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•	 70º	Aniversário	da	OEA

48ª	Assembleia	Geral

AAssembleia Geral, órgão supremo da Orga-

nização dos Estados Americanos (oea), foi 

criada em 27 de fevereiro de 1967 com a adoção 

do Protocolo de Buenos Aires, na Terceira Con-

ferência Extraordinária realizada na Argentina. 

Este protocolo modificou a estrutura funcional 

da oea, estabelecendo novos objetivos e normas 

para promover o desenvolvimento econômico, 

social e cultural dos povos do continente ameri-

cano, a fim de acelerar o processo de integração 

econômica.

Antes da reforma, o órgão máximo da oea 

era a Conferência Interamericana, sucesso-

ra da Conferência Internacional dos Estados 

Americanos. 

O Protocolo de Buenos Aires estabeleceu 

que, uma vez por ano, a Assembleia Geral con-

vocasse um período ordinário de sessões. Em 

circunstâncias especiais, o Conselho Permanente 

pode convocar um período extraordinário de ses-

sões, com a aprovação de dois terços dos Esta-

dos membros. 

Este protocolo entrou em vigor em fevereiro 

de 1970, uma vez depositados suficientes instru-

mentos de ratificação, ou seja, dois terços dos 

estados signatários da Carta de Bogotá, que de-

ram origem à oea.

A sua sede é rotativa. Desde 1971, 22 paí-

ses têm sido anfitriões da Assembleia Geral. Os 

países onde a Assembleia tem realizado mais re-

uniões são o Chile e a Guatemala: três vezes em 

cada caso. O tema principal de cada Assembleia 

é proposto pelo país anfitrião. 

A função da Assembleia é a elaboração das 

políticas e mandatos da organização, bem como 

a estrutura e funções de seus órgãos. É cons-

tituída pelas delegações de todos os Estados 

membros. 

A maneira de participação dos Estados 

membros é democrática, sendo os membros re-
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presentados pelos delegados escolhidos, que 

geralmente são ministros de Relações Exteriores 

ou chanceles. Cada Estado membro tem direito 

a emitir um voto. As decisões são geralmente to-

madas por maioria, embora em certos casos seja 

necessária uma votação de dois terços.

Mais de mil pessoas participam da reunião, 

entre delegações dos Estados membros, repre-

sentantes da sociedade civil, trabalhadores, em-

presários, convidados especiais, membros da im-

prensa e funcionários da Organização. 

A primeira reunião foi realizada em San José, 

Costa Rica, no mês de abril de 1971. A 48ª As-

sembleia Geral será realizada nos dias 4 e 5 de 

junho de 2018, em Washington D. C., coincidindo 

com o 70º aniversário da oea.  
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A	Comissão	de	História

Prêmio	"Silvio	Zavala"	
de	História	Colonial	de	América	

Edição	2018
O Instituto Pan-Americano de Geografia e História e sua Comissão de História abrem 

convocatória para o Prêmio “Silvio Zavala” 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

Prêmio	Pan-Americano	de	História	2018
A	melhor	Tese	de	Doutorado

O	Instituto	Pan-Americano	de	Geografia	e	História	e	sua	
Comissão	de	História	abre	a	convocatória	para	o	Prêmio	

Pan-Americano	de	História,	edição	2018.
O prêmio tem como finalidade promover e reconhecer as pesquisas acadêmicas recentes, 

realizadas por estudantes nacionais dos Estados Membros do ipgh ou formados em programas ofi-

ciais de doutorado de 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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Simpósio	
Internacional	de	
Imprensa,	Literatura,	
Linguagem	e	Historia	

 O Grupo de Estudos e de Pesquisa, Literatu-

ra, História e Imprensa, convida a participar deste 

simpósio, que marca a inauguração do Centro Ma-

ranhense de Documentação e de Pesquisa "Maria 

Firmina dos Reis" (cemdop), a ser realizado nos dias 

5 a 8 de junho de 2018, na Universidade Federal 

do Maranhão (ufma), campus Bacabal, Brasil.
Informação: http://www.cemdop.ufma.br/eventos/so-
bre-o-evento/apresentacao/

