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Prêmio “Silvio Zavala” de História 
Colonial da América, 
Edição 2018.

Em 18 de setembro reali-

zou-se a reunião para ava-

liar as candidaturas recebidas, 

em homenagem ao presidente 

e fundador da Comissão de 

História. 

O júri, por decisão unâni-

me, concedeu o Premio ao Dr. 

Oscar Mazín, considerando que 

sua carreira tem as caracterís-

ticas e condições do chamado.  

Dr. Mazín é Doutor em 

História pela Escola de Estu-

dos Avançados em Ciências 

Sociais, de Paris. Atualmente 

é professor e pesquisador do 

Centro de Estudos Históricos 

do El Colegio de México e é 

membro do Sistema Nacional 

de Pesquisadores, nível II. En-

tre suas obras estão El Cabildo 

catedral de Valladolid de Michoa-

cán (colmich, 1996); Una venta-

na al mundo hispánico (colmex, 

2006) y Gestores de la real justi-

cian (colmex, 2007).

O júri foi integrado pela 

Dra. María Eugenia Zavala do El 
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Colegio de México; a Dra. Johanna Von Grafens-

tein do Instituto de Investigaciones José María 

Luis Mora; e a Dra. Patricia Escandón da Universi-

dade Nacional Autónoma do México.

A Comissão de História dá os seus mais sin-

ceros parabéns ao Dr. Mazín.

Em 19 de setembro de 2018 realizou-se a reunião para avaliar as 

candidaturas recebidas ao Prêmio Pan-Americano da melhor tese 

de doutorado no campo geral da História Americana dos séculos 

XIX e XX.

Por unanimidade, o Prêmio foi declarado nulo, porque nenhum 

dos candidatos registrados para a melhor tese de doutorado em 

História Pan-Americana, dos séculos XIX e XX, atendeu aos requi-

sitos da respectiva convocatória.

No entanto, decidiu-se conceder menção honrosa às seguin-

tes teses: El martinato: configuración del autoritarismo cívico-militar, con-

tinuismo y herencia política. El Salvador 1931-1944 do Dr. Luis Gerardo 

Monterrosa Cubías; e Moralización y catolicismo al arribo de la televisión. 

Ciudad de México y Bogotá, 1950-1965, da Dra. Laura Camila Ramírez 

Bonilla, por estudar o tempo indicado na chamada e ter méritos 

acadêmicos.

Prêmio Pan-Americano
de História 2018

no âmbito geral da História de 
América, séculos XIX e XX.
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CONVOCATÓRIAS

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 Pensamento da América 
"Leopoldo Zea" Edição 2019

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

convocatória para o Prêmio Pensamento da América "Leopoldo Zea" Edição 2019 para a 

trajetória de maior valor e importância e que constitui uma contribuição relevante para o 

desenvolvimento do Pensamento da América.

A convocatória está disponível em:  http://comisiones.ipgh.org/historia/assets/convocatoria-

leopoldo-zea-2019.pdf

Informação: comisiondehistoria.ipgh@gmail.com

O prazo para apresentação de candidaturas é 31 de dezembro 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: 

marivera41@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) e devem conter com as seguintes informação :

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.
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II Congresso 
Latino-

Americano 
de História 

Indígena
Data: de 10 a 12 de outubro

Local: Argentina

Para mais informações: http://

www.fhycs.unju.edu.ar/noticia.

php?num=19 

Contato: congresohistoriaindigena-

jujuy@gmail.com

Segundo Congresso 
Ibero-Americano de 

História Urbana
Convocação para apresentar propostas de 

tabelas e artigos que ajudem a identificar 

realidades consolidadas e emergentes que 

expliquem os processos históricos da cidade 

ibero-americana, bem como o debate teórico, 

metodológico e conceitual da história 

urbana, em uma perspectiva multidisciplinar e 

multinacional.

Para mais informação: 2cihu.unam.mx 

Contato: 2ndcongresoaihu@gmail.com

Chamada aberta:
"A vida aberta da América Latina: 

escritos autobiográficos"

Aos pesquisadores de diferentes países para apresentarem trabalhos acadêmicos originais 

e inéditos que dialoguem com a disciplina histórica sobre questões relacionadas ao "espaço 

biográfico", entendido como um campo dinâmico e multidisciplinar de reflexão sobre 

memória e esquecimento na América Latina.

