CONGRESSO

Regras de Participação para Congresso LASA2023
Prazo para inscrição on-line: 8 de setembro de 2022 às 17h, EDT.

Obrigado para seu interesse em submeter uma proposta para LASA2023: América Latina y el Caribe:
Pensar, Representar y Luchar por los Derechos que acontecerá de 24 a 27 de maio, 2023. Ao submeter
a sua proposta de papel individual e painel, por favor siga as regras de participação descritas abaixo:

Regra 1: Limites da participação
• Os participantes da LASA2023 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:
Apresentador de artigo (em um painel)
Apresentador sem artigo (em uma mesa redonda)
Apresentador sem artigo (em uma oficina)
Apresentador sem artigo (em uma apresentação de livro)
Debatedor (em um painel, uma oficina ou mesa redonda)
Presidente (em um painel, uma oficina ou mesa redonda)
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.
• Qualquer participante que tenha recebido uma bolsa de inscrição para os Congressos Virtuais
LASA202020, LASA2021 e LASA2022, pode solicitar uma bolsa de viagem para o próximo Congresso
LASA2023.

Regra 2: Requisito de Sociedade
As seguintes regras estão relacionadas especificamente ao tipo de envio:
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• 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 8 de setembro de 2022
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: 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.

Regra 4: O horário dos painéis
As sessões serão agendadas entre a manhã de quarta-feira, 24 de maio e o final de sábado, 27 de maio
de 2023. 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 LASA2023!

LATIN AMERICAN STUDIES ASSOCIATION
4338 Bigelow Blvd
Pittsburgh, PA 15213
lasa@lasaweb.org
Tel: (412) 648-7929
Fax: (610) 492-2791
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