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El enlace brasilero de Domingo de Erazo, procurador de Chile ante la Corte en 
Madrid (1595-1598). 
Jaime Valenzuela | Universidad Católica de Chile 
 
A família Fidalgo no comércio da Capitania de Pernambuco em fins do século XVI 
e começo do século XVII. 
Janaína Guimarães da Fonseca e Silva | UPE 
 
A “expulsão” dos holandeses como moeda de troca para obtenção de mercês em 
Angola - século XVII. 
Ingrid Silva de Oliveira Leite | UFSJ 
 
‘Os prezentes em vereação tratarão do bem comum’: mudanças e permanências no 
poder camarário de Salvador no fim da Monarquia Hispânica e início dos Bragança 
(1625-1656). 
Irene María Vicente Martín | EUE – Itália 
 
Ser provedor: a trajetória administrativa dos irmãos da Misericórdia. 
Karoline Marques Machado | UERJ 

 
As diferentes A fronteira americana como construção: circulação de saberes ibéricos 
e indígenas no Paraguai no século XVII. 
Fernando Victor Aguiar Ribeiro | USP 
 
Produção e circulação de saberes sobre o mundo natural em dois manuscritos 
jesuítas setecentistas. 
Eliane Cristina Deckmann Fleck | UNISINOS/CNPq 
 
“La llave de todos los caminos”: o Passo do Salto do Guairá e as conexões no mundo 
paraguaio do século XVII. 
Tiago Bonato / bonatotiago@gmail.com | Unila 
 
As formas de trabalho compulsório dos índios no Paraguai colonial (1540-1630). 
Bruno Felipe Ferreira Inocencio | UNIFESP/FAPESP 
 
El juicio de residencia a Joaquín de Alós: Sociedad y Estado en el Paraguay a fines 
del siglo XVIII. 
Herib Caballero Campos | Universidad Nacional de Canindeyú 
 
Muares, canoas e escravos: conflitos nas redes de abastecimento no Sertão do 
Macacu: capitania do Rio de Janeiro, século XIII. 
Vinicius Maia Cardoso | Universidade Salgado Oliveira 
 
Os "Correia Vieira": terra, família e poder no vale do Banabuiú (Ceará) no século 
XVIII. 



Áurea Regina de Araújo Ribeiro | UFC 
 
Redes econômicas e alienação de terras em Curitiba no século XVIII. 
Amanda do Couto e Silva Pinheiro | UnB/CNPq 
 
O trabalho feminino na vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais: 1765 – 1800. 
Juliana Panchiniak Fernandes / UFSC/CAPES 
 

A armada do estreito e a política estratégica da Monarquia hispânica: o caso da 
capitania da Paraíba.  

Sylvia B. Ramalho de Brito | USAL 

 

Sob o signo do medo: temor, política e cultura em tempos de peste em Pernambuco 
(1685-1693) 

Bernardo Manoel Monteiro Constant | UFF/CAPES  
 
“Um caminho para o Estado do Brasil": entradas, colonos e a ocupação do Estado 
do Maranhão e Piauí, século XVII/XVIII. 
Mairton Celestino da Silva | UFPI 
 
Caminhos do Comércio: rotas comerciais e circulações a partir da atuação dos 
negociantes da família Torres, século XVII. 
Gutiele Gonçalves dos Santos | FIOCRUZ 
 
“E Dom luis se va logo a residir na Bahia como he necessario”. Los governadores-
gerais y su circulación en el Estado do Brasil durante la Monarquía Hispánica (1580-
1640). 
Sergio Moreta Pedraz | USAL 


