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Política do Congresso
Registro no Congresso e Termos de Participação

Ao se registrar e participar de um Congresso da Associação de Estudos Latino Americanos (LASA), você 
concorda com as seguintes políticas e os seguintes termos:

Política da Inscrição 
Nenhum participante do Congresso da LASA está isento da taxa de inscrição.

Política de Registro
Todos aqueles que comparecerem às sessões, inclusive palestrantes, debatedores e presidentes de 
sessão, deverão se registrar para o Congresso. Além disso, pedimos aos participantes que usem seus 
crachás da LASA durante as horas do evento para que se identifiquem como participantes registrados.

Durante as reuniões, poderá ser solicitado um comprovante de registro dos participantes que não 
estiverem exibindo um crachá válido. Caso lhe peçam um comprovante de registro e você não possa 
exibi-lo, ser-lhe-á imediatamente solicitado fazer um registro, sob pena de ser excluído da reunião.

Política de Reembolso
As taxas de registro no congresso não são restituíveis. Há muito mais pessoas desejosas de participar 
dos painéis do que o Comitê do Programa é capaz de acomodar. Após descobrir que os participantes 
concordam entregar um documento ou agir como discutentes/presidentes para desistir no último 
instante, deixando vagos espaços de painéis que outros teriam tido prazer em ocupar, a LASA 
implementou uma política vetando o reembolso, a fim de encorajar os participantes dos painéis a 
cumprir com sua obrigação e participar da reunião. Como resultado, a LASA não reembolsa taxas de 
inscrição do Congresso, mesmo nos casos em que o participante não possa participar do Congresso ou 
a apresentação de proposta do participante não tenha sido aceita. Favor concluir os seus planos para 
participar do Congresso antes de fazer o registro prévio.

Política da pessoas com deficiência
Comprometemo-nos a garantir que todos os membros tenham a acessibilidade adequada para participar 
no Congresso. Caso tenha qualquer deficiência e desejasse que nós atendêssemos necessidades 
específicas para que você apresente/participe no Congresso, favor entrar em contato conosco.

https://lasaweb.org/pt/contact/
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Fotografia, Áudio e Registro por Vídeo
Você consente em ser filmado, fotografado e registrado durante e em conexão com a reunião, e consente 
com o uso ou a publicação de tais registros em qualquer meio em conexão com qualquer propósito 
promocional, educativo ou profissional da LASA. Você exime a LASA e seus diretores, executivos, 
funcionários e agentes de toda responsabilidade proveniente do registro ou sua utilização, inclusive a 
infringência de direitos de autor, invasão de privacidade, difamação ou qualquer outro curso de ação, 
e renuncia a qualquer direito de inspecionar ou aprovar tais registros e todo direito ao pagamento de 
royalties a eles conexos.

Privacidade
A LASA poderá fornecer o seu nome ou outras informações de identificação pessoal ao hotel da reunião 
para fins de verificação. A LASA poderá entrar em contato consigo com informações relativas ao 
Congresso, incluindo informações profissionais fornecidas por patrocinadores da reunião. A LASA não 
divulgará o seu endereço de e-mail a terceiros.

Outros Termos
A LASA rejeita a responsabilidade por qualquer ato ou omissão da LASA e de terceiros, incluindo 
instalações, fornecedores e exibidores relacionados à reunião. A LASA não será responsável por 
ferimentos pessoais, danos à propriedade, furtos, perdas ou danos de qualquer espécie sofridos por 
si eu relativos à reunião. Você concorda em indenizar, defender e manter a integridade da LASA e 
seus diretores, executivos, empregados e agentes contra todas as ações resultantes das suas ações ou 
omissões ao participar do Congresso.

A LASA não será tida como responsável por nenhum atraso ou falha de execução ou interrupção dos 
serviços relativos ao Congresso, direta ou indiretamente resultantes de qualquer causa ou circunstância 
para além do controle razoável da LASA, incluindo, mas não limitado à atos de força maior, guerra, 
terrorismo, falha das instalações de transporte, clima, acidentes, incêndios, falhas elétricas, litígios 
trabalhistas e ordens e regulamentações governamentais. A LASA se reserva o direito de cancelar 
esta reunião sem responsabilidade. A quantia total de toda e qualquer responsabilidade da LASA será 
limitada a uma reposição da taxa de registro prévio.

Trata-se da política da Associação da Associação de Estudos Latino-Americanos (LASA) que define 
que todos os participantes das atividades da LASA terão um ambiente livre de qualquer forma 
de discriminação, assédio ou retaliação. Enquanto sociedade profissional, a LASA se compromete 
em fornecer uma atmosfera que encoraja a livre expressão e o intercâmbio de ideias acadêmicas. 
Perseguindo esse ideal, a LASA se dedica a garantir a igualdade de oportunidades e de tratamento para 
todos os membros, independente do gênero, da identidade ou expressão de gênero, raça, cor, origem 
étnica ou nacional, religião ou crença religiosa, idade, estado civil, orientação sexual, deficiências, 
status de veterano ou qualquer outro motivo não relacionado ao mérito científico. O assédio a colegas, 
estudantes ou outros participantes da conferência fere o princípio da igualdade no cerne desse fórum 
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profissional, e é inconsistente em relação aos princípios do questionamento e da pesquisa livres. 
O assédio, seja ele sexual ou de qualquer outro tipo, é uma forma de má conduta que prejudica a 
integridade das reuniões e dos eventos da LASA e é considerado pela LASA como uma forma grave 
de má conduta profissional. Os participantes que violarem essa política estarão sujeitos às medidas 
disciplinares adequadas.

As opiniões, declarações, apresentações, os dados, imagens, vídeos, documentos e outras informações 
expressas ou de outro modo declaradas pelos apresentadores ou outros participantes da reunião se 
dão apenas com fins informativos. Os pontos de vista e as opiniões expressas pelos apresentadores 
não correspondem às da LASA, a menos quando expressamente indicado. A LASA não é responsável 
pela exatidão, qualidade ou confiabilidade de nenhum material apresentado, nem se responsabiliza 
por danos deles resultantes. A LASA se reserva o direito de substituir um apresentador igualmente 
qualificado em caso de emergência ou cancelamento.

As convenções mais importantes dos Congressos que requerem pessoal de segurança permanente e 
obrigatorio. LASA no tem controle sobre essas medidas de segurança.

A disponibilidade de las salas está sujeita a uma capacidade.

LATIN AMERICAN STUDIES ASSOCIATION
4338 Bigelow Blvd
Pittsburgh, PA 15213
lasa@lasaweb.org
Tel: 412-648-7929
Fax: 610-492-2791


