Mensagem do Presidente
Dezembro 2015
Caro ISAAC Membros,
O que a ISAAC tem feito ao longo dos últimos meses? O principal foco tem sido a organização
da 17ª Conferência Bienal do ISAAC, em agosto de 2016. As Organizadoras da conferência Tracy
Hunt, Tracy Shepherd, e Shelley Deegan, juntamente com Franklin Smith, Isaac Diretor
Executivo Internacional, continuam a fazer um tremendo trabalho. (Para maiores detalhes,
vejam o relatório do Franklin na página seguinte.) Planejamento do Simpósio de Pesquisa da
ISAAC é uma parte importante do nosso preparativo para conferência. Bronwyn Hemsley como
Presidente da Comissão de Pesquisa é responsável pela emissão do convite à apresentação de
propostas, por responder as perguntas, e para encontrar colaboradores.
Também no topo da agenda do ISAAC é o Projeto BUILD AAC, presidido por Sarah Yong.
Desenvolvendo capítulos da ISAAC em países emergentes é um verdadeiro desafio e BUILD
continua a apoiar pessoas dedicadas em todo o mundo que estão unidas buscando soluções.
Aldona Mysakowska-Adamczyk, presidente eleito do Conselho, recentemente participou de
uma conferência em São Petersburgo e tem o prazer de relatar o interesse da Rússia na
formação de um capítulo da ISAAC, participando no nosso Programa de Five & Five. Através
deste programa, ISAAC pagara cinco associados para cada cinco assinaturas pagas no mesmo
país emergente em CAA por dois anos. Isso apóia a formação de um capítulo, uma vez que 10
membros do ISAAC em qualquer país ou região pode fazê-lo.
Para apoiar a divulgação internacional de informações e material sobre AAC, ISAAC formou um
novo "Grupo de trabalho em simplificar o Inglês" (Plain English Working Group”) presidido por
Janice Murray, nossa Presidenta do Conselho. Este novo grupo irá colaborar com a comissão
responsável em analisar o material da ISAAC para assegurar que estes se encontram dentro dos
critérios para o Inglês simplificado, com o objetivo de melhorar a acessibilidade da linguagem
da nossa informação.
Muito obrigado a todos vocês cujas contribuições esta promovendo a missão do ISAAC na
divulgação da CAA em todo o mundo.
Com os melhores cumprimentos,
Abraço,
Gregor Renner
ISAAC President
October 2015 - September 2018
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