... do diretor executive - junho de 2019
Bem-vindo à edição de junho de 2019 do The ISAAC Communicator. O
Escritório Internacional do ISAAC continua o seu trabalho em nome dos
membros em todo o mundo e tem o prazer de informar sobre as seguintes
iniciativas:
Conferencia 2020
Os preparativos para a Conferência 2020, a ser realizada de 1 de agosto a
6 de agosto de 2019, em Cancún, a bela porta de entrada do México para
a Riviera Maya, estão agora bem encaminhados. A Chamada de Artigos
para a Conferência 2020 está sendo aberta este mês, e os nossos CoPresidentes da Conferência 2020 e toda a Equipe de Liderança da
Conferência 2020 estão agora a “a todo vapor".
A conferência 2020 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 ICC de Cancún foi uma
colaboração realizada por toda a Equipe de Liderança da Conferência
2020, com total consideração pela acessibilidade, facilidade de viagem,
disponibilidade de hotéis e custo. O "press release" completo sobre este
anúncio pode ser lido no site do ISAAC website, ou diretamente clicando
aqui.
A Chamada de Trabalhos para Conferência 2020 está sendo lançada no
dia 26 de junho, com apoio para submissão de artigos em inglês e
espanhol. Nosso Comitê de Programação Científica está ansioso para
apoiar um forte programa de conferência, de acordo com o mandato desta
conferência de promover o campo de AAC dentro do mundo de língua
espanhola.
A Conferência 2020 também está iniciando seus esforços de patrocínio e
vendas de expositores. Estamos ansiosos para oferecer aos nossos
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patrocinadores e expositores múltiplas oportunidades para mostrar seus
produtos e serviços durante o próximo ano, inclusive na Conferência 2020.
Há também uma série de iniciativas que estão sendo planejadas para
coincidir com a Conferência 2020, visando apoiar um dos principais
objetivos de sediar a Conferência 2020 no México, a promoção da AAC no
mundo de língua espanhola e a criação do Capítulo em espanhol. do
ISAAC, ISAAC-Español. Estamos ansiosos para liberar mais informações
nos próximos meses.
Auditoria Financeira Internacional ISAAC 2018
O processo de auditoria para 2018 já foi concluído e o Comitê de Finanças
e a Diretoria Executiva (EB) revisaram e discutiram a auditoria financeira
de 2018. Os resultados gerais de 2018 foram muito positivos, graças em
parte aos tremendos esforços do nosso grupo de co-presidentes da
Conferência de 2018, bem como aos nossos editores de periódicos da
AAC. A declaração de auditoria financeira de 2018 e nossos registros de
impostos do Canadá e dos EUA em 2018 são postados na área de
membros do ISAAC do website para visualização.
Reunião do Executive Board (EB) - Conselho Executivo (CE), junho de
2019
ISAAC, de acordo com o estatuto social, realizará sua reunião anual “em
pessoa” do CE este mês em Cancún, México. Além dessas reuniões, o CE
e os co-presidentes da Conferência 2020 também se reunirão para
coordenar os esforços do ano que vem em apoio à Conferência 2020.
Você podera ver algumas fotos do nosso CE e dos Co-Presidentes
trabalhando arduamente para o sucesso da Conferência- ISAAC em
Cancún.
Webinars
Trabalhando com a USSAAC e outras partes interessadas do ISAAC em
todo o mundo, pudemos apresentar um número de webinars
extremamente interessantes e bem recebidos até agora este ano. Todos
os webinars estão disponíveis para visualização em nossos arquivos,
clicando aqui. Uma programação completa dos próximos webinars pode
ser encontrada no site do ISAAC, clicando aqui.
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Estamos agora planejando nossos webinars para a metade final do ano
(Q3 e Q4 2019), e estaremos nos comunicando diretamente com muitas
de nossas partes interessadas. Se você tiver um tópico AAC interessante
que gostaria de apresentar, entre em contato com nosso gerente de
comunicações, Heather Stonehouse, por e-mail.
Diretório Annual de Membros, 2019
O ISAAC planeja lançar sua versão mais recente do Diretório Anual de
Membros durante julho de 2019, que estará disponível para todos os
membros da área Somente para Membros. Nossas renovações de
membership e inscrições em 2019 estão crescendo, e agora estamos
incluindo novos membros de alguns países e regiões “pela primeira vez”,
incluindo Gibraltar e a República Islâmica do Irã. Obrigado novamente a
todos os nossos capítulos e voluntários por ajudar ao crescimento do
membership.
Como sempre,os seus pensamentos e comentários sao muito bem vindo.
Por favor, não hesite em contatar-me diretamente, em franklin@isaaconline.org, caso necessite de mais informações ou assistência.
Atenciosamente e obrigado,
Franklin Smith
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