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Prezado membro da ISAAC, 

 

Estou muito feliz em informá-lo sobre os números fantástico de inscrições ate agora para a 17ª 

Conferência Bienal de ISAAC em agosto de 2016. Franklin Smith fornece os detalhes na página seguinte. 

Isto também é verdade para o ISAAC Research Symposium, que acontecera dois dias após a conferência 

principal. Prof. Bronwyn Hemsley, Presidente da Comissão de Pesquisa da ISAAC, está organizando um 

grande programa. "Reunir Inovação e Evidencia em CAA" é o tema. Uma palestra sobre "Design e 

Inovação em CAA" pelo Prof. Jeff Higginbotham da Universidade de Buffalo (Universidade Estadual de 

Nova York) ira abrir o simpósio. Design, linguagem, Mídias Sociais e símbolos serão os quatro temas. 

Você terá oportunidades para discussão com pesquisadores como Jeff Higginbotham, Stephen von 

Tetzchner, Judith Oxley, Bronwyn Hemsley, Janice Murray, e muitos outros. Isso soa interessante, e não 

só para os investigadores. Encontre mais informações aqui here.  E, por favor, faça seu cadastro 

aquihere se você não tiver já feito. 

 

Começando em 2018, o Simpósio de Pesquisa não será mais um evento como separado, mas será parte 

da conferência principal. Já muitos pesquisadores apresentam as suas conclusões durante a conferência 

principal. Além disso, profundas discussões sobre as novas direções de pesquisa acontecera na 

conferência principal. Essas mudanças sugerem novos formatos para discussão entre os pesquisadores e 

profissionais em AAC. Quais são as necessidades dos investigadores em início de carreira? Que tipo de 

apoio pode ser fornecido pela ISAAC e seus investigadores experientes durante a conferência? Que 

formatos que pesquisadores deseja usar na conferência ISAAC? Conferência 2016 vai oferecer a 

oportunidade de compartilhar idéias e discutir novas soluções. Você é muito bem-vindo a participar. 

 

Muito obrigado a todos vocês cujas contribuições em promover a missão da ISAAC em espalhar a 

palavra de AAC ao redor do mundo. 

 

 

Meus cumprimentos, 

Gregor Renner 

ISAAC President  

October 2015 - September 2018 
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