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•	 70°	aniversário	da	Convenção	
Interamericana	sobre	a	Concessão	dos	
Direitos	Civis	à	Mulher	

Nos dias 19 e 20 de julho de 1848 realizou-se 

o primeiro congresso feminista da história 

em Seneca Falls, Nova Iorque, Estados Unidos. 

Quase cem anos depois, durante a Nona Con-

ferência Internacional Americana, realizada em 

Bogotá, Colômbia, de 30 de março a 2 de maio, 

assinou-se a Convenção (30 de abril). 

A Convenção entrou em vigor em 29 de de-

zembro de 1954, tendo sido ratificada por 24 Es-

tados americanos. Ela consiste de dois artigos:

“Artigo 1º. As Altas Partes Contratantes convêm em 

que o direito ao voto e à eleição para um cargo nacio-

nal não deverá negar-se ou restringir-se por motivo 

de sexo.

“Artigo 2. A presente Convenção fica aberta à assi-

natura dos Estados Americanos e será ratificada de 

conformidade com seus respectivos processos consti-

tucionais. O instrumento original, cujos textos em 

espanhol, francês, inglês e português são igualmente 

autênticos, será depositado na Secretaria Geral da 

Organização dos Estados Americanos, a qual envia-

rá cópias autenticadas aos Governos para os fins de 

sua ratificação. Os instrumentos de ratificação serão 

depositados na Secretaria Geral da Organização dos 

Estados Americanos, que notificará do referido depó-

sito os Governos signatários. Tal notificação terá o 

valor de troca de ratificações.

Os direitos civis protegem as liberdades indivi-

duais e garantem a capacidade do cidadão para 

participar da vida política do Estado em condições 

de igualdade, sem qualquer tipo de discriminação. 

Nos Estados Unidos, a cidadania plena foi 

concedida as mulheres em 1920. Na América 

Latina o reconhecimento da cidadania feminina 

ocorreu pela primeira vez no Equador em 1929, 

seguido do Chile e do Uruguai em 1931, e do Bra-

sil em 1932. República Dominicana em 1942, Pa-

namá em 1945, Argentina e Venezuela em 1947, 

Costa Rica em 1949, El Salvador em 1950, Bolívia 
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em 1952, México em 1953, Colômbia em 1954, 

Honduras, Nicarágua e Peru em 1955, e Paraguai 

em 1961. 

Entre os vários instrumentos jurídicos da oea 

sobre os direitos das mulheres destacam-se: 

• Comissão Interamericana de Mulheres 

(1928);

• Relatoria sobre os Direitos da Mulher 

(1994); 

• Convenção de Belém do Pará (1994);

• Organização de Mulheres das Américas 

(1997); 

• Mecanismo de seguimento da Convenção 

de Belém do Pará (mesecvi) (2004).
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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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XVI	Encontro	
Regional	de	História	
(ANPUH/PR):	Tempos	
de	transição

A Universidade Estadual de Ponta Gros-

sa (uepg), o Departamento e os Programas de 

Pós-graduação em História convidam a co-

munidade de pesquisadores/as para partici-

par deste encontro que ocorrerá de 15 a 18 

de julho de 2018, no campus central da uepg, 

na cidade de Ponta Grossa-Paraná, Brasil. 

Informação: http://www.encontro2018.pr.anpuh.

org/site/capa

6°	Encontro	Nacional	de	
História	das	Ciências	e	da	
Tecnologia	(ENHCT)			

 O Centro Interuniversitário de História das Ciências e da 

Tecnologia (ciuhct) organiza este encontro sob o tema “Pers-

pectivas cruzadas na construção de conhecimento”, que ocor-

rerá os dias 9 e 11 de julho de 2018, no Campus de Caparica 

(Almada), da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universida-

de Nova de Lisboa (fct-nova), Portugal.  

Informação: https://enhct2018.wordpress.com/

Atividades	de	História	na	América
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XII	Jornadas	Latino-americanas	de	ESOCITE:	
Cidadanias	científicas

A Sociedade Latino-americana de Estudos Sociais da Ciência e da Tecnologia (esocite) convida a 

participar destas jornadas de trabalho, que serão realizadas de 18 a 20 de julho de 2018, no Campus 

Juan Gómez Millas da Universidade de Chile, Santiago de Chile. 

Informação: http://esocite2018.cl/

18	Congresso	Mundial	da	IUAES.	Mundo	de	
encontros:	o	passado,	presente	e	futuro	do	
conhecimento	antropológico

A International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (iuaes) organiza a décima oi-

tava edição do Congresso, de 16 a 20 de julho de 2018, no campus Reitor João David Ferreira Lima 

Trinidade da Universidade Federal de Santa Catarina (ufsc), na cidade de Florianópolis, Brasil.

Informação: https://www.pt.iuaes2018.org/?lang=pt-br
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WEI	Conferência	
Acadêmica	
Internacional	sobre	
Humanidades	e	
Ciências	Sociais

A West East Institute convida a participar 

desta conferência internacional que ocorrerá de 

1º a 3 de agosto de 2018, no Harvard Faculty 

Club, Boston, eua. 
Informação: https://www.westeastinstitute.com/bos-
ton-harvard-international-conference-on-humanities
-and-social-sciences/

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”. Será realizado dos dias 5 a 8 de 

setembro, nas dependências do Campus da ufrn, 

Natal, Brasil.

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 acadêmicos 

a participar desta edição do congresso, onde se 

refletirá sobre novas agendas de pesquisa para a 

Etnohistória. O congresso ocorrerá de 19 a 21 de 

setembro, na sede flacso, Quito, Equador.  

