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... Vindo do Diretor Executivo 

 

Bem-vindo à edição de março de 2017 do ISAAC E-News. O escritório internacional do ISAAC 

continua o seu trabalho em nome dos membros em todo o mundo, e tem o prazer de notificar 

sobre as seguintes iniciativas: 

 

Conferência 2018 e além .... 

 

Após o tremendo sucesso (operacional e financeiramente!) da Conferência 2016, toda a 

organização está agora empenhada em assegurar sucessos semelhantes para a Conferência 

2018 em Gold Coast, na Austrália. Nossa Conferência de 2018 (https://www.isaac-

online.org/english/conference-2018/ ) representará a primeira vez que uma conferência ISAAC 

será realizada na Austrália e sera um evento " inperdivel "! 

 

Reserve no seu calendário a Conferência ISAAC 2018, que será realizada de 21 de julho a 26 

de julho de 2018 em Gold Coast, na Austrália. Estamos entusiasmados por estar promovendo a 

área de AAC na Ásia-Pacífico. 

 

Também estamos planejando as Conferências 2020 e 2022, e lançando convites oficiais de 

"Cartas de Interesse" para ambos (https://www.isaac-online.org/english/news /). Por favor, tire 

alguns minutos para rever estas duas "chamadas", e se você souber de alguém interessado em 

hospedar uma dessas conferências, porfavor os notifiquem, pois as datas de vencimento para 

a apresentação estão se aproximando rapidamente! 

 

ISAAC 2017 Renovação de Sócios 

 

Informacoes para renovação de sócios foram enviados em novembro de 2016 por e-mail aos 

membros do ISAAC através de nossos Capítulos no Canadá e nos Estados Unidos (em nome 

dos quais a ISAAC International gerencia a parte dos associados) e aos nossos membros 

"internacionais". Os e-mails para lembrar aqueles que ainda não renovaram também foram 

enviados durante janeiro e fevereiro de 2017. 

 

** NOVO associados PARA 2017 ** A ISAAC International está agora a gerir a associação em 

nome da ISAAC Austrália. Os pacotes de renovação de sócios foram enviados em janeiro de 

2017, e também fornecemos lembretes aos nossos membros australianos, que talvez ainda 

não tenham renovado. 
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Se você é um membro do ISAAC 2016 através do ISAAC-Canadá, USSAAC, ISAAC-Austrália 

ou ISAAC International você já deve ter recebido seu pacote de renovação por e-mail. Se você 

não o recebeu, ou gostaria de outra cópia, por favor envie um e-mail para membership@isaac-

online.org . 

 

Para estes membros, a sua renovação pode ser processada e paga através da ISAAC 

International Members Only em https://www.isaac-online.org/english/members-only/ . 

 

Para os membros do ISAAC através de qualquer um dos nossos outros Capítulos, você estará 

recebendo (ou deveria já ter recebido) os seus avisos de renovação de associação 2017 

diretamente deles 

 

ISAAC Strategic Planning, 2018-21 

 

O Conselho Executivo do ISAAC está atualmente envolvido em sua próxima rodada de 

planejamento estratégico, que é uma continuação do muito bem sucedido processo de 

planejamento estratégico iniciado durante 2011. O Plano Estratégico existente, 2012-17, que foi 

aprovado pelo Conselho ISAAC em sua reunião de 2012 em Pittsburgh (EUA), pode ser 

encontrado no site do ISAAC em: https://www.isaac-online.org/english/about-

isaac/organization/long-range-plans-operational-plans/ . 

 

Ao longo dos próximos meses, o Conselho Executivo do ISAAC, através do Presidente do 

Conselho ISAAC, apresentará sugestões e idéias preliminares para que o Conselho considere, 

enquanto trabalhamos para o desenvolvimento e aperfeiçoamento da próxima fase do nosso 

planejamento estratégico. Queremos que todos os membros da ISAAC, através dos seus 

respectivos membros do Conselho, estejam envolvidos neste importante processo orgazicional.  

 

Como sempre, eu convido a todos para compartilhar comigo os seus pensamentos e 

comentários. Por favor, não hesite em contactar-me diretamente, em franklin@isaac-online.org, 

se você precisar de mais informações ou assistência. 

 

Atenciosamente e obrigado, 

 

Franklin Smith 
 

Franklin Smith 
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