... Do diretor executivo
Bem-vindo à edição de março de 2018 do ISAAC E-News. O escritório do ISAAC International
continua seus enormes esforços em prol da adesão em todo o mundo e tem o prazer de
informar sobre as seguintes iniciativas:
Conferência 2018
Reserve seus calendários para a Conferência ISAAC 2018, que será realizada de 21 de julho a
26 de julho de 2018 em Gold Coast, bela cidade da Austrália. Esta será a primeira vez que uma
Conferência ISAAC está sendo hospedada "Down Under", e estamos entusiasmados em
promover o campo da AAC na Ásia-Pacífico. Nós aqui no escritório internacional em Toronto
gostaríamos de agradecer sinceramente todos os esforços empreendidos para tornar esta
conferência um sucesso, mais notavelmente pelos nossos incríveis Co-presidentes Meredith
Allan, Kate Anderson, Sally Clendon, Jane Farrall e Gayle Porter, e suas respectivas equipes de
comitê e subcomissão!
Com agora quatro meses até a conferência! A Equipe de Liderança da Conferência 2018 está
trabalhando para assegurar uma incrível conferência, programa e experiência! Todos os
indicadores - programa de conferência, registro, expositores, patrocínio, etc., estão apontando
para uma conferência de sucesso. Registre logo para esta incrível oportunidade de
experimentar
uma
conferência
inedita
da
ISAAC
em
https://www.isaaconline.org/english/conference-2018/conference-registration/.
ISAAC Auditoria Financeira International 2017
Estamos começando nossa auditoria financeira de 2017 e teremos demonstrações financeiras
postadas na área de “Só membros” do site a tempo para a Conferência 2018.
Planejamento Estratégico do ISAAC, 2018-21
A Diretoria Executiva da ISAAC tem trabalhado muito nos últimos seis meses para finalizar o
projeto de Plano Estratégico, 2018-21. O Plano Estratégico existente, 2012-17, aprovado pelo
Conselho ISAAC em sua reunião de 2012 em Pittsburgh (EUA), pode ser encontrado no site da
ISAAC em: https://www.isaac-online.org/english/about -isaac / organization / long-range-plansoperational-plans /.
Este novo projeto de plano estratégico será distribuído em breve a todos os membros do
Conselho para analisar antes da reunião do Conselho em julho de 2018. Agradecemos a todos
os membros do Conselho e aos Capítulos por sua revisão do documento do plano estratégico
preliminar e por fornecer comentários valiosos.
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Renovação da Associação ISAAC, 2018
O tempo de renovação de associados/membros! Se você é um dos nossos valiosos membros
do Capítulo, responda ao pedito do Capítulo para renovação de forma oportuna para garantir
que sua associação seja renovada para 2018. Se você é um membro da ISAAC International,
você já deveria ter recebido seu pacote de renovação em um e-mail diretamente do escritório
da ISAAC International. Lembre-se também que os membros do ISAAC de 2017 que tenham
acessado as taxas dos membros da Conferência 2018 tem até 30 de abril de 2018 para garantir
que sua participação no ISAAC ou em um dos Capítulos tenha sido renovada para 2018.
Como sempre, seus pensamentos e comentários são bem vindo. Por favor, não hesite em
entrar em contato comigo diretamente, franklin@isaac-online.org, caso exija mais informações
ou assistência.
Saudações e obrigado,
Franklin Smith
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