III	SEmInárIO	
InTErnACIOnAL:	
munDOS	IbérICOS:	
HISTórIA,	PODEr	E	
CuLTurA	(uEG/uFG/
PuC-GO)

 A Universidade Federal de Goiás (ufg), Brasil, 

organiza este evento internacional sob os temas 

de História antiga, medieval e moderna, em home-

nagem ao Dr. José Antônio Camargo Rodrigues de 

Souza. O seminário será realizado nos dias 6 e 8 de 

junho, na Faculdade de História (ufg); e em 7 de ju-

nho, na Escola de Formação de Professores (puc-go).
Informação: https://iiimundosibericos.wixsite.com/
seminario

Congresso	
Internacional	
de	Estudantes	
Interamericanos:	
(Des)conexiones	nas	
Américas

A Universidade de Bielefeld, Alemanha, organi-

za este congresso a ser realizado de 6 a 8 de junho 

de 2018, com a finalidade de gerar espaços de dis-

cussão e divulgação para o trabalho de jovens pes-

quisadores, bem como questionar as conexões e 

desconexões sociais, políticas, estéticas e narrativas 

que operam no pensamento gerado no continente. 
Informação: http://uni-bielefeld.de/(es)/ias/congre-
soias.html
 

56°	Congresso	
Internacional	de	
Americanistas	(ICA)

A Universidade de Salamanca e o Instituto 

de Ibero-América da Universidade de Salamanca, 

Espanha, no âmbito da comemoração de viii cen-

tenário da instituição, convidam a comunidade 

universitária a apresentar propostas de simpó-

sios para o  56º Congresso Internacional de Ame-

ricanistas (ica), a ser realizado nos dias 15 a 20 

de julho de 2018, sob o slogan “Universalidade e 

particularismo nas Américas”.
Informação: http://americo.usal.es/iberoame/?q=no-
de/3158 

Atividades	de	História	na	América
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XIII	EnCOnTrO	
InTErnACIOnAL	DA	
AnPHLAC	

A Associação Nacional de Pesquisadores e 

Professores de História das Américas (anphlac) 

promoverá o seu próximo Encontro Internacio-

nal entre os dias 24 e 27 de julho de 2018, em 

Mariana/mg, na Universidade Federal de Ouro 

Preto. Em continuidade ao trabalho desenvolvi-

do desde 1994, o xiii Encontro Internacional da 

anphlac tem como principais objetivos congregar 

os pesquisadores da área, difundir seus traba-

lhos e aprofundar o debate historiográfico em 

torno de temas e questões relacionados à His-

tória das Américas.
Informação: http://anphlac.fflch.usp.br/encontro_pri-
meracircular

XIV	Congresso	Centro-
Americano	de	História

A Escola de História da Universidade de San 

Carlos, Guatemala, organiza este Congresso, des-

de 1992, a ser realizado na cidade de Guatemala, 

nos dias 6 a 10 de agosto 2018.

Contato: congresohistoriaca@gmail.com
Informação: https://www.facebook.com/XIVCongreso-
CentroamericanodeHistoria2018/

Convocatórias

revista	de	Historia	de	
América

A Revista de História de América chama a comu-

nidade acadêmica a enviar artigos. Os detalhes 

da convocatória estão disponíveis em: http://

comisiones.ipgh.org/historia/assets/convocato-

ria_2018.docx.pdf
Contato: Dra. Alexandra Pita, editora da revista, pelo 
correio: revhistoamerica@ipgh.org

revista	de	Arqueología	
Americana	

A Revista de Arqueologia Americana chama a 

apresentar artigos para seus próximos números.
Contato: Dr. Mario A. Rivera, editor da revista, pelo 

correio: comisiondehistoria.ipgh@gmail.com

revista	Antropología	
Americana

A revista Antropologia Americana do Institu-

to Pan-Americano de Geografia e História (ipgh), 

convida para apresentação de propostas de dos-

siê temático.

