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   A Comissão de História

A Comissão de História foi criada em confor-

midade com a Resolução XXVII da IV As-

sembleia Geral do ipgh, realizada em Caracas, Ve-

nezuela, em agosto de 1946.

Em 1947, realizou-se o Primeiro Encontro de 

Consulta sobre História, realizado no México, no 

Distrito Federal. Durante esta reunião, decidiu-se 

que o Dr. Silvio Zavala seria seu presidente.

Em seu discurso “A Comissão de História do 

Instituto Pan-Americano de Geografia e História”, 

publicado pela Revista Universidade Nacional, em 

janeiro de 1950, ele disse:

A Comissão de História não é outra academia ou um 

Instituto de Pesquisa aos que já existem nas Améri-

cas, mas é uma agência estimuladora, coordenadora 

e disseminadora dos estudos da América, que tem a 

missão de trabalhar em cooperação com os estudiosos 

e com as instituições dedicadas a este assunto.

O estudo persistente da história paralela dos povos 

americanos não deve ser abordado, na nossa opinião, 

com o único propósito de estabelecer semelhanças ou 

diferenças. Também é importante criar o hábito de 

contemplar e meditar sobre os fenômenos históricos do 

Novo Mundo dentro de uma estrutura mais ampla e 

mais precisa, pois a história de cada nação será enri-

quecida pela luz derivada das experiências contiguas. 

A Comissão presta especial atenção à capacidade téc-

nica de seus colaboradores, pois busca ideais científi-

cos e qualidade histórica.

É nosso desejo que esta apresentação possa significar 

uma atração para novas perspectivas em cada país 

americano.
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Três anos depois, durante sua Segunda Reu-

nião de Consulta sobre História, em Santiago, 

Chile, foi estabelecido o Comitê de História das 

Ideias, presidido pelo Dr. Leopoldo Zea até sua 

morte, em 2004.

 

Consecutivamente, outros comitês foram 

criados. Na Terceira Reunião de Consulta sobre 

História, realizada na Cidade do México, foi cria-

do o Comitê de Antropologia. Em 1959, durante o 

IV Encontro de Consulta sobre História, em Cuen-

ca, Equador, foi criado o Comitê de Bibliografia 

Histórica. Em 1961, durante a V Reunião de Con-

sulta sobre História, em Buenos Aires, Argentina, 

foi criado um Grupo de Trabalho sobre o Atlas da 

História da América e constituíram-se os seguin-

tes comitês da Comissão de História:

•  Antropologia

• Arquivos

• Bibliografia

• História de Ensino

• Folclore

• História das Ideias

• Origens do Movimento de Emancipação

Ao longo destes anos, a estrutura da Comissão 

foi modificada de acordo com os novos desafios 

acadêmicos. Atualmente, a Comissão tem oito 

comitês e está organizada da seguinte maneira:

• Comitê de História Política, Econômica e 

Social

− Grupo de Trabalho de História Política

− Grupo de Trabalho sobre História Eco-

nômica e Social

• Comitê de Historiografia Americana 

− Grupo de Trabalho de Ensino de His-

tória 

• Comitê de Cartografia Histórica 

• Comitê de História Cultural

− Grupo de Trabalho de História Compa-

rada

• Comitê do Patrimônio Cultural

− Grupo de Trabalho de Arquivos

− Grupo de Trabalho do Patrimônio Cul-

tural Intangível

• Comitê de Relações Interamericanas

• Comitê de História Ambiental e Mudança 

do Clima

• Comitê de Antropologia e Arqueologia
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A Comissão de História

Prêmio "Silvio Zavala" 
de História Colonial da 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
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Revista de História 
de América

A Revista de História de América chama a 

comunidade acadêmica a enviar artigos. Os 

detalhes da convocatória estão disponíveis 

em: http://comisiones.ipgh.org/historia/assets/

convocatoria_2018.docx.pdf

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

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

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

oficiais de doutorado de universidades localizadas em quaisquer 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 

O prazo para apresentação de candidaturas é 31 de agosto de 2018.

