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C O N G R E S S O

Regras de Participação para Congresso LASA2022 
Prazo para inscrição on-line: 9 de setembro de 2021 às 17h, EDT.

Obrigado para seu interesse em submeter uma proposta para LASA2022: Polarización socioambiental 
y rivalidad entre grandes potencias que acontecerá de 5 a 8 de maio, 2022. Ao submeter a sua proposta 
de papel individual e painel, por favor siga as seis regras de participação descritas abaixo:

Regra 1: Limites da participação

• Os participantes da LASA2022 estão limitados a um documento por Congresso, sem exceções. Caso 
um participante tenha enviado uma proposta individual, ele/ela não poderá ser adicionado a uma 
proposta de painel como palestrante. Além disso, se um participante é um co-autor, o trabalho conta 
como o único artigo.

• Os participantes só podem ter quarto funções ativas por Congresso. Ser um organizador ou uma pessoa de 
contato não conta para essa regra. As quatro funções ativas podem se apresentar das seguintes maneiras:

1. Apresentador de artigo (em um painel)

2. Apresentador sem artigo (em uma mesa redonda)

3. Apresentador sem artigo (em uma oficina)

4. Debatedor (em um painel, uma oficina ou mesa redonda)

5. Presidente (em um painel, uma oficina ou mesa redonda)

6. Beneficiário da bolsa

• As propostas de painéis devem ter um mínimo três artigos e no máximo cinco artigos. Propostas para 
workshops e mesas redondas devem ter um mínimo de dois participantes e não há máximo.

• Painéis, oficinas e mesas redondas devem ter pelo menos um organizador da sessão (no máximo dois) 
e um presidente (no máximo dois). O debatedor não é obrigatório, mas altamente recomendado. Só se 
permite um debatedor.

• As regras para as sessões da Seção são as mesmas que aquelas para as sessões regulares.

• As solicitações de subvenção de viagem só pode ser enviado pela participante que tenham um artigo 
aceito no congresso.

• Os membros que receberam concessões de viagem da LASA em Congressos presenciais, LASA2018 
em Barcelona ou LASA2019 em Boston, não estarão qualificados para concessões para o congresso de 
2022. Inclui candidatos que foram selecionados mas não participaram do congresso e não informaram 
a LASA. Também inclui candidatos selecionados que cancelaram de última hora e as subvenções não 
puderam ser alocadas a outro participante.

• Os participantes cujos bolsa de viagem para a LASA2020 foi revogada após a transformação em um 
Congresso Virtual, ou que se beneficiaram da decisão da LASA de cobrir 100% da taxa de inscrição para 
o Congresso Virtual LASA2021, se elas puderem retornar ao se candidatar a outra bolsa de estudos para 
LASA2022.
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Regra 2: Requisito de Sociedade

As seguintes regras estão relacionadas especificamente ao tipo de envio:

• Submissões individuais: O indivíduo e co-autores deve ser membro atual de LASA para poder 
submeter uma proposta e uma solicitação para um subsídio de viagem. Cada co-autor deve enviar um 
pedido de subsídio de viagem separado.

• As submissões para painéis: Todos os participantes do painel devem ser membros atuais de LASA para 
poder ser incluídos na proposta. Todos os participantes, como membros da LASA, podem submeter 
petições de subsídio de viagem individuais.

• As submissões para workshops ou mesa redondas: Todos os participantes devem ser membros 
atuais de LASA para poder ser incluídos na proposta. Nenhum dos participantes do workshop ou mesa 
redonda podem solicitar uma bolsa de viagem (a menos que les também têm um papel no Congresso)..

• As submissões de Seções: Todos os participantes devem ser membros atuais de LASA e devem ser 
membros da seção correspondente. Todos os apresentadores de artigos em uma sessão da Seção, 
enquanto membros da LASA, podem enviar suas solicitações individuais de bolsas de viagem.

O prazo para a renovação /obtenção de adesão de LASA para enviar propostas é 9 de setembro de 2021 
às 17h EDT. Por favor, não espere até a data limite para se tornar um membro, renove sua participação 
ou envie uma proposta.

Regra 3: Pré-inscrição

Uma vez que sua proposta foi aprovada, todos os participantes devem fazer a inscrição para o Congreso. 
Favor lembrar-se de que o registro é uma taxa separada e adicional não incluída na taxa de membros 
da LASA.

O pré-registro para o Congresso deverá ocorrer antes de sexta-feira, 11 de março de 2022, 17h EDT. 
Caso o participante não esteja registrado até essa data, ele poderá ser removido do livro do programa. 
Adicionalmente, sessões poderão ser canceladas ou alteradas devido à insuficiência de apresentadores 
de artigos.

Regra 4: Entrega de papel

Como um apresentador de papel, você tem duas obrigações importantes:

• Assegurar que os membros de seu painel, especialmente os comentarista, recebam seu papel com o 
tempo de lê-lo cuidadosamente antes da reunião.

• Para submeter seu papel para os anais e memórias da conferência. A nota: Seu papel não deve ser 
considerado publicado porque é colocado on-line.
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Regra 5: O horário dos painéis

As sessões serão agendadas entre a manhã de quinta-feira, 5 de maio e o final de domingo, 8 de maio 
de 2022. Espera-se que os participantes estejam disponíveis para apresentação durante este período. 
Por favor note que as petições de mudanças de programa não podem ser honradas.

Agradecemos o seu interesse na LASA2022!