As propostas deverão ser enviadas para o 

e-mail da revista (antropología.americana@gmail.

com), até 30 de agosto de 2018, e devem conter 
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com as seguintes informações:

1. Nome ou título do tema do dossiê;

2. Objetivos e justificação do tema proposto (500 

palavras);

3. Uma lista de possíveis artigos que farão parte 

do dossiê, bem como os nomes dos autores e seu 

breve perfil curricular;

4. Síntese curricular do coordenador(a) do dossiê 

temático;

5. As propostas serão consideradas pelo comi-

tê editorial da revista para aprovação. Propostas 

com um perfil internacional e com a participação 

de autores de diferentes regiões da América Lati-

na e do Caribe serão favorecidas.

6. Se a proposta for aceita pelo comitê editorial 

da revista, o(a) coordenador(a) ou coordenado-

res(as) serão responsáveis por:

• Realizar um “Call for papers”, em colaboração 

com o Comitê Editorial da revista;

• Contatar os potenciais autores que irão co-

laborar como o número temático;

• Realizar a avaliação preliminar dos manus-

critos apresentados, em conjunto com a 

equipe editorial da revista; 

• Sugerir, pelo menos, dois revisores para 

cada manuscrito.

7. Todos os artigos estarão sujeitos a revisão pelo 

sistema duplo cego.

8. Os resultados serão anunciados até 10 de se-

tembro de 2018.

CAPES	divulga	chamada	
do	Programa	de	Apoio	a	
Participação	em	Eventos	
no	Exterior	(Paex).

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (capes), Brasil, vai apoiar até 300 

professores ou pesquisadores para apresentação de 

trabalhos em eventos a ser realizados fora do país. 

Interessados em receber o patrocínio devem ter di-

ploma de doutorado e possuir registro no orcid. Os 

recursos pretendem ampliar a visibilidade da produ-

ção científica, tecnológica e cultural gerada no Brasil.

Prazo de inscrição: 6 de junho de 2018.  
Informação: http://www.capes.gov.br/sala-de-im-
prensa/noticias/8862-programa-da-capes-paga-ate-
300-participacoes-em-eventos-no-exterior

IX	Simpósio	da	Sociedade	
Latino-Americana	e	
Caribenha	de	História	
Ambiental	(SOLCHA)

A Sociedade Latino-Americana e Caribenha 

de História Ambiental (solcha) e a Universidade Na-

cional de Costa Rica (una) convocam para o IX Sim-

pósio da Sociedade, a ser realizado na cidade de 

Liberia (Costa Rica), de 16 a 20 de julho de 2018. 

Estão encarregados pela organização do simpó-

sio, o Observatório de História Agroecológica e 

Ambiental (ohaa), a sede Regional Chorotega e o 

Instituto de Estudos Sociais em População (idespo), 

assim como a Escola de História e o Mestrado em 

História Aplicada, da Universidade Nacional.
Informação: http://solchacr2018.com/convocatoria/
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1º	de	junho
1906, México.
A greve de Cananea começa 

em Sonora, porque os 

proprietários da Green 

Consolidated Cooper Company 

se recusam a igualar os salários 

dos trabalhadores mexicanos 

aos dos norte-americanos. 

Em 3 de junho, a Lei Marcial é 

declarada na região.

2	de	junho
1866, México.
O ideólogo liberal Melchor 

Ocampo é preso e morto por 

um grupo de conservadores 

na sua fazenda em Pomoca, 

Tabasco.

 
3	de	junho
1871, Guatemala. 
Levantamento liderado por 

Miguel García Granados e Justo 

Rufino Barrios, assina a ata 

Patzicía, contra o governo de 

Vicente Cerna, que estabelece 

um novo projeto de nação que 

busca transformar o país em 

um produtor de café. 

4	de	junho
1814, Ilha de Martinica.
O controle inglês é 

restabelecido na ilha. A carta 

assinada para tais efeitos 

estabelece que as colônias 

serão regidas por regulamentos 

partículas. 

