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Convite à apresentação de candidaturas para editar a 
Latin American Research Review

Aceitam-se candidaturas para o cargo de editor da  Latin American Research Review (LARR), o periódico 
da Associação de Estudos Latino-Americanos (LASA). 

A LARR publica pesquisas originais sobre a América Latina, O Caribe e Estudos Latinos quatro vezes 
por ano em um formato de acesso aberto exclusivamente online. Enquanto periódico líder mundial 
em estudos latino-americanos, ela tem uma maior cobertura disciplinar do que seus concorrentes. Os 
artigos abrangem as ciências sociais e humanas, incluindo as áreas de antropologia, economia, história, 
literatura e estudos culturais, ciência política e sociologia. O periódico analisa e publica artigos em 
inglês, espanhol e português. Todos os artigos são sujeitados a uma revisão duplo-cega entre pares. A 
LARR, periódico acadêmico da Associação de Estudos Latino-Americanos, encontra-se em publicação 
contínua desde 1965.

O editor da LARR desempenha um papel central no desenvolvimento dos estudos latino-americanos. 
Acadêmicos neste cargo desenvolvem uma compreensão única do campo e do processo editorial 
em um ambiente multidisciplinar. Além disso, o editor atua como membro ex officio (sem voto) do 
Conselho Executivo da Associação.

As tarefas de seleção de manuscritos terão início em 1º de janeiro de 2021, e o primeiro número a 
aparecer sob o nome do novo editor nomeado será o volume 56, n.º 1 (2021). Os contratos para edição 
da LARR têm normalmente uma duração de cinco anos, embora a Comissão de Meios e Modos LASA 
tenha o direito de adjudicar um contrato por um período de tempo diferente. Os candidatos devem 
ocupar um lugar garantido numa instituição acadêmica. 

De acordo com a missão da LASA de publicar material acadêmico de alta qualidade, os seguintes 
critérios básicos serão considerados na seleção do editor da LARR:

1. Um histórico bem estabelecido na academia;

2. Experiência e compreensão da ampla variedade de atividades associadas com a edição de revistas, 
incluindo envios, revisão e relações com o conselho editorial;

3. Forte familiaridade com o estado atual da LARR, seus pontos fortes e desafios, e uma visão para o seu 
futuro;

4. Abertura aos diferentes métodos, temas, teorias e abordagens do campo; e

5. Um histórico de serviços responsáveis à publicação acadêmica e evidência de habilidade organizacional 
e liderança intelectual.

A LASA atribui recursos ao editor da LARR, incluindo viagens para as reuniões do Conselho Editorial 
e conferências LASA; no entanto, não paga pelo espaço de escritório nem tempo de lançamento. É 
importante que a associação seja provida de informações que apoiem a viabilidade da candidatura do 
editor. No passado, as contribuições universitárias para a edição da LARR incluíram a liberação de meio 
tempo de ensino para o editor e/ou tempo adicional de liberação para os editores associados.
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Espera-se que as propostas levadas a cabo identifiquem o novo editor-chefe proposto, bem como 
editores associados e suas qualificações, especifique a natureza e a extensão do apoio fornecido pela 
instituição de acolhimento e contenha uma carta de um reitor ou presidente da instituição que dê 
respaldo formal aos recursos da instituição conforme especificado na proposta.

A Secretaria da LASA é responsável por todas as funções administrativas, operacionais e de apoio 
financeiro associadas à publicação da LARR, incluindo a divulgação em rede social, produção e 
manutenção da plataforma online.

As propostas levadas a cabo devem ser recebidas até 1º de maio de 2020 e devem ser dirigidas a 
Milagros Pereyra-Rojas, Diretor Executivo (milagros@pitt.edu). As candidaturas serão analisadas pelo 
Comitê de Meios e Modos da LASA, que apresentará a sua seleção final ao Conselho Executivo para 
aprovação. O Diretor Executivo da LASA vai definir o acordo contratual com o candidato. A decisão final 
está prevista para 30 de maio de 2020.
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