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Getting To Know Your LASA: Políticas do Congresso

O Congresso LASA2019 em Boston se 
aproxima, e por isso queremos informá-lo 
sobre as políticas do Congresso.

Registro e Segurança

Todos os presentes, incluindo o palestrante, 
os membros da plateia e os produtores de 
vídeo, deverão se registrar para o Congresso 
e usar o crachá LASA com o seu nome a 
todos os momentos durante as sessões a 
fim de se identificar como participantes 
registrados. Durante as reuniões, poderá 
ser solicitado um comprovante de registro 
dos participantes que não estiverem 
exibindo um crachá válido. Caso lhe peçam 
um comprovante de registro e você não 
possa exibi-lo, ser-lhe-á imediatamente 
solicitado fazer um registro, sob pena de ser 
excluído da reunião. Os principais salões do 
Congresso exigem pessoal de segurança 
permanente e obrigatório. A LASA não tem 
controle sobre essas medidas de segurança.

Consentimento

Como participante do Congresso, você 
consente em ser filmado, fotografado e 
gravado durante a reunião, e permite o 
uso desse material em qualquer meio em 
conexão com os propósitos promocionais, 
educativos ou profissionais da LASA; você 
renuncia a qualquer direito de inspecionar 
ou gravar esses registros; e renuncia a 
qualquer direito ao pagamento de royalties 
conexos.

Aviso Legal

Os pontos de vista e as opiniões expressas 
pelos apresentadores e pelo público em 
geral não correspondem às da LASA, a 
menos quando expressamente indicado. 
A LASA não é responsável pela precisão, 
qualidade ou confiabilidade de nenhum 
material apresentado. A LASA não será 
responsável por ferimentos pessoais, danos 
à propriedade, furtos, perdas ou danos de 
qualquer espécie sofridos por qualquer 
membro relativos à reunião.

A LASA não será tida como responsável 
por nenhum atraso ou falha de execução 
ou interrupção dos serviços relativos 
ao Congresso, direta ou indiretamente 
resultantes de qualquer causa para além 
do controle razoável da LASA, incluindo 
atos de terrorismo, falha das instalações 
de transporte, clima, acidentes, incêndios, 
falhas elétricas e ordens e regulamentações 
governamentais.

Assédio  

É da política da LASA propiciar a todos 
os participantes um ambiente seguro 
e acolhedor, livre de qualquer forma de 
discriminação, assédio e retaliação. A 
LASA tem um compromisso forte com 
o fornecimento de uma atmosfera que 
encoraje a livre expressão e o intercâmbio 
de ideias acadêmicas assegurando 
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oportunidades e tratamento iguais a 
todos os seus membros, independente de 
gênero, identidade ou expressão de gênero, 
orientação sexual, raça, origem nacional ou 
étnica, religião ou crenças religiosas, idade, 
estado civil, deficiências ou qualquer outro 
motivo. 

O assédio, sexual ou de qualquer outra 
espécie, de qualquer membro, colega, 
estudante ou membro da equipe, mina 
a integridade das reuniões LASA e é 
considerado uma forma grave de má 
conduta profissional. Qualquer participante 

que viole esta política estará sujeito às 
medidas disciplinares adequadas. Todos os 
membros da LASA, especialmente aqueles 
em posições de liderança, deverão obedecer 
a Política Antiassédio da LASA por ocasião 
de todos os encontros, incluindo encontros 
sociais oficiais e não oficiais.

Convidamos os participantes do Congresso 
LASA2019 em Boston a ler a Política 
Antiassédio LASA. //

https://www.lasaweb.org/pt/anti-
harassment-policy/
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