Informação: https://www.flacso.edu.ec/etnohistoria/
inicio/convocatoria.flacso
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XI	Jornadas	de	História	
Colonial
O Departamento de História e Ciências Sociais e 

o Centro de Estudos Americanos da Faculdade 

de Artes Liberais da Universidade Adolfo Ibáñez 

(uai) convocam a 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.  
Informação: https://artesliberales.uai.cl/evento/xi-
jornadas-historia-colonial/ 

Revista	Dimensões	da	UFES
Dimensões, revista de História da Universidade 

Federal do Espírito Santo (ufes) convida a sub-

meter artigos para o Dossiê n. 41 – “Percursos 

históricos: ciência, tecnologia e meio ambiente”, 

coordenado pelo Dr. Felipe Cruz e pelo Dr. Ja-

dir Peçanha Rostoldo, onde se abordarão temas 

vinculados aos desafios e oportunidades que os 

avanços da ciência e da tecnologia trazem para a 

construção historiográfica. O prazo para submis-

são é 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. O segundo período de can-

didaturas estará aberto de 16 de julho a 17 de 

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

Convocatórias



10

Comissão de História
Instituto Panamericano de Geografía e Historia

1º	de	julho
1823, Nicarágua.
A Assembleia Nacional 

Constituinte criou a República 

Federal de Centro América, 

integrada pelas províncias 

que conformaram o reino de 

Guatemala até 1821 e que 

foram integradas ao Império 

Mexicano em 1822. 

3	de	julho
1955, México.

As mulheres votaram pela 

primeira vez nas eleições federais.

4	de	julho
1825, Peru
 Simon Bolívar decretou a 

abolição da mita.

1826, EUA. 
Thomas Jefferson e John Adams, 

considerados fundadores da 

nação, morreram. 

Thomas JeffersonSimón Bolívar

Efemérides	do	Continente	Americano

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 Berlin, Alemanha. Seu objetivo é 

oferecer aos bolsistas, matriculados em um dou-

torado, a possibilidade de avançar em projetos 

inovadores, participando de diálogos interdisci-

plinares, utilizando os fundos e coleções espe-

ciais 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 cultu-

ral), histórica e científico-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 
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5	de	julho
1811, Venezuela.
O Congresso Constituinte 

de Venezuela proclamou a 

Independência absoluta do 

império espanhol.

1854, Peru.
Castilla decretou a abolição 

do tributo indígena, com o 

endosso do ministro Pedro 

Gálvez Egúsquiza.

1858, México.

Valentín Gómez Farías, promotor 

da Reforma Liberal e presidente 

em duas ocasiões, morreu. 

6	de	julho
1874, Uruguai.
A Lei de garantias individuais 

foi promulgada, assegurando 

o pleno respeito aos direitos 

do indivíduo, limitando o 

abuso de poder estadual 

dentro do chamado “legalismo 

principista”.

9	de	julho
1816, Argentina.
O Congresso das Províncias 

Unidas, reunido em Tucumán, 

assinou a ata de Independência 

da monarquia de Espanha. 

1831, Panamá.
Segunda secessão de Panamá 

de Nova Granada, como 

resultado do movimento 

separatista liderado pelo 

Coronel Juan Eligio Alzuru.

 

10 de julho
1804, Equador.  Francisco 

José de Caldas iniciou sua 

jornada de exploração 

científica no sul de Quito. 

1883, Peru.
Finalizou a chamada Guerra 

do Pacífico com a Batalha 

de Huamachuco, onde as 

forças chilenas, lideradas pelo 

Coronel Alejandro Gorostiaga, 

derrotaram as tropas peruanas, 

comandadas por Andrés Avelino 

Cáceres Dorregaray. 

Valentín Gómez Farías Avelino Cáceres Dorregaray



16	de	julho
1813, Colômbia.
O Colégio Eleitoral de 

Cundinamarca declarou sua 

independência absoluta.

18	de	julho
1821, Uruguai.
Foi aprovada a incorporação 

da Província Oriental ao Reino 

Unido de Portugal, Brasil e 

Algarves, com o nome de 

Província Cisplatina.  

19	de	julho
1848, EUA.
Nos dias 19 e 20 de julho, 

Lucretia Mott, Elizabeth Stanton 

e Carrie C. Catt organizaram a 

Primeira Convenção Americana 

pelos Direitos das Mulheres, 

conhecida como a Convenção 

de Seneca Falls. 

20	de	julho
1810, Colômbia.
Depois de uma revolta popular 

em Santa Fé, em favor da 

prefeitura aberta, a Junta do 

Governo Supremo do Novo 

Reino de Granada foi criada. 

22	de	julho
1844, Peru.
As forças constitucionalistas de 

Ramón Castilla derrotaram ao 

General Manuel Ignacio Vivanco 

na batalha de Carmen Alto, 

Arequipa, finalizando a Guerra 

Civil.

26	de	julho
1986. México assinou em 

Genebra sua adesão ao Acordo 

Geral sobre Taxas e Comércio 

(gatt). 

27	de	julho
1822, Equador.
O liberador Simon Bolívar e o 

General José de San Martín se 

encontraram em Guayaquil para 

estabelecer o futuro do porto e 

da Grande Colômbia.

28	de	julho
1821, Peru.
O general José San Martín 

proclamou a independência na 

praça principal de Lima. 

 

30	de	julho
1811, México.
Miguel Hidalgo, iniciador da 

guerra de independência, foi 

fuzilado em Chihuahua. 

31	de	julho
1841, Paraguai.
Um Tratado de limites, amizade, 

comércio e navegação foi 

assinado com a Província de 

Corrientes.


