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...Do diretor executivo 
Bem-vindo à edição de junho de 2017 do ISAAC E-News. O escritório do ISAAC International continua 
seu trabalho em nome dos membros em todo o mundo e tem o prazer de informar sobre as seguintes 
iniciativas: 
 
Conferência 2018 e mais ... 
Após o tremendo sucesso (tanto operacional quanto financeiro) da Conferência 2016, toda a 
organização está empenhada em garantir sucessos semelhantes para a Conferência 2018 em Gold 
Coast, Austrália! Nossa Conferência de 2018 (https://www.isaac-online.org/english/conference-2018/ ) 
representará a primeira vez que uma Conferência da ISAAC será hospedada na Austrália e sera um 
evento que "não deve ser perdido"! 
Reserve o seu calendário para a Conferência ISAAC 2018, realizada de 21 de julho a 26 de julho de 2018 
em Gold Coast, Austrália. Esta será a primeira vez que uma Conferência ISAAC estára sendo hospedada 
"Down Under", e estamos entusiasmados em promover o campo da AAC na Ásia-Pacífico. 
 
** NOVO ** - Estamos muito perto de abrir abrir para chamada de trabalhos ( ‘Call for Papers) para a 
Conferência 2018. Por favor, consulte regularmente a nossa página da Conference 2018 ‘Call for Papers’ 
durante o mês de junho para obter informações atualizadas. 
Também estamos entusiasmados em anunciar o recebimento de cartas de interesse para as 
conferências 2020 e 2022. Mais informações sobre essas conferências serão anunciadas nos próximos 
meses. 
 
Associação e Diretório ISAAC 2017 
A ISAAC International, especificamente a nossa Teraiz El-Deir, Coordenadora de Sócios do ISAAC, tem 
estado muito ocupada ao processar nossos membros de 2017. Estamos emocionados de que o cadastro 
de inscrição deste ano esteja no mesmo nível do ano passado. Também estamos entusiasmados em 
receber nosso mais novo capítulo, o ISAAC-Polônia. 
Agora estamos trabalhando no preparo do Diretório de membros da 2017, e antecipamos a liberação 
muito em breve. 
 
ISAAC International Financial Audit 2016 
Nossos auditores concluíram o trabalho na auditoria financeira de 2016 e apresentaram os resultados 
do seu trabalho ao Comitê de Finanças. O Comitê de Finanças analisou os resultados da auditoria e 
recomendou à Diretoria Executiva que aceite a auditoria, que já foi postada na área de Somente 
Membros do site da ISAAC. Estamos entusiasmados em aconselhar que a organização conseguiu um 
desempenho financeiro forte durante 2016, devido a um sucesso 
Conferência 2016 e foco contínuo no crescimento da receita (associação e revista AAC) e controle de 
despesas. 
A ISAAC International está em processo de preenchimento de declarações de impostos governamentais 
tanto com a Agência de Receita do Canadá quanto com a Receita Federal e, quando concluída, estas 
também estarão disponíveis na área de Só membros do site da ISAAC. 
 
 
Planejamento Estratégico do ISAAC, 2018-21 
A Diretoria Executiva da ISAAC está atualmente envolvida em sua próxima rodada de planejamento  
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estratégico, que é uma continuação do processo de planejamento estratégico muito bem sucedido 
iniciado em 2011. O Plano Estratégico existente, 2012-17, que foi aprovado pelo Conselho ISAAC em sua 
reunião de 2012 Em Pittsburgh (EUA), pode ser encontrada no site da ISAAC em: https://www.isaac-
online.org/english/about-isaac/organization/long-range-plans-operational-plans/. 
 
Nas próximas reuniões de agosto de 2017 em Gold Coast, Austrália, o EBA da ISAAC estará finalizando 
um rascunho do Plano Estratégico 2018-21 recomendado, para apresentação a toda a participação do 
ISAAC através do Conselho ISAAC. 
Nós antecipamos a apresentação do Conselho ISAAC com o projeto de Plano Estratégico em setembro, 
por isso planeje estar envolvido neste importante processo de governança. 
 
Como sempre, seus pensamentos e comentários são muito bem vindos. Não hesite em contactar-me 
diretamente, em franklin@isaac-online.org, caso necessite de mais informações ou assistência. 
 
Saudações e obrigado, 
 
Franklin Smith 
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