SOBRE

Atas do Conselho Executivo da LASA
MAIO 2020

O Conselho Executivo administra as questões da Associação e, para fins corporativos, será considerada
o seu Quadro de Diretores.
O Conselho Executivo consiste em: onze membros eleitos votantes (o Presidente imediatamente
anterior, o Presidente, o Tesoureiro, um Estudante de Graduação e seis membros eleitos), e os seguintes
membros ex officio com voz, mas sem voto: o Diretor Executivo da LASA, o Editor da Latin American
Research Review (LARR), os atuais Coordenadores do Programa do Congresso, os Editores da Latin
America Research Commons (LARC) e o Comitê de Visão Geral de Planejamento Estratégico.

Itens de Ação

Votação/Consenso

1

Tema: Editor de LARR. Aprova-se a nomeação de Carmen MartínezNovo como Nova Editora de LARR para o período entre janeiro de
2021 – dezembro de 2025.

Votação: Unânime

2

Tema: Publicar nota no LASA Forum sobre a expulsão de Jorge
Domínguez (decisão tomada em reunião do Conselho Executivo em
dezembro 2019).

Votação: Unânime
A nota será incluída
no LASA Forum, a ser
publicada em julho
2020.

3

Assunto: aprova as minutas, ações e consensos da reunião do
Conselho Executivo de dezembro de 2019.

Votação: Unânime

4

Tema do Congresso: Gioconda Herrera, presidenta eleita, propõe
fazer um congresso híbrido para 2021 e com disposição para que seja
apenas virtual, se necessário.

Votos a favor: 9
Votos contra: 1

5

Tema do Congresso: Registros. Propõe-se oferecer 3 tipos de registros
diferenciados: a) presencial; b) virtual; c) observação.

Votos a favor: 8
Abstenções: 2

6

Tema do Congresso: Preços de inscrição. Propõe-se oferecer preços
diferenciados para as 3 opções.

Votos a favor: 9
Votos contra: 1

7

Tema Filiação: Mantém-se o pedido de filiação, no momento de
enviar propostas, e propõe-se (apenas por este ano) oferecer a opção
de “Decidir o valor que se pode pagar” dentro do esquema atual de
filiação subsidiada por categoria de salário e países.

Votação: Unânime
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Itens de Ação
8

Tema 1a: Representação da associação: links para seções.
Propõe-se:

Votação/Consenso
Votação: Unânime

1. Que a reunião/assembleia de Presidentes da Seção da LASA
apareça formalmente nos estatutos da LASA.
2. Que na reunião/assembleia de Presidentes da Seção se escolham 2
representantes do EC com voz e sem voto, e que esta informação seja
também parte dos estatutos.
[Em ambos os casos, continuam os processos necessários para a
revisão dos estatutos.]
Tema 1b: Representação da associação: links para seções.
Propõe-se:
1. Reunião informativa sobre a criação de áreas temáticas
permanentes
2. Publicar as decisões do Conselho Executivo, com os votos.
9

Tema: Prestação de contas e governo. Propõe-se:

Votação: Unânime

1. Criação de subcomissões dentro do EC sobre temas específicos
que tenham funções de gestão e controle e vinculação direta com o
pessoal da LASA, que se dedica a esses temas. Estas subcomissões
terão a real responsabilidade delegada sobre as suas áreas e disporão
de toda a informação necessária para a tomada de decisões.
2. Fortalecimento do Meios e Modos com, pelo menos, quatro
reuniões por ano, não necessariamente vinculadas às reuniões do EC.
3. Aumento do mandato dos/as membros/as da EC de dois a três
anos, começando nas próximas eleições. [Neste caso, continuam os
processos necessários para a revisão dos estatutos.]
4. Aumento das reuniões do EC, sendo pelo menos, quatro ao ano.
Propõe-se que uma dessas reuniões seja apenas para membros/as
com voz e voto.
5. Participação efetiva do EC em processo de recrutamento de
um/a diretor/a de operações (número dois) em curso, através da
subcomissão de pessoal.
10

Tema: Processo de decisões. Propõe-se:

Votação: Unânime

1. A criação de uma ou duas subcomissões dentro do EC e o início
do processo de seleção do número 2 (diretor/a de operações) da
Associação.
2. Incluir outros temas de governo dentro do novo Plano Estratégico.
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Itens de Ação

Votação/Consenso

11

Tema: Novos conselhos. Propõe-se a criação de 3 comitês dentro do
EC: comunicação, relacionamento com seções, comissão de pessoal.

