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...From The Executive Director 
 
Welcome to the March 2019 edition of The ISAAC Communicator (formerly ISAAC E-News). The ISAAC 
International office continues its work on behalf of the membership around the world, and is pleased to 
advise on the following initiatives: ISAAC Membership Renewal 2019, Conference 2020, ISAAC 
International Partnerships, ISAAC International Financial Audit 2018,  
... do  

 
... do Diretor Executivo 
 

Bem-vindo à edição de dezembro de 2019 do ISAAC Communicator. O escritório da ISAAC 
Internacional continua seu trabalho em nome dos membros em todo o mundo e tem o prazer 
de compartilhar as seguintes iniciativas: 
 
 
Conferência 2020 
 

Os preparativos para a Conferência 2020, que será realizada de 1º 
a 6 de agosto de 2019, em Cancún, a bela porta de entrada do 
México para a Riviera Maya, já estão em andamento. 
A inscrição para conferência está aberta e está disponível clicando 
aqui. Estamos ansiosos para receber o mundo em Cancún, México, 
em agosto de 2020! 
 
A Chamada de Trabalhos da Conferência 2020 está encerrada e 
nosso tremendo grupo de revisores da Conferência ISAAC 2020 

está trabalhando duro para avaliar todas as propostas de trabalhos. Os candidatos serão 
notificados sobre a aceitação / rejeição do envio até 28 de fevereiro de 2020. 
 
A Conferência 2020 (conferência principal) está sendo realizada no Centro Internacional de 
Convenções de Cancún, ou ICC (Cancún International Convention Centre, or ICC). A decisão de 
sediar a Conferência 2020 no TPI de Cancún foi uma colaboração de toda a Equipe de Liderança 
da Conferência 2020, com total consideração pela acessibilidade, facilidade de viagem, 
disponibilidade do hotel e custo. O comunicado de imprensa completo deste anúncio pode ser 
lido no site da ISAAC website ou diretamente clicando aqui. 
 
Estamos emocionados com a resposta recebida até agora por nossos expositores e 
patrocinadores. As vendas de espaço do estande para a Conferência 2020 já estão com mais da 
metade da venda, e o mapa do salão de exposições está disponível em nosso website.  Se você 
é uma empresa que pensa em expor na Conferência 2020, agora é a hora de tomar sua decisão, 
já que os espaços dos estandes estão se esgotando rapidamente. 
 
Os esforços de patrocínio para a Conferência 2020 estão avançando muito bem, e prevemos 
anunciar mais de nossos patrocinadores nas próximas semanas. A Conferência 2020 está se 
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preparando para ser uma das conferências ISAAC mais bem patrocinadas de todos os tempos! 
Atualmente, também estão sendo planejadas várias iniciativas para coincidir com a Conferência 
2020, com o objetivo de apoiar um dos objetivos principais de sediar a Conferência 2020 no 
México, a saber, a promoção da AAC no mundo de língua espanhola e a criação do capítulo em 
língua espanhola. do ISAAC, ISAAC-Español. Esperamos divulgar mais informações nos próximos 
 
Associados 2020 
As notificações de renovação de associação para ISAAC International, ISAAC-Austrália, ISAAC-
Canadá e ISAAC-US (USSAAC) foram enviadas recentemente por email, durante a última 
semana de novembro e a primeira semana de dezembro. Se você fosse um membro ativo do 
ISAAC em 2018 pela ISAAC International ou em um desses capítulos, recentemente teria 
recebido um email personalizado e um pacote de renovação em PDF anexado. Temos o prazer 
de oferecer mais uma vez a todos esses membros a oportunidade de renovação de associação 
por meio de nosso portal de associação on-line da ISAAC, disponível clicando aqui 
 
Há também um recurso on-line disponível para nossos membros existentes, para ajudar na 
renovação de associações para 2020. Este recurso on-line pode ser acessado clicando aqui. 
 
** NOVO PARA 2020 ** A ISAAC International agora tem o prazer de oferecer a inscrição e a 
renovação para membros da ISAAC International completamente em espanhol! 
 
** NUEVO PARA 2020 ** ¡ISAAC International ahora se complace en ofrecer la inscripción y 
renovación de membresía para ISAAC International completamente en español! 
 
Esperamos receber muitos novos membros da ISAAC, cujo primeiro idioma é o espanhol, para 
enriquecer ainda mais a qualidade do nosso suporte ao campo da CAA em todo o mundo. 
 
Webinars 2020 
A ISAAC International tem o prazer de continuar sua colaboração com o nosso Capítulo dos 
EUA, USSAAC, na promoção e fornecimento de conteúdo interessante de webinar para nossos 
membros. O ISAAC mantém uma biblioteca completa de gravações de seminários on-line 
anteriores, disponíveis gratuitamente no site do ISAAC, clicando aqui.  Estamos no processo de 
acompanhar todas as partes interessadas que manifestaram interesse em fornecer conteúdo 
interessante de seminários on-line durante 2020, portanto, visite nossa página da web 
seminários frequentemente para obter informações atualizadas. 
 
Como sempre, seus pensamentos e comentários sao sempre bem vindo. Por favor, não hesite 
em me contactar diretamente, em franklin@isaac-online.org, caso necessite de mais 
informações ou assistência. 
Cumprimentos e agradecimentos 
 
 
Franklin Smith 
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