revista Horizontes Antropológicos abre a con-

vocatória para apresentação de artigos para 

a edição No. 54, sob o tema “Antropologia e 

Emoções”, organizada por Ceres Gomez Víctora 

(UFRGS) e Maria Claudia Coelho (uerj). Podem 

ser artigos em português, espanhol, inglês ou 

francês. Prazo limite de envio: 31 de maio de 

2018.  
Informação: https://www.ufrgs.br/ppgas/ha/ 

III	Congresso	
Internacional	da	
Associação	Latino-
Americana	e	Ibérica	de	
História	Social		
A Associação Latino-Americana e Ibérica de His-

tória Social, em colaboração com a Pontifícia 

Universidade Católica do Peru, a Rede Latino-A-

mericana de História de Trabalho e dos Trabalha-

dores (redlatt), o Seminário Sociedade Indiana, 

o Seminário Permanente de História Social (sphs) 

e o Seminário de História Social em Perspectiva 

Latino-Americana chamam a enviarem propostas 

de mesas sob um tema específico que inclua três 

relatores de dois países diferentes, para participa-

rem deste encontro internacional a ser realizado 

Convocatórias
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1º	de	maio
Dia Internacional do 
Trabalho

5	de	maio
1862, México.

Batalha de Puebla, onde o 

Exército de Oriente liderado 

por Ignácio Zaragoza derrota o 

exército napoleônico invicto, 

conseguindo retardar a 

intervenção francesa um ano. 

6	de	maio
1821, Colômbia.
Começa o Congresso de 

Cúcuta, que resulta na 

formação da Grã-Colômbia, 

com a união das Repúblicas 

de Nova Granada e Venezuela, 

aprovando Simon Bolívar 

como presidente e a Francisco 

de Paula Santader como vice-

presidente. 

10	de	maio
1889, Argentina.
Assinatura do Tratado Vaca 

Gúzman-Quirno, que conclui 

o conflito fronteiriço entre 

Argentina e Bolívia. 

13	de	maio
1830, Equador.
O Departamento do Equador 

resolve retirar-se da Grã-

Efemérides	do	continente	americano

em Lima, Peru, de 2 a 4 de outubro de 2019. Prazo 

limite: 8 junho 2018.  
Informação: http://alihs.org/congresos/tercer-congre-

so/convocatoria/

Revista	de	Estudos	
Brasileiros	“Patrimônio	
Cultural	Brasileiro	em	
perspectiva”
LA Revista de Estudos Brasileiros, resultado da 

colaboração acadêmica entre a Universidade 

de Salamanca (usal) e a Universidade de São 

Paulo (usp), está recebendo artigos para a se-

ção “Dossiê”, coordenada pelo Dr. Jonas Mar-

çal de Queiroz (ufv) e Dra. Karla Denise Martins 

(ufv), sob o tema “Patrimônio cultural brasileiro 

em perspectiva”. Prazo limite: 31 de agosto de 

2018.
Informação: http://www.cebusal.es/download/Call%20

for%20papers%20REB%20n11%20ES.pdf



Colômbia, através da ata 

assinada por uma Assembleia 

de Notáveis de Quito, e 

forma o Estado Independente 

da República do Equador, 

escolhendo o Gral. Juan José 

Flores como chefe supremo de 

governo e o poeta José Joaquín 

Olmedo como vice-presidente. 

1888, Brasil
A princesa Isabel promulga a Lei 

Áurea, declarando a abolição da 

escravatura no Brasil. 

21	de	maio
1879, Chile.
Bloqueio do porto de Iquique, 

no âmbito da Guerra do 

Pacífico, devido ao confronto 

naval entre o peruano Huáscar, 

sob o comando do capitão 

Miguel Grau Seminario, e a 

corveta chilena Esmeralda, sob 

o comando do capitão Arturo 

Pratt Chacón. O combate 

resultou no colapso da corveta 

chilena e no levantamento do 

bloqueio do porto de Iquique. 

1893, Equador.
Morre Pedro Fermín Cevallos, 

advogado, político e historiador 

do período da Independência 

e dos primeiros anos da 

República do Equador.  

22	de	maio
1810, Colômbia.
O Cabil¬do de Cartagena 

ignora o Conselho de Regência, 

no âmbito da reivindicação das 

províncias de Nova Granada 

pelos Conselhos Autónomos, e 

assume a autoridade junto com 

o governador Francisco Montes. 

24	de	maio
1822, Equador.
O general Antonio José de Sucre 

derrota os monarquistas nas 

saias de Pichincha.

25	de	maio
1810, Argentina. 
nstalação do primeiro Conselho 

Patriótico, evento que inicia a 

Revolução de Maio na capital 

do Vice-Reinado do Rio da 

Prata. Assim, começa o proceso 

de independência que chega ao 

fim em 9 de julho de 1816. 

26	de	maio
1880, Peru.
Combate de Tacna, no âmbito 

da Guerra do Pacífico, onde 

tropas chilenas derrotam 

destacamentos de Bolivia e 

Peru. 

31	de	maio
1851, Argentina.
Treze províncias argentinas 

assinam o Acordo de San 

Nicolás, antecedente da 

Constituição de 1853, com 

o qual são lançados os 

fundamentos da organização 

política da República da 

Argentina. 