Prazo de inscrição: 31 de janeiro de 2019

Para mais informação: http://www.h-mexico.unam.mx/node/22481
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Eventos Acadêmicos

XI Jornadas de 
História Colonial 

Local: Santiago, Chile

Data: de 16 a 19 de outubro de 2018
Para mais informação: http://centroestudioshistori-
cos.ubo.cl/wp-content/uploads/2017/07/TERCERA-
CIRCULAR-JORNADAS.pdf
Contato: jhcolonial2018@uai.cl 

Sistemas de Som da 
América Latina III

Tópico: Comportamento dos sons nas lín-

guas indígenas da América Latina (México, Amé-

rica Central e América do Sul)

Local: Universidade de Massachusetts, Esta-

dos Unidos

Data: de 19 a 21 de outubro de 2018
Para mais informação: https://blogs.umass.edu/sso-

la3/program/

Congresso
Internacional:
Corporativismo,
Autoritarismo
e Democracia

Centro de Pesquisa e Documentação de His-

tória Contemporânea do Brasil

Local: Rio de Janeiro, Brasil

Data: de 22 a 24 de outubro de 2018 
Para mais informação: https://cpdoc.fgv.br/netcor2018 

Contato: netcor2015@gmail.com 

Segundo Simpósio
sobre Línguas
e Culturas Indígenas 
da América Latina
(ILCLA)

Local: Universidade do Estado de Ohio, Esta-

dos Unidos

Data: de 25 a 28 de outubro de 2018 
Para mais informação: https://clas.osu.edu/ilcla 
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Novos Desafios em 
Termos de Segurança: 
Crime Organizado e 
Conflitos Urbanos nas 
Américas

Data: de 24 a 26 de outubro de 2018

Local: Universidad del Pacífico, Lima, Peru
Para mais informação: http://www.up.edu.pe/UP_Lan-

ding/CallforPapersIHL/default.aspx 

Mudança na
Imaginação
Antropológica

Data: de 14 a 18 de novembro de 2018

Local: San José, Costa Rica
Para mais informação: https://www.eventscribe.

net/2018/AAA/ 

Ruralidades
na América Latina: 
Convergências,
Disputas e Alternativas 
no Século XXI

Data: de 25 a 30 de novembro de 2018

Local: Montevidéu, Uruguai
Para mais informação: http://alasru.org/index.php/
congresos 

 

Eliminação de Risco, 
Exclusão Financeira
e Resiliência
no Caribe: o Escopo
do Problema,
a Busca de Soluções

Data: de 29 a 30 de novembro de 2018

Local: Federal Reserve Bank of Atlanta
Contato: stephen.kay@atl.frb.org 



1º de outubro 
1814, Chile. Início da 

Batalha de Rancagua.

2 de outubro 
1824. Guadalupe Victoria é 

declarado o primeiro presidente 

dos Estados Unidos Mexicanos.

7 de outubro
1967.  O escritor peruano 

Mario Vargas Llosa recebe o 

Prêmio Nobel de Literatura. 

9 de outubro
1967, Bolívia.  O 

guerrilheiro Ernesto Guevara 

é capturado e executado 

clandestinamente pela cia.

10 de outubro
1982, Bolívia. Hernán Siles 

Suazo é eleito presidente, 

marcando o fim das ditaduras 

militares e o início da 

democracia.

12 de outubro
1492, Bahamas. Cristóvão 

Colombo desembarca pela 

primeira vez na América.

 

14 de outubro
1962. Cuba. A Crise dos 

Mísseis de Cuba começa para 

a descoberta pelos Estados 

Unidos de bases de mísseis 

nucleares soviéticos.

15 de outubro
1874. Estabelecimento da 

Academia Equatoriana de 

Idiomas.

20 de outubro
1883. Assinatura do Tratado 

Ancón entre o Chile e o Peru: 

terminou a Guerra do Pacífico 

e estabilizou as relações pós-

guerra.

21 de outubro
1971.  O poeta chileno Pablo 

Neruda recebe o Prêmio Nobel 

de Literatura. 

24 de outubro
1970, Chile.  Salvador 

Allende é eleito presidente.

 

28 de outubro
2007, Argentina. Cristina 

Fernández se torna a primeira 

mulher eleita presidente.

29 de outubro
1929, Estados Unidos. 
A Grande Depressão começa 

com a queda do mercado de 

ações; em dia também conhecido 

como Terça-Feira Negra.

Atividades de História na América


