... Do diretor executivo
Bem-vindo à edição de outubro de 2017 do ISAAC E-News. Este é um mês significativo no
calendário da AAC porque o mês Internacional de Conscientização da AAC é celebrado em
outubro. Estabelecido pelo Comitê LEAD da ISAAC em 2007, o Mês Internacional de
Conscientização da AAC ajuda a aumentar a conscientização sobre a AAC em países, regiões e
comunidades ao redor do mundo. A ISAAC International publicará materiais em nosso site
(https://www.isaac-online.org/english/aac-awareness/international-aac-awareness-month/)
durante o mês de outubro e depois, destacara diferentes atividades em torno do mundo.
O escritório do ISAAC International continua o seu trabalho em nome da adesão em todo o
mundo e tem o prazer de informar sobre as seguintes iniciativas:
Conferência 2018 e mais ...
Certifique-se de reservar seus calendários para a Conferência ISAAC 2018, realizada de 21 de
julho a 26 de julho de 2018 na Gold Coast, 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. Para aqueles que ainda não apresentaram um
resumo, há boas notícias: o prazo para submissão foi estendido até 16 de outubro de 2017,
devido ao aumento das demandas no sistema de submissão nos últimos dias de setembro.
Queremos ter certeza de ouvir de todos os que querem apresentar um artigo, cartaz, workshop
interativo ou seminário de pesquisa. Envie seus resumos on-line em https://www.isaaconline.org/english/conference-2018/call-forpaperspapers1818/.
Com um pouco menos de um ano antes da conferência, a Equipe de Liderança da Conferência
2018 está trabalhando para assegurar uma incrível conferência, programa e experiência! Por
favor, continue a verificar o nosso site da conferência (https://www.isaaconline.org/english/conference-2018/) para obter novas informações. Agora disponível no site
são informações do expositor e do patrocínio, e um dos próximos marcos importantes será o
lançamento do nosso sistema de registro de conferências on-line.
Além disso, os pedidos de concessão de assistência de viagem para a Conferência 2018 já foram
lançados, e podem ser encontrados no site da ISAAC em << add link>>. Certifique-se de revisar
completamente os pacotes de aplicativos para determinar a sua elegibilidade e anote as datas
do prazo de entrega . O financiamento disponível é limitado.
Finalmente, também estamos entusiasmados em anunciar que as ofertas vencedoras para
sediar as Conferências 2020 e 2022 já foram selecionadas, e atualmente estamos finalizando
detalhes importantes. Fique atento para novos anúncios!

Planejamento Estratégico do ISAAC, 2018-21
A Diretoria Executiva da ISAAC trabalhou extremamente durante os meses de verão para
preparar a próxima rodada de planejamento estratégico, para apresentação ao Conselho ISAAC
para revisão, comentários e sugestões. O Plano Estratégico existente, 2012-17, aprovado pelo
Conselho ISAAC na 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 / .
Os documentos necessários foram encaminhados a todos os membros do Conselho ISAAC
durante a última semana de setembro, por isso, comunique-se com o representante do seu
Conselho (ou outro incluindo o Presidente e o Presidente eleito se você não estiver
diretamente representado no Conselho) para garantir que a sua contribuição para este
processo extremamente importante é levada em consideração. Uma lista completa dos
membros do Conselho ISAAC pode ser encontrada em nosso site aqui. ****here.
Renovação da Associação ISAAC, 2018
O tempo de renovação do seu registrao (membership) está se aproximando rapidamente! Se
você é um dos nossos valiosos membros do Capítulo, responda ao seu Capítulo em tempo hábil
para garantir que o seu registro seja renovada para 2018. Se você for membro do ISAAC
International, você receberá um lembrete de e-mail diretamente dos escritórios da ISAAC
International .
Como sempre, saúdo seus pensamentos e comentários. Por favor, não hesite em entrar em
contato comigo diretamente, em franklin@isaac-online.org, caso exija mais informações ou
assistência.
Saudações e obrigado,
Franklin Smith

