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Getting To Know Your LASA: Bolsas de Viagem

A LASA oferece bolsas de viagem para participar 
dos Congressos anuais aos seus membros com 
base nos fundos disponíveis e num processo de 
seleção. Apenas membros cujos artigos tenham 
sido aceitos podem receber uma bolsa de viagem. 
Para o Congresso de 2020, a LASA implementou 
um novo benefício de bolsas de viagem.  

Como nos anos anteriores, os membros receberão 
US $500; além disso, cobriremos o custo da 
inscrição para participação no Congresso. Por 
conseguinte, os beneficiários de bolsas de viagem 
receberão um subsídio e serão automaticamente 
registrados sem nenhum custo. 

Tipos de Bolsas 

A LASA tem cinco fundos diferentes para apoiar 
bolsas de viagem. O montante total dos fundos 
depende dos fundos alocados pela LASA e das 
doações de nossos membros. 

1. Congress Travel Fund: fornece apoio para 
viagens os acadêmicos da América Latina e do 
Caribe.

2. Student Fund: presta apoio a estudantes 
matriculados em instituições acadêmicas fora 
da América Latina e do Caribe.

3. Indigenous and Afro-Descendant Fund: 
presta apoio a estes grupos específicos.

4. Non-tenured Fund: apenas para professores 
que não sejam titulares dos EUA a tempo 
integral.

5. Fund for professors outside of Latin America 
and US: Fundo para professores fora da América 
Latina e dos EUA.

Requisitos para Candidatura 

A aceitação da seu artigo ou painel não garante 
financiamento, apenas o torna elegível.
Para se candidatar a uma bolsa de um destes 
cinco fundos, é necessário preencher estes 
critérios:

1. Não ter recebido uma bolsa de viagem nos 
últimos três Congressos.

2. O seu trabalho ter sido aceito no Congresso. 
Os debatedores, presidentes e participantes de 
oficinas e mesas-redondas não são elegíveis. 

3. Preencha todos os itens do formulário de 
envio, incluindo um CV atual. Os professores 
não-titulares dos EUA precisam incluir uma carta 
adicional de sua instituição confirmando seu 
trabalho em tempo integral e como não-titular.

4. Candidatar-se a um tipo de Bolsa de viagem 
para o qual você seja elegível.

Candidatura, Seleção e Alocação

Os pedidos de bolsas individuais têm o mesmo 
prazo do envio de artigos, e cada participante 
deve solicitar uma bolsa individualmente. 
A porcentagem de sessões aceitas para o 
Congresso é usada para calcular a porcentagem 
de bolsas de viagem concedidas.

 A seleção de bolsas de viagem é orientada pela 
lista de classificação fornecida pelo Comitê de 
Bolsas/Presidentes de Faixas e Presidentes de 
Programas. Caso você tenha sido selecionado 
para receber uma bolsa de viagem, você deve 
cumprir estas condições: 
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2016 2017 2018 2019 2020

Bolsas solicitadas 1.403 979 1.548 1.410 1,398

Bolsas concedidas 391 479 329 359 290

Fundos disponíveis $ 267.735 $ 295.406 $ 214.811 $205.517 $22.948
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• Você terá que aceitar e assinar digitalmente 
com DocuSign no prazo indicado.

• Você deverá fazer upload de seu artigo em 
nosso sistema no prazo estabelecido.

• Você terá de comparecer ao Congresso e 
registar-se no Gabinete de Bolsas de Viagem 
para reivindicar a sua bolsa. 

Bolsas por Números

Na LASA, tentamos financiar o maior número 
possível de membros. Conforme pode ser 
verificado na tabela abaixo, uma média de 26% 
dos membros que solicitaram uma bolsa de 

viagem nos últimos quatro anos receberam o 
auxílio. Para 2020, menos membros receberam 
subsídios de viagem, uma vez que as bolsas 
de viagem agora incluem tanto o custo de 
subvenção quanto o custo de inscrição. 

Esperamos que, no futuro, recebamos mais 
apoio econômico dos nossos membros para 
financiar bolsas adicionais. //