Revista de 
Arqueologia 

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
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A revista Antropologia Americana, do Instituto Pan

-Americano de Geografia e História (IPGH), convida 

para apresentação de propostas de dossiê 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 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 avaliadas pelo comitê edi-

torial da revista para aprovação. Propostas com 

um perfil internacional e com a participação de 

autores de diferentes regiões da América Latina 

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 colabora-

ção 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 à revisão pelo 

sistema duplo cego.

8. Os resultados serão anunciados até 10 de se-

tembro de 2018.
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Eventos

XIV Congresso Centro-
Americano de História. 
Mesa "História 
dos processos 
políticos e relações 
internacionais” 

Organizada pela Escola de História da Uni-

versidade de San Carlos de Guatemala.

Local: Universidade de San Carlos de Gua-

temala

Data: de 6 a 10 de agosto de 2018

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

O Centro de Estudos Históricos do Colégio do Mé-

xico tem o prazer de convidá-lo para a conferência:

The Second American 
Revolution: Civil 
Rights and the 
Recreation of US 
Constitution after 
the Civil War

Local: Estrada Picacho Ajusco 20, Amplia-

ción Fuentes do Pedregal, C.P. 14110 Tlalpan, Ci-

dade do México.

Data: 22 de agosto de 2018

Informação: http://ceh.colmex.mx/index.php/eventos/
actividades-academicas  
Contato: Tel.: +52 55 544930

International 
Congress: The Latin 
American social 
thought facing the 
idea of crisis.

Local: Maria Sibylla Merian Center for Advan-

ced Latin American Studies, Guadalajara, Mexico

Data: de 6 a 8 de setembro de 2018

Informação: https://networks.h-net.org/node/73374/
announcements/1471633/latin-american-social-
thought-facing-idea-crisis
Contato: info@calas.lat
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Evento:
XXVIII Congresso 
da Associação de 
Estudos de Gênero 
e Sexualidades 
(Associação 
Internacional de 
Literatura e Cultura 
Feminina Hispânica)

Local: Universidade de Illinois em Chicago

Data: de 27 a 28 de setembro de 2018

Informação: http://ailcfh.org 

O Instituto de 
Investigações 
Históricas da UNAM 
convida para o curso 
“O século americano 
1917-2017”

Local: Casa das Humanidades em Presidente 

Carranza 162, Coyoacán, 04000, Cidade do Mé-

xico.

Data: Todas as terça-feira, de 7 de agosto a 

25 de setembro de 2018.

Informação:http://www.historicas.unam.mx/even-
tos/2018/curso_siglo_americano.html 
Contato: difiih@unam.mx

O Instituto de 
Pesquisas Históricas 
da UNAM convida 
para o seminário 
"História e relações 
internacionais: 
diálogo entre 
disciplinas"

 Local: Sala Acadêmica do Instituto de Pes-

quisas Históricas, Circuito Mtro. Mario de la Cue-

va, Zona escultórica, Cidade Universitária, Coyoa-

cán, Cidade do México.

Data: Quinta-feira, 23 de agosto, 6 e 20 de 

setembro, 4 de outubro, 8 e 22 de novembro de 

2018, das 17 às 19 horas.
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Descrição: Este seminário tem como obje-

tivo motivar a discussão nos estudantes sobre 

diferentes posições que se juntam no estudo da 

História e das Relações Internacionais.

Informação: http://www.historicas.unam.mx/even-
tos/2018/docs/cartel_seminario_historia_relaciones_
internacionales.pdf 
Contato: seminariohytri@gmail.com

VII Encontro 
Internacional de 
História Colonial  

A Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (ufrn) convida pesquisadores, professores 

e estudantes para participar deste encontro sob 

o tema “Espaços coloniais: domínios, poderes e 

representações”. 

Local: Campus da ufrn, Natal, Brasil. 

