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Nuestra América: Justice and Inclusion

O Congresso LASA2019 foi realizado em Boston, Estados Unidos, de 24 a 27 de maio de 2019. O evento
foi uma grande oportunidade para milhares de académicos, pesquisadores e estudantes se reunirem e
compartilharem seus conhecimentos sobre estudos latino-americanos.
Tivemos a honra de receber 5.621 participantes registrados, 4.772 apresentadores com algum papel
durante o Congresso (84,9%) e 849 pessoas que participaram sem exercer papel algum. Dos 5.621
participantes inscritos, 28,1% eram estudantes e 2.988 (71,9%) não estudantes.
Independentemente de todo o entusiasmo em torno do Congresso, queremos certificar-nos de
que nossos mais importantes constituintes—os nossos membros—concordam sobre o sucesso dos
congressos, e, assim, enviamos nossa pesquisa online anual para coletar informações demográficas
e feedback dos entrevistados, bem como para medir a experiência geral durante o nosso tempo em
Boston. Agradecemos aos 929 participantes da pesquisa deste ano, que representam 16,5% de todos
os participantes registrados na LASA2019. Nós encorajamos todos os futuros participantes a completar
nossa pesquisa para nos ajudar a formar uma noção aprimorada de como melhorar.

Fatos sobre a LASA2019
Total de Participantes

5.621

Total de Apresentadores

4.156

Total de Sessões e Eventos

1.414

Filmes e Documentários

35

Expositores de Livros

54

Bolsas de Viagem LASA

397

Apresentações de Livros

31

Patrocinadores, Colaboradores e Parceiros Institucionais

68

Demografia
Quarenta e sete por cento dos entrevistados para a pesquisa deste ano eram residentes dos Estados
Unidos, 44% eram residentes da América Latina, 8% eram da Europa e 1% Da Ásia. De modo semelhante
aos anos anteriores, a maioria dos entrevistados trabalha principalmente em atividades de pesquisa
(54%), enquanto 33% se concentra na educação. Mais de um terço dos entrevistados compareceram
pela primeira vez a um congresso de LASA (31%), enquanto 29% dos entrevistados eram participantes
experientes, tendo participado em cinco ou mais Congressos da LASA.
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Ambos os grupos são importantes para nós: novos participantes, pois avaliam o Congresso com novas
lentes, e participantes anteriores, por sua experiência. Quarenta e nove por cento dos entrevistados
participaram de quatro a sete sessões durante o Congresso.

Taxas de Satisfação
Em geral, 82% dos entrevistados ficaram satisfeitos com o Congresso LASA2019, um aumento de
6 pontos percentuais em relação ao ano passado, e 10% ficaram insatisfeitos. Nosso objetivo é que
todos os participantes tenham uma grande experiência. Boston 2019 ofereceu 1.414 sessões, e, dado
o tamanho do evento, é inevitável que sessões com tópicos semelhantes se sobreponham. Devido
ao elevado número de sessões aceitas para honrar o espírito de inclusão, multidisciplinaridade e
diversidade de LASA, esta sobreposição está fadada a acontecer. Esperamos que as múltiplas sessões
simultâneas permitam uma ampla gama de opções de sessão em que você possa participar e crescer.
Esta aprovação geral de satisfação está refletida em quatro aspectos:
62% dos entrevistados aprenderam muito sobre o trabalho recente em estudos latinoamericanos;
46% dos entrevistados aprenderam muito sobre o trabalho atual em outros domínios;
56% dos entrevistados consideraram o Congresso LASA uma boa oportunidade para estabelecer
uma rede e fazer contato com colegas;
61% dos entrevistados consideraram que o Congresso é um bom lugar para apresentar ideias e
informações;
45% dos entrevistados ficaram satisfeitos com as reuniões de governança e de negócios.
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Tecnologia
Quanto ao uso da tecnologia, 78% dos entrevistados baixaram o aplicativo do programa, e 97% destes
o usaram.

LASA2020
Finalmente, cerca de 46% dos inquiridos planejam participar na LASA2020. Estamos ansiosos para vêlo em Guadalajara, México, de 13 a 16 de maio de 2020, para o nosso Congresso com o tema "Améfrica
Ladina. Vinculando mundos y saberes, tejiendo esperanzas.”
Agradecemos a todos aqueles que fizeram uso de seu tempo para completar a pesquisa. O seu
feedback nos ajuda a melhorar, reconhecendo situações de que podemos não ter tido conhecimento,
e assim nos permite focar em nossos membros e suas necessidades. Como sempre, por favor, sinta-se
à vontade para nos contactar com quaisquer perguntas ou sugestões.

LATIN AMERICAN STUDIES ASSOCIATION
416 Bellefield Hall
University of Pittsburgh
Pittsburgh, PA 15260
lasa@lasaweb.org
Tel: 412-648-7929
Fax: 412-624-7145
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