1822, Nicarágua.
A revolta liderada por José 

Benito Rosales contra o 

governo do imperialista 

Miguel González de Saravia, 

toma o quartel de Granada. 

O movimento desconhece a 

Gonzalez como Chefe Superior 

Político, conseguindo sua 

renúncia.

6	de	junho
1837, Chile.
O ministro da Guerra e da 

Marinha, Diego Portales, é 

assassinado em Valparaíso, 

onde foi transferido após o 

amotinamento de Quillota.  

7	de	junho
1802, Haiti.
A guerra de guerrilha termina 

com a captura de François 

Dominique Toussaint-

Louverture, escravo e líder 

da luta pela liberdade, pela 

manobra do capitão Charles 

Leclerc. 

10	de	junho
1842, México.
O Congresso Constituinte, 

com maioria liberal, chega ao 

poder. Santa Anna pede que 

a nova Constituição não seja 

federalista. O presidente do 

Poder Legislativo responde que 

os representantes resolverão a 

forma de governo que melhor 

se adapte à nação.

14	de	junho	
1867, Haiti.
Sylvain Salnave é declarado 

presidente pelas massas 

populares e adota o título 

de "Protetor da Nação". Uma 

constituição é aprovada e 

estabelece uma presidência 

Efemérides	del	continente	americano



de 4 anos; impede a dissolução 

da Câmara dos Deputados e 

concede mais autonomia às 

administrações comunais.

19	de	junho
1843, Equador.
Uma lei que proíbe a introdução 

de escravos na República é 

emitida.

1867, México.
Maximiliano de Habsburgo, 

Miguel Miramón e Tomas Mejía 

são mortos no Cerro de Las 

Campanas, em Querétaro, 

terminando o Segundo Império 

Mexicano.

20	de	junho	
1811, Peru.
José Manuel de Goyeneche 

e Barreda, presidente da 

Audiência do Cuzco e seus 

tenentes Juan Ramírez, Juan Pío 

Tristán e Moscoso, derrotam 

os insurgentes Juan Ramón 

González de Balcarce e Juan 

José Castelli, em Guaqui. 

1820, Colômbia.
Simon Bolívar decreta a abertura 

de escolas de primeiras letras 

para os estratos sociais, 

iniciando educação oficial.  

1895, Honduras.
O tratado da União Centro-

Americana é assinado entre 

Honduras, El Salvador e 

Nicarágua.

24	de	junho
1834, Canadá.
O jornalista Ludger Duvernay 

cria a Société Saint-Jean Baptiste 

para promover o nacionalismo 

e a defesa das tradições dos 

cidadãos franco-canadenses.

25	de	junho
1811, Peru.
A derrota dos patriotas 

argentinos na batalha de 

Guaqui é conhecida em Tacna, 

o que confunde as tropas 

peruanas. Aproveitando-se da 

perplexidade, os monarquistas 

prendem Francisco Antônio de 

Zela, chefe do movimento Tacna, 

e o levam para Lima, onde o 

condenam à prisão perpétua.

1850, Nicarágua.
O governo assina o Tratado 

de paz e amizade com a 

Espanha, no qual reconhece 

a Independência da Nicarágua 

como um ato legítimo.

1856, México.
É decretada a lei sobre o 

confisco de propriedades rurais 

e urbanas administradas pelas 

corporações civis e eclesiásticas 

da República, escrita por Miguel 

Lerdo de Tejada (1812-1861).

26	de	junho
1968, México.
Assinatura do Tratado de Não-

Proliferação Nuclear.

28	de	junho
1778, EUA.
Batalha de Monmouth em Nova 

Jersey, entre tropas norte-

americanas, comandadas por 

George Washington, e ingleses, 

sob o comando de Sir Henry 

Clinton, sem que nenhum dos 

lados seja o vencedor.

1815, México.
O Supremo Congresso 

Mexicano emite o Manifesto 

Puruarán, no qual defende o 

direito à soberania do povo 

mexicano.


