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C O N G R E S S O

Durante esses oito meses de pandemia, a LASA conseguiu resolver a incerteza e manter o Congresso 
LASA2021 em vigor na modalidade virtual.  Isso implicou não apenas a organização de mesas e painéis, 
mas também em repensar em modo virtual a experiência integral de um congresso: os encontros das 
seções, a apresentação dos diversos prêmios, a possibilidade de encontros informais, entre outros.  
Também se sustentaram as três modalidades de publicações com que conta a Associação-LARR; 
LARC e Lasa Forum - e o projeto Project Muse, que permite o acesso dos nossos membros latino-
americanos a revistas acadêmicas indexadas. Por fim, a LASA tem trabalhado no fortalecimento 
das atividades potencializadas com a virtualização, por exemplo, nossos debates virtuais da LASA 
Dialogues e o lançamento de uma proposta para realizar apresentações virtuais de livros com 
diferentes editoras.

No entanto, como todos sabemos, a crise desencadeada pela pandemia do COVID-19 em nosso 
continente tem impactado de maneira considerável nossa sociedade e a comunidade acadêmica. 
A LASA, como outras entidades similares, foi afetada em sua sustentabilidade: o número de pessoas 
que adquiriram ou renovaram sua participação, por exemplo, diminuiu este ano cerca de 10% em 
relação a 2019. Além disso, estamos deixando de receber a renda que veio do nosso acordo com a 
Universidade de Pittsburgh. Temos, finalmente, que enfrentar os custos tecnológicos que significa a 
produção de um congresso virtual. Com efeito, é necessária uma plataforma que possa abrigar todas 
as atividades do Congresso, como os diversos painéis, reuniões formais e informais, a feira de livros, o 
Festival de Cinema, exposições artísticas etc. Além disso, existem despesas associadas aos custos do 
"live streaming" e do armazenamento de informação.

A fim de alcançar uma política alinhada às dificuldades orçamentárias que nossa comunidade 
acadêmica atravessa e os cortes sofridos pelas universidades, mas também pensando na 
sustentabilidade da Associação e na possibilidade de oferecer um congresso de qualidade, a LASA 
implementou uma série de medidas que desejamos informar aos membros:

• Uma política de "pague o que estiver ao seu alcance" foi lançada para a renovação da adesão 
no momento da inscrição de propostas. Esta medida foi concluída em 30 de setembro de 2020.

• Uma política progressiva de inscrição no congresso foi implementada de acordo com a renda 
tanto dos membros como do seu país de origem, a fim de facilitar a participação de pessoas que 
recebem menos renda.

• Será coberto um total de 100% da inscrição das pessoas que solicitaram bolsas da LASA para o 
Congresso LASA2021 que tenham sido aceitas no programa.  Estas pessoas somam um total de 
796, o que significa que pelo menos 20% das pessoas que inscreveram propostas na LASA não 
terão de pagar essa inscrição. 
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• O custo de comparecimento ao congresso sem apresentação terá desta vez um valor de $40 
(países do grupo 1); $30 (países do grupo 2); $26 (países do grupo 3) e $20 (países do grupo 4), 
a fim de facilitar a participação de novos públicos que possam vir a se integrar ao corpo de 
membros.

Com essas políticas, queremos garantir um futuro financeiramente seguro para nossos membros, 
bem como um Congresso 2021 sensível ao momento que vivemos. Ao mesmo tempo, desejamos 
oferecer aos participantes as mesmas oportunidades de debater, aprender, conectar-se, relacionar-se 
e construir laços profissionais e pessoais que até agora só alcançamos com as interações presenciais.


