... Do diretor executivo
Bem-vindo à edição de março 2016 do ISAAC E-News. O escritório ISAAC Internacional continua o seu
trabalho em nome de todos os membros ao redor do mundo, e tem o prazer de notificar as seguintes
iniciativas:
Conferencia 2016
Estamos muito contentes de ter tido mais de 500 propostas de trabalhos enviados para o portal de
submissão de trabalhos on-line ISAAC até a data limite de 30 de outubro. Autores receberam seus emails de aceitação em meados de fevereiro como anunciado anteriormente, e o Comitê de Programação
da Conferência 2016 está agora a trabalhar arduamente criar um programa que compreende mais de
450 destes trabalhos! Além de uma programação fabulosa e emocionante para a Pré-Conferência,
Simpósio de Investigação e AAC Campo. A Conferência 2016 será um "evento imperdível"! Estamos
ansiosos em recebê-lo este agosto em Toronto, Canadá, a "capital multicultural do mundo"!
As inscrições para Conferência 2016 abriram como previsto durante o quarto trimestre de 2015, com
inscrição antecipada terminando recentemente, em 04 de março de 2016. Temos tido uma resposta
fabulosa! Estamos no caminho certo para dobrar o registro total que geramos na Conferência de 2014,
em Lisboa, com mais de quatro meses ainda para chegar a conferência. Já estamos recebendo inscrições
de mais de 34 países ao redor do globo! Este promete ser um evento verdadeiramente internacional.
A equipe de conferência da ISAAC Internacional também vem trabalhando bastante em uma série de
eventos emocionantes para coincidir com a Conferência de 2016, e talvez até mesmo uma surpresa ou
duas! Fiquem ligados para mais informações e anúncios.
Certifique-se de reservar a sua inscrição para a conferência, bem como suas acomodações de hotel no
Westin Harbour Castle. Além disso, certifique-se de aproveitar mais uma vez do nosso desconto
passagem aérea Star Alliance, disponível exclusivamente para membros do ISAAC. Mais informações
sobre tudo isso pode ser encontrado na página web da Conferência ISAAC, https://www.isaaconline.org/english/conference-2016/.
ISAAC 2016 Renovação de Membros
Já tivemos uma resposta tremenda de nossos capítulos e membros em todo o mundo, todos eles
querem tirar vantagem dos nossos descontos especiais para membros atenderem a Conferencia 2016.
Nós continuamos a receber novos membros de todo o mundo, e 2016 promete ser um ano muito bom
para a adesão ISAAC.
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ISAAC Internacional também tem o prazer de anunciar que, para 2016, estamos a gerir sociedades em
nome do nosso capítulo, nos Estados Unidos, USSAAC. Este mútuo acordo de parceria permite USSAAC
tirar proveito dos sistemas e procedimentos de Isaac internacionais, enquanto
concentrar seus
esforços em continuar a fazer uma diferença positiva para em sua própria associação. Estamos ansiosos
para relatar mais sobre isso na reunião do Conselho da ISAAC neste verão.
ISAAC Webinars
Falando em fazer uma diferença, USSAAC continua a oferecer uma variedade de tópicos emocionantes
em webinar para a apresentação aos seus membros, em coordenação com ISAAC Internacional.
Conforme anunciado anteriormente, ISAAC Internacional está empenhada em tornar a sua plataforma
webinar disponível para qualquer capítulo que deseje fazer uso dele.
Como sempre, gostaria muito de ter notícias sobre os seus pensamentos e feedback. Por favor, não
hesite em me escrever, franklin@isaac-online.org, caso precise de mais informações ou assistência.
Um abraço e obrigado,
Franklin Smith
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