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A assembleia geral da Seção de Educação e Políticas Educacionais da LASA foi realizada em
formato virtual em agosto de 2020 e contou com a presença da comissão diretiva 2019-2020 da
seção. Devido à atual situação de incertezas, o mandato da atual comissão foi renovado, com o
único membro, Hernán Amar, que pediu para ser destituído da comissão. A nova comissão
executiva para o período 2020-2021 foi composta da seguinte forma: Sirlei de Lourdes Lauxen
(Universidade Cruz Alta, Brasil), codiretor; Javier Campos (University of MassachusettsAmherst, EUA), codiretor; Jorge Enrique Delgado (Universidade de Pittsburgh, EUA / Pontificia
Universidad Javeriana, Colômbia), secretário / tesoureiro; e Karina Nossar (Universidade da
República, Uruguai), Fabiola Cabra (Pontificia Universidad Javeriana), Nilce Vieira
(Universidade Federal de Mato Grosso, Brasil), José David Alarid (Universidade Nacional
Pedagógica, México), Salvador Camacho (Universidade Autônoma de Aguascalientes , México),
Aníbal López Correa (Universidade de Porto Rico), Pablo García (Universidade Tres de Febrero)
e Vera Felicetti (Universidade Lasalle, Brasil), conselheiros.
Para o 2021 LASA Hybrid Congress, que acontecerá de 26 a 29 de maio de 2021 em Vancouver,
Canadá, sob o tema "Crise global, desigualdades e centralidade da vida", foi gerada a
convocação para os seguintes painéis e linhas de painéis :
1) Iniquidades educacionais e cenários de pandemia e pós-pandemia, de Karina Nossar
e Fabiola Cabra.
2) Ensino superior e experiências de enfrentamento à pandemia, de Nilce Viera e Jorge
Enrique Delgado.
3) Os significados da educação na pandemia e pós-pandemia. Educação para cuidar da
vida, de Javier Campos.
Alguns dos projetos sobre os quais a Comissão Executiva 2020-2021 continuará a trabalhar são:
1) Coordenar simpósios (painéis convidados e outros criados pelos coordenadores do congresso);
2) continuar atualizando a página da Seção na internet; 3) criar outros meios de comunicação nas
redes sociais ou em uma publicação periódica (por exemplo, um boletim informativo); 4)
aumentar a adesão e colaboração com outras redes de pesquisadores educacionais na América
Latina.
O email da seção é educacionlasa@gmail.com.

