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Conselho Executivo aprova modelo All Access
Agosto, 2022
A pandemia de Covid-19 levou a interrupções sem precedentes no ensino superior e nas associações
profissionais. Essas interrupções foram amplas, afetando desde a mudança para reuniões e eventos
online até decisões de universidades e instituições de pesquisa, especialmente em países em
desenvolvimento, cortando salários e reduzindo ou eliminando fundos de pesquisa e apoio a viagens
para membros do corpo docente. Associações profissionais sediadas nos Estados Unidos conseguiram
sustentar as operações nos últimos três anos, em parte devido à rápida entrega de ajuda financeira
emergencial do governo dos EUA a organizações sem fins lucrativos (501 c3) destinadas principalmente
a proteger os funcionários. Outro fator principal foi o apoio contínuo e a lealdade dos membros da LASA.
Agora que estamos saindo lentamente da pandemia, os membros eleitos do Conselho Executivo
da LASA chegaram a um consenso de que este é um momento oportuno para repensar a maneira
como a LASA opera. Como podemos servir melhor nossos membros leais? Como podemos garantir
que a LASA continue sendo uma associação diversificada e inclusiva? Qual é o futuro do Congresso
Internacional da LASA? O Conselho Executivo da LASA vem discutindo essas questões há muito tempo.
Embora reconheçamos que há muitos caminhos possíveis a seguir, nos envolvemos em deliberações
cuidadosas na esperança de garantir que a LASA continue sendo o lar de acadêmicos de todas as
disciplinas e regiões do mundo que estudem a América Latina, bem como ativistas, profissionais e
formuladores de políticas cujo trabalho se concentre na região.
Nesse espírito, temos o prazer de anunciar um novo modelo de filiação que proporcionam acesso à
associação LASA e à participação no Congresso internacional anual, particularmente para residentes
da América Latina, Caribe e outras regiões em desenvolvimento do mundo; para estudantes em todo
o mundo; e para professores aposentados, corpo docente contingente, acadêmicos independentes e
profissionais. Este novo modelo consiste em uma taxa de All Access1 que permitirá que os membros da
LASA recebam todos os benefícios atuais da afiliação, tais como acesso a subsídios e bolsas, acesso ao
Diretório de Membros online da LASA e a oportunidade de participar da governança da Associação, entre
muitos outros, mais a inscrição no Congresso internacional anual. Os futuros congressos serão oferecidos
de forma híbrida (presencial e virtual) para que, mesmo que uma pessoa não possa se deslocar até o
local do Congresso, possa assistir a todas as sessões como se estivesse no local. Os futuros congressos
serão oferecidos de forma híbrida (presencial e virtual) para que, mesmo que uma pessoa não possa se
deslocar até o local do Congresso, possa assistir a todas as sessões como se estivesse no local.
Este modelo All Access será aplicado durante o próximo ano para avaliar sua sustentabilidade, a fim
de determinar se esta nova abordagem é viável para a viabilidade financeira de longo prazo da LASA.
O modelo exige de pelo menos 9.000 afiliados para ser sustentável. Os Conselhos Executivos atuais e
anteriores fizeram um enorme esforço para “pensar fora da caixa” e avaliar as melhores alternativas
possíveis para os membros atuais e futuros da LASA no mundo imprevisível de hoje.
1 Os membros com um registro de vários anos da LASA serão automaticamente atualizados para o modelo All Access, que inclui
registro no Congresso até que seu registro expire ou o modelo All Access seja modificado, ou um novo modelo seja implementado.
Todos os membros da LASA Life terão a inscrição no Congresso incluída a partir da LASA2023 até que o modelo All Access seja
modificado ou um novo modelo seja implementado. O novo modelo All Access não inclui taxas de associação à Seção nem
inscrição nos Congressos Continentais da LASA.
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A tabela a seguir fornece uma comparação dos custos atuais de associação e inscrição para o congresso
da LASA versus a taxa de acesso total. O Conselho Executivo espera sinceramente que este novo modelo
ajude a atender a todos os membros da LASA e torne a associação atraente e acessível a uma nova
geração de membros.

Filiação e Registro
Categorias de Países

Modelo Atual
1

2, 3 & 4

Associação Regular ($80,000 o ou mais)

$ 323

$ 323

Inscrição no Congresso (2020)

$ 275

$ 275

Total

$ 598

$ 598

Associação Regular ($30,000 – $79,999)

$ 156

$ 118

Inscrição no Congresso (2020)

$ 275

$ 275

Total

$ 431

$ 393

Associação Regular (Abajo de $30,000)

$ 98

$ 74

Inscrição no Congresso (2020)

$275

$ 275

Total

$ 373

$ 349

Aposentados, Independentes ou Não Afiliados,
Contingentes ou Adjuntos

$ 93

$ 70

Inscrição no Congresso (2020)

$ 275

$ 275

Total

$ 368

$ 345

Registro estudantil

$ 65

$ 49

Registro de Estudantes no Congresso (2020)

$ 150

$ 150

Total

$ 215

$ 199
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Modelo All Access
1

2, 3 & 4

$ 325

$ 325

$ 300

$ 300

$ 275

$ 275

$ 150

$ 125

$ 75

$ 50
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Categoria de Países 1

Países

Alemanha
Andorra
Arábia Saudita
Austrália
Áustria
Bahrein
Bélgica
Brunei Darussalam
Canadá
Chipre
Cingapura
Coréia do Sul
Croácia
Dinamarca
Emirados Árabes Unidos
Eslováquia
Espanha
Estados Unidos
Estônia
Finlândia
França
Gibraltar
Grécia
Gronelândia
Guam
Hungria
Ilha de Man
Ilhas Faroe
Ilhas Marianas do Norte
Irlanda
Islândia
Israel

Itália
Japão
Jersey
Kuwait
Letônia
Liechtenstein
Lituânia
Luxemburgo
Malta
Maurício
Mônaco
Nauru
Noruega
Nova Caledônia
Nova Zelândia
Omã
Países Baixos
Palau
Polinésia Francesa
Polônia
Portugal
Qatar
RAE de Hong Kong, China
RAE de Macau, China
Reino Unido
República Tcheca
Romênia
São Marino
Seychelles
Suécia
Suíça
Taiwan, China

Categorias de Países
2, 3 & 4

América Latina e Caribe
Todas as outras regiões em
desenvolvimento

As categorias de países são baseadas em um modelo bidimensional com informações do Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH) das Nações Unidas e da classificação de economias de renda do Banco Mundial. Embora alguns países da América Latina
sejam classificados na categoria 1 por essas organizações, a LASA decidiu colocá-los na categoria 2, a fim de proporcionar taxas
mais acessíveis a todas as pessoas residentes em países da América Latina.
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