
C O N G R E S S O

LASA 1

Edital da bolsa LASA-KELLOGG para estudantes indígenas 
e afrodescendentes residentes no México

De 13 a 16 de maio de 2020, ocorrerá um dos eventos acadêmicos mais importantes sobre a região 
latino-americana, o Congresso LASA2020, que será realizado na cidade de Guadalajara, no Oeste do 
México. Este leva o título de Améfrica Ladina. Vinculando mundos y saberes, tejiendo esperanzas.

Por esta ocasião, e para favorecer a participação de estudantes indígenas e afro-descendentes com 
residência no México neste Congresso, a Latin American Studies Association (LASA) e a Fundação 
Kellogg  outorgarão 20 (vinte) bolsas, com paridade de sexo. O valor da bolsa é de até USD $500.00 e 
cobre o custo do registro do Congresso e alojamento compartilhado por 4 noites durante o Congresso. 
Uma pequena quantia em dinheiro será alocada para a alimentação durante os quatro dias do evento, 
bem como para despesas de transporte. 

Para se qualificar para esta bolsa, o/a estudante não deve mantido relação prévia com a LASA nem 
assistido a nenhum de seus congressos. É requisito para concorrer à convocação, ser estudante 
atualmente registrado em alguma instituição de ensino superior no México e trabalhar em alguma das 
disciplinas das Ciências Sociais e das Humanidades em nível de graduação ou pós-graduação.

Deve-se comprovar a situação acadêmica dos candidatos e seu pertencimento a um povo indígena 
ou afrodescendente reconhecido por sua instituição de educação ou por seu povo, comunidade ou 
organização. São aceitas inscrições de estudantes afro-descendentes e indígenas mexicanos e de 
outros países latino-americanos que vivem no México.  Assim, deve-se enviar um  curriculum vitae de 
duas (2) páginas com as suas publicações ou apresentações acadêmicas mais relevantes e uma carta de 
exposição de motivos que explique por que deseja ir ao Congresso da LASA (entre 500 - 1500 palavras). 
Estes elementos permitirão ao comitê acadêmico designado pela LASA avaliar as propostas, que 
devem ser enviadas em um único arquivo PDF para o seguinte endereço de email: lasa@lasaweb.org.  
Referência: Bolsa de pesquisa LASA-KELLOGG.

Data de publicação do edital: 5 de fevereiro de 2020

Data de encerramento do edital: 29 de fevereiro de 2020

Publicação dos resultados: 16 de março de 2020

Responsável pela publicação: Dra Mara Viveros-Vigoya, Presidente da LASA2020
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