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As assembleias gerais da Seção de Educação e Políticas Educacionais da LASA aconteceram 

virtualmente nos dias 27 de maio e 15 de junho de 2021. A primeira reunião contou apenas com 

a presença de alguns membros da comissão executiva da Seção para a qual foi convocada uma 

nova assembleia na qual participaram 13 membros.  

Este ano as nomeações e eleições foram realizadas durante a reunião de 15 de junho. O 

novo comitê executivo 2021-2022 foi composto da seguinte forma: Javier Campos (Universidade 

Austral, Chile.), Codiretor; Pablo García (Universidade Tres de Febrero, Argentina), codiretor; e 

Jorge Enrique Delgado (Universidade de Pittsburgh, EUA/Pontificia Universidade Javeriana, 

Colômbia), secretário/tesoureiro; bem como Sirlei de Lourdes Lauxen (Universidade Cruz Alta, 

Brasil), Karina Nossar (Universidade da República, Uruguai), Fabiola Cabra (Pontificia 

Universidade Javeriana), Nilce Vieira (Universidade Federal de Mato Grosso, Brasil), Esther 

Ibarra (Instituto Tecnológico de Tijuana, México), Nancy Palacios (Universidade de Los Andes, 

Colômbia), Werner Vásquez von Schoettler (FLACSO, Equador), José David Alarid 

(Universidade Nacional Pedagógica, México), Salvador Camacho (Universidade Autônoma de 

Aguascalientes, México), e Aníbal López Correa (Universidade de Porto Rico), conselheiros. 

*** Em 2021, como em 2020, a Seção de Educação não divulgou o BOLSA/AUXÍLIO EM VIAGEM 

PARA ALUNOS PÓS-GRADUADOS (MESTRADOS OU DOUTORADO) E DOUTORES RECENTEMENTE 

GRADUADOS, que havia sido concedido em 2018 e 2019 por ser LASA 2021 de um virtual 

Congresso. Se o Congresso for realizado a algum tipo de modalidade presencial novamente, o 

prêmio poderá ser reintegrado ou modificado para melhor apoiar os membros da Seção.  

Como já é tradição na Seção de Educação, os membros foram convidados a enviar suas 

propostas de trabalhos e painéis ao comitê executivo para apresentá-los em grupo sobre três 

temas alinhados com o tema do Congresso de 2021. As linhas foram: 1) Iniquidades 

educacionais e cenários de pandemia e pós-pandemia, coordenada por Karina Nossar e Fabiola 

Cabra; 2) Ensino superior e experiências de enfrentamento à pandemia, coordenada por Nilce 

Viera e Jorge Enrique Delgado, e 3) Os sentidos da educação na pandemia e na pós-pandemia. 

Educação para cuidar da vida, coordenada por Javier Campos. Dessas linhas emanaram os três 

painéis convidados organizados pela Seção e foram os seguintes: “O ensino superior como 

público e social bem: 'Reconstruindo' o ES em contextos emergentes—trilhas para o Bem 

Público e Social”, “Os sentidos da educação em a pandemia e pós-pandemia. Educação para 

cuidar da vida” e “Iniquidades educacionais e cenários de pandemia e pós-pandemia”.  

Alguns dos projetos que a Comissão Executiva 2021-2022 continuará a trabalhar são: 1) 

Coordenar linhas/grupos de painéis (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) desenvolver estratégias para atrair novos membros e gerar colaborações com 

outras organizações e redes de pesquisadores educacionais na América Latina, como o SIG 

América Latina do CIES; 5) criar uma seção de recursos na página da Seção com publicações 

relevantes de membros e pesquisas educacionais latino-americanas.  

O email da seção é educacionlasa@gmail.com.  
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