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Mensagem do Presidente 

Junho 2017 

 

Caros membros da ISAAC, 

 

Gostaria de dirigir sua atenção para a região da Ásia-Pacífico. Houve enormes 

desenvolvimentos em AAC nesta região. No entanto, a situação para as pessoas que 

usam AAC é tão diversificada como seus países de origem e sistemas de suporte. A 

Conferência ISAAC 2018, AACcess Todas as áreas em Gold Coast, Austrália, destina-

se a apoiar a rede de AAC em todas as áreas da região Ásia-Pacífico, assim como o 

parceiro australiano da ISAAC, a AGOSCI. A conferência bienal AGOSCI, uma 

conferência nacional em AAC realizada em maio de 2017, foi uma oportunidade para 

fornecer informações aos delegados sobre a Conferência ISAAC 2018 na Austrália. 

Muito obrigado aos nossos amigos da AGOSCI por seu apoio contínuo. Não deixe de 

visitar  homepage , onde você encontrará informações sobre as intensidades anuais de 

alfabetização (próxima inverno de 2018) e, claro, a conferência AGOSCI 2019 em 

Perth, Austrália Ocidental. 

 

Meredith Allan, co-presidente da Conferência ISAAC 2018 e presidente eleito da 

ISAAC, foi à Pacific Disabilities Forum Conference em Samoa para network e informar 

as pessoas sobre a conferência. Os participantes nesta conferência valorizam todas as 

informações sobre a AAC, mas dependem do financiamento. Todos os co-chairs da 

Conferência ISAAC 2018 estão trabalhando arduamente para obter financiamento para 

os delegados da região do Pacífico participar na conferência. 

 

The Bridge School AAC by the Bay Conference oferece participação remota por 

transmissão de vídeo. Cingapura hospedou um evento bem sucedido da AAC pelo Bay 

este ano, que incluiu falantes internacionais e locais. Encontre mais informações aqui 

here.  A presidente do Comitê BUILD da ISAAC, Sarah Yong, foi uma das palestrantes. 

Não hesite em contatá-la contact her para obter mais informações. 

 

Há pelo menos mais duas conferências em AAC neste ano. Uma conferência da AAC 

em Taiwan está prevista para outubro. E haverá uma Primeira Conferência AAC 

Regional do Leste Asiático em Pequim, China, de 20 a 22 de novembro de 2017. 

Houve um aumento promissor na experiência com a AAC no Leste Asiático, mas 

networking ainda está faltando. O objetivo da conferência é reunir as pessoas e 

aumentar a colaboração neste campo dentro da região. A Chamada para trabalhos 

(Call for Papers) estará aberto para envios até 1º de setembro de 2017. Para obter  
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diretrizes de envio e informações adicionais, entre em contato com Xuiyin Fu na 

AAC2017@wucailu.com . 

 

Os co-presidentes do ISAAC 2018 planejam participar da IASSIDD (Associação 

Internacional para o Estudo Científico de Deficiências de Desenvolvimento e 

Desenvolvimento) da Ásia-Pacífico em novembro em Banguecoque, na Tailândia, e 

visitar a Associação de Escolas Especiais de Hong Kong (2018). 

 

Estes são apenas alguns destaques da região Ásia-Pacífico. Apoie o desenvolvimento 

da AAC na região - de onde quer que esteja. É missão da ISAAC espalhar a palavra 

sobre AAC em todo o mundo. 

 

Com cordiais cumprimentos, 

 
Gregor Renner 

ISAAC President  

October 2015 - September 2018 
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