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É com grande alegria que gostaria de informar que a transformação do Congresso LASA2022 em um 

evento virtual permitiu ao Conselho Executivo da LASA ajustar as taxas de inscrição. Agora podemos 

oferecer tarifas mais acessíveis de acordo com os custos envolvidos na organização deste evento As novas 

taxas reduzidas são baseadas em um esquema progressivo. Este sistema reconhece a diversidade global 

de nossos membros, as economias de seus países de residência e, em particular, subsidia os estudantes, 

criando uma categoria de taxa ainda mais baixa. As taxas já estão publicadas no site da LASA.

 

Além disso, o Comitê Executivo se comprometeu a ajudar todos os estudantes aceitos com uma função 

no Congresso, subsidiando sua taxa de inscrição completa. O objetivo desta iniciativa é aproximar a 

LASA dos estudantes que, devido à sua situação financeira, não têm a oportunidade de participar. Isto 

beneficiará mais do que 1110 estudantes, o que não teria sido possível sob o formato híbrido.

 

Finalmente, a LASA está ciente da difícil situação que os acadêmicos têm vivido nos últimos anos devido 

aos cortes no orçamento de suas universidades e outras conseqüências da pandemia. É por isso que 

possibilitamos novas oportunidades de concessão de registro também para aqueles que solicitaram 

uma bolsa de viagem quando o Congresso deveria ter um componente presencial em São Francisco, 

Califórnia, mas foram recusados devido à falta de fundos na época. Todos aqueles que se qualificarem 

para as novas bolsas de estudo que cobrirão a taxa de inscrição serão contatados pela Secretaria da 

LASA. Finalmente, é importante lembrar que o LASA2022, agora 100% virtual, será realizado nas datas 

já programadas, 5-8 de maio de 2022, e permanecerá no fuso horário do Pacífico dos Estados Unidos.

Saudações cordiais,

Gerardo Otero

Presidente da LASA
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