CONGRESSO

Novas categorias de inscrição para a LASA2021
Para um Congresso inclusivo e ao alcance de todos
Nós da equipe de gestão e administração da LASA lhe enviamos nossas mais calorosas saudações e
nossos votos de que, neste novo ano, nossa saúde e a dos nossos próximos sejam preservadas.
Sabemos que a pandemia afetou drástica e em muitos casos tragicamente as economias familiares. Por
esta razão, e reconhecendo que o modelo de inscrição progressiva para o Congresso Virtual LASA2021
não é suficiente para responder à grave crise que está dominando as comunidades acadêmicas de
nosso continente, em 19 de dezembro de 2020 o Conselho Executivo aprovou duas novas categorias de
inscrição para a LASA2021.
Agora as pessoas que desejam participar da LASA2021 têm três opções de pagamento:

1. Modelo de inscrição progressiva
As taxas do modelo de registro progressivo, criado especificamente para a LASA2021, são mantidas.
Essas taxas utilizam um modelo bidimensional baseado no Índice de Desenvolvimento Humano
das Nações Unidas e na classificação das economias nacionais pelo Banco Mundial para contabilizar
as diferenças de renda global.
Incentivamos as pessoas cuja situação econômica lhes permite pagar o valor em sua categoria no
modelo progressivo a se inscreverem para o pagamento da taxa.

2. Pague o que puder
Se você quiser participar da LASA2021 mas não puder pagar o valor a que tem direito no modelo
progressivo, poderá se inscrever com o valor de que dispuser.

3. Tarifa solidária
A LASA criou uma categoria de registro de 400 USD para aqueles que desejam contribuir com a
LASA. Esta categoria ajudará a subsidiar o registro daqueles que, devido à sua situação econômica,
escolheram a categoria “pague o que puder”.

Esperamos que esta mudança permita que todas as pessoas que foram aceitas no Congresso com um
trabalho como apresentador ou com uma função, seja de organizador, coordenador ou moderador,
possam se inscrever. Também o convidamos a incentivar outros colegas, estudantes e interessados na
América Latina a se inscrever e participar de todas as sessões e eventos do Congresso.
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Estamos vivendo tempos difíceis, e embora cresça pouco a pouco esperança de derrotar a COVID-19, a
pandemia ainda não acabou. Além disso, sabemos que o caos econômico será evidente nos próximos
meses. Portanto, pedimos a solidariedade de nossos membros para garantir a sustentabilidade da
Associação e que a união faça da LASA2021 mais uma vez um encontro inclusivo que garanta um
debate público vigoroso sobre a realidade premente de nossas sociedades latino-americanas.
Finalmente, reiteramos nosso compromisso de organizar um Congresso virtual que recrie as atividades
tradicionais dos Congressos Internacionais da LASA. A LASA2021 não perderá a Mostra do Livro, o Festival
de Cinema, o Gran Baile e as transmissões da Cerimônia de Boas-Vindas e as sessões presidenciais.
Além disso, estamos trabalhando na criação das sessões acadêmicas e também de espaços virtuais
para reuniões informais entre colegas.

Esperamos que você possa se juntar a nós na LASA2021.
Secretaria da LASA
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