Votação: Unânime

12

Tema: nomeação de um/a defensor/a independente na América
Latina. Propõe-se enviar candidaturas à comissão antiperseguição
com cópia para Milagros Pereyra.

Consenso

13

Tema: Finanças / Comissão de Desenvolvimento

Consenso

Propõe-se implementar mudanças sugeridas no documento
“Financial Overview” e enviá-lo ao Conselho Executivo para
comentários.
14

Tema: LARC.

Consenso

Dado que Florencia Garramuño se retira como coeditora do LARC,
propõe-se que Natalia Majluf, com experiência como membro
da comissão editorial, a substitua. Aguardam-se sugestões para
substituir Natalia Majluf dentro da comissão editorial.
15

Tema: LARR. Propõe-se:

Votação: Unânime

1. Convocar um concurso para escolher o novo editorial da revista,
com o fim de solucionar os problemas com a plataforma atual.
2. Criar comissão de publicações formada por um representante do
LARC, um representante do LARR e um representante do EC.
16

Tema: Plano Estratégico. Propõe-se:

Votação: Unânime

1. Publicar os resultados do plano estratégico atual
2. Seguir o processo sugerido de escolha de um/a facilitador/a.
3. Pedir aos facilitadores uma metodologia de trabalho que permita
a ampla participação da associação.
4. Incluir temas como o governo e a sustentabilidade da Associação
e uma discussão sobre a natureza do Congresso (ex.: virtual, híbrido,
pessoalmente).
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GOVERNANÇA
Membros Eleitos do Conselho Executivo
Mara Viveros-Vigoya, presidenta, Universidad Nacional de Colombia
Gioconda Herrera, vice-presidenta/presidenta eleita, (FLACSO) Ecuador
Lynn M. Stephen, ex-presidenta, University of Oregon
Diego Sánchez-Ancochea, tesoureiro, University of Oxford
María Josefina Saldaña-Portillo, tesoureira entrante, New York University
María Victoria Murillo, membro eleita, Columbia University
Sara Castro-Klarén, membro eleita, Johns Hopkins University
Emiliana Cruz, membro eleita, (CIESAS) México
Clara Arenas, membro eleita, Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO)
Claudia Mosquera, membro eleita, Universidad Nacional de Colombia
Suyapa Portillo, membro eleita, Pitzer College
Vivian Andrea Martínez-Díaz, representante estudantil, Universidad de los Andes
Membros Ex Officio do Conselho Executivo
Milagros Pereyra-Rojas, diretora executiva, University of Pittsburgh
Jo-Marie Burt, coordenadora do programa, George Mason University
Eleonor Faur, coordenadora do programa, Universidad Nacional de San Martín
Regina Martínez Casas, coordenadora do programa, (CIESAS) México
Mariana Mora, coordenadora do programa, (CIESAS) México
Osmundo Pinho, coordenador do programa, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
Aníbal Pérez-Liñán, editor do LARR, University of Notre Dame
Florencia Garramuño, editora do LARC, Universidad de San Andrés
Philip Oxhorn, editor do LARC, Vancouver Island University
Gilbert Joseph, miembro do Comitê de Visão Geral de Planejamento Estratégico, Yale University
Timothy J. Power, miembro do Comitê de Visão Geral de Planejamento Estratégico, University of Oxford
Catalina Romero, miembro do Comitê de Visão Geral de Planejamento Estratégico, (PUCP)

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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