Data: Será realizado de 5 a 8 de setembro.

Informação: https://viieihc.wixsite.com/eihc-2018 

X Congresso 
Internacional 
de Etnohistória: 
Olhares renovados e 
conectados

  A Faculdade Latino-americana de Ciências 

Sociais (flacso), sede Equador, convida a pesqui-

sadores, professores, estudantes e acadêicos a 

participar desta edição do congresso, onde se 

refletirá sobre novas agendas de pesquisa para a 

Etnohistória. 

Lugar: na sede flacso, Quito, Equador.

Data: de 19 a 21 de setembro.

 
Informação: https://www.flacso.edu.ec/etnohistoria/
inicio/convocatoria.flacso
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3ª Feira do Livro Latino-
Americano e Caribenho 
da Faculdade de Ciências 
Políticas e Sociais 
Local: Faculdade de Ciências Políticas e Sociais, 

Cidade Universitária, Cidade do México, México. 

Data: 27 a 30 de agosto de 2018.

Descrição: O Centro de Estudos Latino-America-

nos da Faculdade de Ciências Políticas e Sociais 

da unam faz um convite cordial para propor livros 

publicados em 2017 e 2018 com um tema latino

-americano e caribenho, para ser apresentado du-

rante a 3ª Feira do Livro da América Latina e Caribe.
Informação: http://www.politicas.unam.mx/cela/wp-
content/uploads/2018/03/3_feria_libro_cela.jpg 
Contato: celaunam@gmail.com

A Revista de Análise e 
Debate sobre o Caribe e a 
América Central
O Jornal de Análise e Debate sobre o Caribe e a 

América Central da Faculdade de Ciências Políticas 

e Sociais da unam convida especialistas em estudos 

sobre o Caribe e a América Central para apresentar 

propostas de artigos a serem publicados no 

número 10 (setembro-outubro de 2018)
Informação: https://www2.politicas.unam.mx/cela/wp 
content/uploads/2018/07/CONVOCATORIA-CARICEN
-N°10.pdf
Contato: revistacaricen@politicas.unam.mx

Chamado para 
apresentação de propostas 
de simpósios temáticos 
para o 6º Congresso 
Latino-Americano de 
História Econômica, em 
julho de 2019.

Local: Santiago, Chile.

Data: Entre 1º de julho e 15 de agosto de 2018

Descrição: Com a intenção de promover a parti-

cipação conjunta de pesquisadores de diferentes 

países e regiões do mundo, cada simpósio deve 

ter pelo menos dois coordenadores de diferentes 

Convocatorias
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nacionalidades (com um máximo de três coorde-

nadores).
Informação: http://www.amhe.mx/uploads/primera-
circular-cladhe-vi.pdf  
Contato: cladhe6@usach.cl

XI Jornadas de História 
Colonial
O Departamento de Historia e Ciências Sociais e 

o Centro de Estudos Americanos da Faculdade 

de Artes Liberais da Universidade Adolfo Ibañez 

(uai) convocam acadêmicos e investigadores a 

participar destas jornadas que ocorrerão de 16 

a 19 de outubro de 2018, no campus da uai, na 

cidade de Santiago de Chile

Local: Santiago, Chile

Data: de 16 a 19 de outubro de 2018
Información: https://artesliberales.uai.cl/evento/xi-
jornadas-historia-colonial/  

Revista Dimensões da UFES
Dimensões, Re-

vista de História 

da Universidade 

Federal do Espí-

rito Santo (ufes) 

convida a subme-

ter artigos para 

o Dossiê n. 41, 

“Percursos his-

tóricos: ciência, 

tecnologia e meio 

ambiente”, coordenado pelo Dr. Felipe Cruz e 

pelo Dr. Jadir Peçanha Rostoldo, onde se abor-

darão temas vinculados aos desafios e oportuni-

dades que os avanços da ciência e da tecnologia 

trazem para a construção historiográfica.

