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Mensagem do Presidente 

Março de 2017 

 

Caros Membros da ISAAC, 

 

Na minha última mensagem eu tive o prazer de informar sobre os enormes 

esforços dos nossos amigos de Mówić bez Słów (Falando sem Palavras - 

organização Polonesa em AAC) propondo um novo capítulo da ISAAC. 

Esta organizacao tem estado ocupada promovendo AAC não apenas na 

Polônia, mas também na Europa Central e Oriental. Tem havido um forte 

envolvimento contínuo da organização na Conferência Regional de 

Comunicação Aumentativa e Alternativa do Leste e Centro-Europeu 

(Conferência ECE-AAC). Esta conferência foi realizada em 1997 pela 

primeira vez na Hungria. Este ano, aguardamos com expectativa a 11ª 

Conferência ECE-AAC em Bucareste, Romênia (4 a 7 de julho de 2017), 

comemorando o 20º aniversário desta conferência. Aldona Mysakowska-

Adamczyk - Presidente do Conselho do ISAAC - será um dos palestrantes 

principais. Muitos outros conhecidos especialistas em ISAAC darão 

palestras e/ ou de outra forma contribuiram para o programa. Descubra 

quem eles são em http://www.comunicare-

augmentativa.ro/KeynoteSpeakers.html . 

 

Desenvolvimentos significativos em AAC podem ser vistos em muitas 

áreas do mundo. Webinars são uma das maneiras que ISAAC utiliza para 

espalhar a palavra. O primeiro webinar ISAAC em espanhol foi realizado 

em 22 de fevereiro. Este inclui uma "Introdução aos Sistemas de AAC e 

Comunicação em Pacientes com SLA" e foi muito bem atendida. Você 

ainda pode assisti-lo neste site https://www.isaac-

online.org/english/news/webinars/ , onde você também encontrará os 

outros ISAAC webinars. Esta experiência positiva com um webinar 

espanhol incentiva-nos a convidar Capítulos em todo o mundo  
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interessadas em AAC. Talvez possamos ver futuros webinars em 

português, polonês, mandarim e muitos outros idiomas. 

Após a bem sucedida conferência em Toronto no ano passado, estamos 

trabalhando para a conferência no próximo ano em Gold Coast, na 

Austrália. Sally Clendon (Vice-Presidente para Conferências), Meredith 

Allan (Presidente Eleito), Kate Anderson, Jane Farrall e Gayle Porter, 

juntamente com Tracy Shepherd (Vice-Presidente sem Portfolio) e Franklin 

Smith (Diretor Executivo), estão fazendo um trabalho incrível aqui. Jane 

Farrall e Gayle Porter fez uma visita ao site no início de fevereiro e têm o 

prazer de informar que a conferência será em um ótimo local e que Gold 

Coast como muito para oferecer. 

 

2018 será uma grande conferência! 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

Gregor Renner 

Presidente da ISAAC 

Outubro de 2015 - Setembro de 2018 

  

mailto:info@isaac-online.org
http://www.isaac-online.org/

