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C O N G R E S S O

O que preciso saber para enviar uma proposta para LASA2021?
Fecha límite de envío de propuestas: 7 de setiembre de 2020 a las 17:00 hrs, EDT.

Site para envio de propostas: https://lasaweb.org/pt/lasa2021/proposals/

Individual As apresentações da LASA2021 se dão em sessões. Portanto, é melhor encontrar 
colegas que apresentem artigos com o mesmo tema e construir um painel, ou os 
presidentes da faixa decidirão como agrupar as diferentes propostas individuais com 
base em temas semelhantes.

Caso você esteja interessado em encontrar papéis semelhantes, verifique se outros no 
seu campo estão enviando propostas individuais: https://members.lasaweb.org/prot/
papermatch/. Você também poderá fazer upload de suas informações a fim de ser 
encontrado por outros colegas

Se você ainda desejar enviar como indivíduo, será necessário:

1. Título do artigo (máximo de 25 palavras e em letras maiúsculas e minúsculas), tal 
como em: “Vamos ser felizes”.

2. Resumo do artigo (máximo de 250 palavras).

3. Sobrenome do seu coautor/coautora conforme consta nos registros da LASA. 
Pesquise nomes de indivíduos aquí: https://members.lasaweb.org/prot/mdsearch/ 
(Se não tiver certeza, procure partes de sobrenomes como "Hernan" para 
“Henández”). Certifique-se de selecionar a pessoa correta. Confirme com as 
afiliações da pessoa.

Painel 1. Título do painel (máximo de 25 palavras e em letras maiúsculas e minúsculas),tal 
como em: “Vamos ser felizes”.

2. Resumo do painel (máximo de 250 palavras).

3. Mínimo de três e máximo de cinco artigos. (É possível enviar junto três artigos e 
depois editar conforme necessário até o final do prazo).

4. Pelo menos um organizador de sessão (no máximo dois), um presidente (no 
máximo dois) e um debatedor (não obrigatório, mas altamente recomendado).

5. Os apresentadores do artigo também deverão apresentar as seguintes 
informações:

a. Título do artigo (máximo de 25 palavras e em letras maiúsculas e minúsculas), 
tal como em: “Vamos ser felizes”.
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b. Resumo do artigo (máximo de 250 palavras).
c. Nome e sobrenome do apresentador conforme consta nos registros da LASA. 
Você pode procurá-lo aqui: https://members.lasaweb.org/prot/mdsearch/ Se não 
tiver certeza, procure partes de sobrenomes como "Hernan" para “Henández”.  
Certifique-se de selecionar a pessoa correta. Confirme com as afiliações da 
pessoa.

6.    Nome e sobrenome dos coordenadores, organizadores e debatedores, conforme 
constam nos registros da LASA (siga as mesmas instruções quanto aos 
apresentadores)

Oficina ou 
Mesa Redonda

1. Título da oficina/mesa redonda (máximo de 25 palavras e em letras maiúsculas e 
minúsculas), tal como em: “Vamos ser felizes”.

2. Resumo da oficina/mesa redonda (máximo de 250 palavras).

3. Mínimo de três (sem máximo). (Você poderá enviar com três apresentações e 
então editá- la conforme o necessário até a data-limite).
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5. Nome e sobrenome do participante (apresentador, coordenadores,
 organizadores e debatedores) conforme consta nos registros da LASA. Você
 pode procurá-los aqui: https://members.lasaweb.org/prot/mdsearch/ (Se não
 tiver certeza, procure partes de sobrenomes como "Hernan" para “Henández”).
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Subsídio de 
Viagem

1. Para a apresentação de uma candidatura a subsídio de viagem, você deverá 
ter apresentado uma proposta individual ou um artigo em um painel, bem 
como ser capaz de receber um subsídio para a viagem para que a proposta 
seja aceita.

2. Tipo de subsídio que você enviará:

a. Residente da América Latina ou do Caribe (estudantes e não estudantes),
b. Estudante (de fora da América Latina),
c. Intelectuais indígenas e afrodescendentes residentes na América Latina,
d. U.S. full-time non-tenured track professor ou
e. Professor fora da América Latina e dos EUA.

3. Justificativa para a necessidade de subsídio (até 250 palavras).

4. O CV precisa ser anexado no espaço para Documento de CV antes de ser 
enviada a proposta para avaliação.

5. Se você for um professor non-tenured track in the US, deverá anexar também 
uma carta da sua universidade declarando que você é professor em tempo 
integral em um cargo não titular.

LATIN AMERICAN STUDIES ASSOCIATION
416 Bellefield Hall
University of Pittsburgh
Pittsburgh, PA 15260
lasa@lasaweb.org
Tel: 412-648-7929
Fax: 412-624-7145 
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