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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 Diretor Executivo   
 

Franklin Smith 

 

Bem-vindo à edição de março de 2019 do ISAAC Communicator (anteriormente ISAAC E-
News). Estamos entusiasmados em apresentar nossa novo “visual” e remarcada 
trimestralmente. 

O escritório do ISAAC Internacional continua o seu trabalho em nome dos membros em todo o 
mundo e tem o prazer de aconselhar sobre as seguintes iniciativas: Renovação do Quadro Social 
do ISAAC 2019, Conferência 2020, Parcerias Internacionais da ISAAC, a Auditoria Financeira 2018 
da ISAAC Internacional e Webinars. 

Renovação de Associados do ISAAC 2019 

É hora de renovação da associação! Se você é um dos nossos valiosos membros do Capítulo, 
responda ao seu Capítulo em tempo hábil para garantir que sua associação seja renovada para 
2019. 

Para 2019 e 2020, a Diretoria Executiva do ISAAC aprovou a continuação de uma assinatura 
“sem custo adicional” para a revista científica do ISAAC, AAC, para todos os membros 
Institucionais e Corporativos. 

** NOTICIA para 2019 ** A fim de atender melhor às necessidades de nossos Capítulos (atuais 
ou futuros) nos países em desenvolvimento (conforme definido pelo Banco Mundial), o 
Conselho Executivo da ISAAC autorizou a criação de um novo grupo de taxas de participação no 
Capítulo especificamente para estes capítulos. 

Todas as informações acima mencionadas sobre a Renovação de Membros de 2019 foram 
encaminhadas aos membros do Conselho do ISAAC. 

A ISAAC International enviou avisos de renovação de associação para todos os membros do 
ISAAC Internacional de 2018, ISAAC-Austrália, ISAAC-Canadá e ISAAC-US (USSAAC). Se você é 
um membro do ISAAC através de um desses capítulos ou de um membro internacional, lembre-
se de renovar sua associação. Você pode fazê-lo diretamente através da nossa plataforma de 
renovação de associação, disponível no site clicando aqui here.   
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Novamente para 2019, o ISAAC está oferecendo uma assinatura “sem custo adicional” para a 
nossa revista científica, AAC, para cada novo ou renovado membro Corporativo ou 
Institucional. 

Conferência 2020 

Os preparativos para a Conferência 2020, a ser realizada de 1º de agosto a 6 de agosto de 2019, 
na bela Riviera Maya, no México, já estão em andamento. Os co-presidentes da Conferência 
2020 e a Equipe de Liderança da Conferência 2020 estão se preparando para o próximo grande 
evento, que é o lançamento planejado da Chamada de Trabalhos da Conferência 2020, 
programada para ocorrer nos próximos meses. 

Enquanto isso, estamos trabalhando em estreita colaboração com nossa empresa de 
organização de conferências profissionais (PCO) para finalizar os preparativos em nosso local 
da conferência. Assim que podemos iremos anunciaremos a localização da Conferência 2020. 

Parcerias Internacionais ISAAC 

Consegui, no mês passado, participar da conferência anual da Associação da Indústria de 
Tecnologia Assistiva, ATIA 2019, em Orlando, Flórida. Foi uma grande oportunidade de 
encontrar todos os principais fornecedores de tecnologia assisitva, particularmente aqueles 
que proporcionam grande apoio a ISAAC. Também tive a oportunidade de me encontrar 
diretamente com o CEO e COO da ATIA, David Dikter e Caroline Van Howe, para discutir futuras 
oportunidades de colaboração entre o ISAAC e a ATIA. Nós certamente estamos ansiosos para 
avançar em 2019. 

Nosso Capítulo dos EUA, USSAAC, também foi gentil o suficiente para me dar a oportunidade de 
falar em sua reunião do Capítulo, enquanto na ATIA 2019, e aproveitei a oportunidade para 
apresentar em nome do ISAAC Internacional e da Conferência de 2020. 

Auditoria Financeira Internacional ISAAC 2018 

O processo de auditoria para 2018 está em andamento e continuamos a trabalhar em estreita 
colaboração com o Comitê de Finanças do ISAAC e com os auditores externos. Uma vez 
concluídas, as informações de auditoria e declaração de impostos do ano fiscal (ano fiscal 
2018) estarão disponíveis na área “somente membros” do site da ISAAC. 

Webinars 

O calendário de seminários on-line para 2019 está se esgotando rapidamente. Trabalhando 
com a USSAAC, temos vários webinars interessantes já agendados para este ano. Também 
estamos nos envolvendo com outras pessoas ao redor do mundo para apresentar seminários 
on-line sobre diversos tópicos relacionados à CA. Uma programação completa dos próximos 
webinars pode ser encontrada no site da ISAAC, clicando aqui here. Por favor, verifique a 
programação do nosso webinar com frequência. 
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Como sempre, estou receptivo os seus pensamentos e feedback. Por favor, não hesite em 
contatar-me diretamente, franklin@isaac-online.org, caso necessite de mais informações ou 
assistência. 

Saudações e agradecimento,  

Franklin Smith 
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