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Caro membro da LASA

Esperamos que estejam seguros e saudáveis, junto aos seus mais próximos, ao receber este comunicado.

A pandemia de coronavírus (COVID-19) trouxe desafios sem precedentes para a comunidade acadêmica 
na América Latina e no mundo. Graças aos seus membros, a LASA foi capaz de lidar com as circunstâncias 
extraordinárias que enfrentamos sem parar as suas atividades; pelo contrário, a LASA manteve a sua 
série de publicações, debate e diálogo, e continua a organizar o seu próximo Congresso.
 
Devido à expansão contínua da COVID-19 e à falta de uma solução a curto prazo, no entanto, o Conselho 
Executivo da LASA tomou a difícil decisão de eliminar o elemento presencial do Congresso LASA2021. 
O Congresso seria realizado no centro de Convenções de Vancouver, no Canadá, de 26 a 29 de Maio de 
2021. A LASA continuará trabalhando para levar a cabo o Congresso LASA2021 em modalidade virtual 
nas mesmas datas. 

Depois de diversas reuniões com o pessoal do Centro de Convenções de Vancouver, tornou-se evidente 
que um Congresso presencial seria cada vez mais difícil, arriscado e incompatível com o programa 
acadêmico LASA2021, reunindo mais de 4.000 participantes em 500 sessões no evento de quatro dias. 
Além disso, muitos países ao redor do mundo, incluindo o Canadá, ainda estão fechados para viajantes 
de diversos países da América Latina e dos Estados Unidos. Em relação às pessoas que vêm de países 
autorizados a entrar no Canadá, uma quarentena de 14 dias é necessária após a chegada. Não é possível 
garantir atualmente que estas medidas deixarão de estar em vigor nas datas previstas para o Congresso.

Ao passo que transformar a LASA2021 em um evento virtual é um resultado desanimador para aqueles 
que pretendiam participar presencialmente, estamos confiantes de que esta é a medida mais adequada 
para garantir a saúde e a segurança dos nossos membros e realizar o Congresso com êxito. Levando em 
consideração a participação bem-sucedida e o nível de satisfação dos participantes virtuais da LASA2020, 
estamos trabalhando duro para garantir que a LASA2021 supere as expectativas dos membros.

Fique ligado no nosso site para maiore detalhes sobre o Congresso Virtual LASA2021. Em caso de dúvidas, 
não hesite em enviar um e-mail para lasa@lasaweb.org.

Temos a honra de continuar a servir a comunidade de Estudos Latino-Americanos.
Obrigado pelo seu interesse na LASA2021 e pela sua compreensão nestes tempos difíceis.

O Congresso LASA2021 será um evento virtual
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