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A assembleia geral da Seção de Educação e Políticas Educacionais da LASA aconteceram em 25 

de maio de 2019 na cidade de Boston e participaram 45 membros. *** Este ano, os membros da 

Seção foram convidados com antecedência para se candidatarem às vagas abertas e suas 

biografias e propostas foram publicadas no site. Esses candidatos e outros candidatos que 

surgiram durante a reunião formaram a lista que foi colocada em votação pela assembléia. Os 

funcionários eleitos do novo conselho 2019-2020 são: Sirlei de Lourdes Lauxen (Universidade 

Cruz Alta, Brasil), co-presidente; Javier Campos (Universidade de Massachusetts-Amherst, 

EUA), co-presidente; Jorge Enrique Delgado (Universidade de Pittsburgh, EUA/Pontifícia 

Universidade Javeriana, Colômbia), secretário/tesoureiro; e Karina Nossar (Universidade da 

República, Uruguai), Fabiola Cabra (Universidade Javeriana), Nilce Vieira (Universidade 

Federal de Mato Grosso, Brasil), Carolina García (Universidade de Santiago do Chile), José 

David Alarid (Universidade Pedagógica Nacional, México), Salvador Camacho (Universidade 

Autônoma de Aguascalientes, México), Hernán Amar (Universidade Nacional Tres de Febrero, 

Argentina) e Aníbal López Correa (Universidade de Porto Rico), conselheiros. Além disso, 

Pablo García (Universidade Tres de Febrero) foi eleito coordenador de redes sociais e Vera 

Felicetti (Universidade Lasalle, Brasil) foi escolhida para atuar como track chair da trilha de 

Educação, Cidadania e Inclusão para o Congresso LASA 2020 em Guadalajara, México 

(juntamente com os dois coordenadores convidados pelos organizadores do congresso, Emma 

Fuentes-UCSF, Rocío Moreno-U. Guadalajara) NOTA: Este é o terceiro ano em que a Seção de 

Educação elege o representante para o Congresso da LASA e respeita plenamente a 

independência e confidencialidade que este trabalho exige. *** Em 2019, a Seção manteve o 

modelo usado no ano anterior para conceder os PRÊMIOS/DESPESAS DE VIAGEM PARA 

ESTUDANTES DE PÓS-GRADUAÇÃO (MESTRADO OU DOUTORAL) E DOUTORES RECENTEMENTE 

GRADUADOS. A alocação total foi de US $1.000,00, dividida igualmente entre os candidatos que 

preencheram os critérios de elegibilidade: mestrado/doutorado atual ou recém-formado (entre 

janeiro de 2014 e fevereiro de 2019); artigo aceito no congresso da LASA como primeiro ou 

único autor; tópico no campo educacional; adesão atual à LASA e à Seção de Educação; 

inscrição no congresso. Seis candidaturas foram recebidas e, finalmente, cinco fundos/subsídios 

de viagem (US $165,00) foram concedidos a cada premiado: Anita de Maio, Bárbara Torti, 

Constanza Herrera, Pamela Ayala e Hernán Amar. *** No Congresso LASA 2019, a Seção de 

Educação teve três painéis convidados: “Políticas Educacionais e Justiça Social na América 

Latina”, organizado por Fernanda Saforcada (Universidade de Buenos Aires) e Javier Campos; 

“A disputa pelos sentidos da educação pública na América Latina”, coordenado por David 

Alarid; e “A Educação Superior Latino-Americana como um Bem Público Social, seu 

Compromisso Histórico e Interesses Setoriais em Tensão”, liderado por Gabriel Asprella 

(Universidade Tres de Febrero). Este ano, Jorge Gorostiaga (Universidade Nacional de San 

Martín, Argentina) e Oresta López (Colégio de San Luis, México), juntamente com María Teresa 

de la Piedra (Universidade do Texas, El Paso, EUA) foram track chairs de Educação, Cidadania 

e Inclusão do congresso. Os track chairs avaliaram mais de 300 trabalhos individuais e propostas 

de painéis. A Seção tentou promover a organização e o agendamento em sequência e na mesma 

sala dos painéis aceitos para o track Educacional em três simpósios que correspondiam aos três 



painéis convidados da Seção. Este último ainda não foi alcançado e requer uma comunicação 

crescente com os organizadores do congresso em 2020. Alguns dos projetos que o novo comitê 

executivo 2019-2020 terá incluem: 1) Coordenar simpósios (painéis convidados e outros criados 

pelos coordenadores do congresso) em torno de três linhas (títulos temporários): a) "Restauração 

conservadora e Profissão docente" que Javier Campos e Hernán Amar coordenarão, b) 

“Educando a Diversidade”, que será dirigido por Fabiola Cabra e David Alarid e, c) “Educação 

Superior como Bem Público e Social”, organizado por Carolina García, Nilce Vieira, e Jorge 

Delgado. 2) Continuar atualização da página da seção, agora que temos acesso a ela. 3) 

Desenvolver outros canais de comunicação através de redes sociais e/ou uma publicação 

periódica (por exemplo, um boletim informativo). 4) Aumentar a participação e colaboração com 

outras redes de pesquisadores educacionais na América Latina. 5) Organizar uma recepção 

conjunta durante o Congresso de 2020 com outros grupos como o SIG de Porto Rico e o CLACS 

da Universidade de Massachusetts. O e-mail da Seção é educacionlasa@gmail.com. 