Data limite para envio: 15 de agosto de 2018. 
Informação: http://periodicos.ufes.br/dimensoes 

Programa 
Interuniversitário 
de Doutoramento em 
História  
O Instituto de Ciências Sociais da Universidade 

de Lisboa (ics-ul), o Instituto Universitário de Lis-

boa (iscte-iul), a Universidade Católica Portugue-

sa e a Universidade de Évora abrem convocatória 

para o programa interuniversitário de doutora-

mento em História: mudança e continuidade em 

um mundo global. 

Data da segunda fase de solicitações: de 16 de 

julho a 17 de agosto de 2018.
Informação: http://piudhist.ics.ul.pt/ 

Bolsas de Pesquisa 
do Instituto Ibero-
Americano (IAI)
O Instituto Ibero-Americano (iai) abre concur-

so de bolsas para estadias de pesquisa de um a 

dois meses em Berlim, Alemanha. Seu objetivo 

é oferecer aos bolsistas, matriculados em um 
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doutorado, a possibilidade de avançar em projetos 

inovadores, participando de diálogos interdiscipli-

nares, utilizando os fundos e coleções especiais 

do Instituto e divulgando os resultados de suas 

pesquisas. As candidaturas devem estar ligadas ao 

tema “Transferências culturais e do conhecimento: 

caminhos e infraestruturas”, sob uma perspectiva: 

antropológica (social e cultural), histórica e cientí-

fico-social ou de literatura e estudos culturais. O 

prazo para candidaturas é 31 de agosto de 2018. 
Informação: https://www.iai.spk-berlin.de/es/becas.
html 

1 de agosto
1498. 
Cristóvão Colombo observa 

terra firme no continente 

americano, que será chamado 

de "Venezuela".

 

2 de agosto
1953, Bolívia. 
Início da reforma agrária.

4 de agosto
1851, Nicarágua.
Um golpe militar liderado pelo 

general conservador Trinidad 

Muñoz derruba o presidente 

Laureano Pineda.

5 de agosto
1583, Canadá.

O navegador britânico 

Humphrey Gilbert desembarcou 

na ilha de Terra Nova, 

tornando-se a primeira colônia 

inglesa na América do Norte.

 

6 de agosto
1538, Colômbia.
Fundação de Santa Fé de 

Bogotá, atual capital.

10 de agosto
1994, República 
Dominicana.
Pacto pela democracia entre 

José Francisco Peña Gómez e 

Joaquín Balaguer para resolver a 

crise política.

12 de agosto
1980, Uruguai.
O Tratado de Montevidéu cria 

Atividades de História na América



a Associação Latino-Americana 

de Integração.

 

13 de agosto
1521, México.
Hernán Cortés é nomeado 

governador e capitão da 

Nova Espanha derrotando 

Cuauhtémoc.

14 de agosto
1910, Panamá.
Inauguração de 8 quilômetros 

do canal entre o Oceano 

Pacífico e o Mar do Caribe.

 

16 de agosto
2000, Estados Unidos
Aprovação da clonagem de 

embriões humanos para fins 

médicos.

17 de agosto
1883, República 
Dominicana.
O hino nacional é executado 

pela primeira vez.

18 de agosto
1920, Estados Unidos
Assinatura da Décima Nona 

Emenda à Constituição, que 

garante o sufrágio às mulheres.

 

21 de agosto
1959, Estados Unidos.
Hawaii torna-se o 50º estado

22 de agosto
1848, Estados Unidos.
Anexação do Novo México

24 de agosto
1821, México.
Assinatura dos Tratados de 

Córdoba entre o vice-rei Juan 

O'Donojú e o comandante do 

Exército Trigarante, Agustín 

de Iturbide, pelo qual a Nova 

Espanha é reconhecida como 

um império independente.

  

27 de agosto
1828
Assinatura da Convenção 

Preliminar de Paz, em que a 

independência do Uruguai é 

acordada.

31 de agosto
1931
Começa a insurreição do 

esquadrão.


