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Getting To Know Your LASA: Processo de Seleção de Sessão

Você conhece o processo através do 
qual o seu painel e/ou seus artigos são 
selecionados para os Congressos LASA? 

Após a chamada por artigos, os presidentes dos 
programas das 36 faixas dão início ao processo 
de avaliação. Os presidentes das faixas foram 
selecionados e convidados pelo Presidente da 
LASA, e fornecem um serviço louvável à LASA.

O sistema de propostas permite que você 
selecione apenas uma faixa de programa para 
o seu artigo. Se por alguma razão sua proposta 
não se encaixar dentro da faixa que você 
selecionou, ela será atribuída a uma faixa que se 
encaixe no tema do seu artigo.

Os presidentes das faixas avaliarão as propostas 
com base nos seguintes critérios para uma 
pontuação máxima de 100: 

(a) Significado para o campo e apelo para 
acadêmicos em áreas relacionadas  

(b) Coerência e clareza na apresentação do 
argumento 

(b) Cumprimento das instruções de candidatura

A LASA organiza Congressos em hotéis, 
centros de convenção, universidades ou uma 
combinação destes. O espaço de encontro 
disponível define o número de sessões que 
podemos acomodar.

Portanto, a LASA calcula as taxas de aceitação 
e rejeição com base no espaço disponível para 
encontros.

Usando-se um cenário de exemplo, o seguinte 
gráfico explica como os painéis são aceitos:

Tendo em conta estes números, este congresso 
tem a capacidade de oferecer 640 sessões 
(32*4*5). Para determinar o número de 
sessões que cada faixa terá, a LASA calcula 
a porcentagem de sessões de cada faixa de 
acordo com o total de propostas recebidas. 
Portanto, se a faixa 1 receber 200 propostas 
de um total de 830, 24% das sessões serão 
selecionadas desta faixa. 

Este processo é duplicado para cada faixa, até 
que o espaço seja preenchido. Observe também 
que todas as faixas têm a mesma percentagem 
de rejeição. 

As notificações de aceitação ou rejeição de 
propostas devem ser enviadas a todos os 
que tiverem apresentado propostas até 11 de 
novembro de 2019. As decisões dos presidentes 
das faixas são definitivas e não podem ser objeto 
de recurso. //

Espaço 
Disponível

Dias de 
Congresso

Disponibilidade 
por Día

32 salas 4 dias 5
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Faixa
Propostas 
Recebidas

Percentajem 
de Propostas 

Recebidas

Propostas 
Aceitas

Propostas 
Rejeitadas

Percentajem 
de Propostas 

Rejeitadas

1 200 24% 154 46 30%

2 50 6% 39 11 30%

3 100 12% 77 23 30%

4 180 22% 139 41 30%

5 300 36% 231 69 30%

Total 830 100% 640 190 30%


