Mensagem do Presidente
Março 2018
Prezado associados da ISAAC,
Olhando para trás nos 35 anos da história do ISAAC, houve uma enorme conquista no
desenvolvimento e divulgação da CAA. E continuamos nossos esforços para
estabelecer e apoiar a CAA em todo o mundo. Um foco dos últimos anos tem sido a
região Ásia-Pacífico, incluindo a Conferência 2018 ISAAC na Austrália e todas as
atividades mencionadas na mensagem de junho de 2017. Fico feliz em acrescentar que
terei a oportunidade de visitar Singapura, para encontrar com a presidente do comitê
da BUILD Sarah Yong e apoiar a comunidade CAA por lá.
"Aumentar a conscientização e o conhecimento sobre o uso de Estratégias de
Comunicação Aumentativa e Alternativa em todo o mundo" é um dos cinco objetivos do
plano estratégico da ISAAC. O plano estratégico atual foi implementado em 2015 e
termina este ano. Estamos trabalhando em um relatório sobre os progressos e
desvantagens, bem como sobre um projeto para o próximo Plano Estratégico 20182021, a ser aprovado pelo Conselho do ISAAC.
"O fortalecimento da liderança da CAA por pessoas que usam CAA " é o terceiro
objetivo. O Comitê LEAD, presidido por Lateef McLeod, está trabalhando muito para o
progresso e cumprimento desse objetivo. LEAD está hospedando um “Dare to LEAD
Workshop” na Conference ISAAC 2018.
Objetivo # 4, "Promover a Pesquisa e Desenvolvimento na CAA" inclui o AAC Journal,
que continua sendo um jornal de pesquisa bem sucedido no campo. Os editores
Martine Smith e Bronwyn Hemsley, apoiados pela assistente editorial Jackie Brown e
muitos editores associados e consultores, estão fazendo um excelente trabalho. O
termo dos editores termina em dezembro de 2018 e publicamos uma chamada para o
próximo a Editor “ call for the next AAC Journal Editor(s)” . O prazo para candidaturas é
até 7 de maio.
Costumávamos ter um Comitê de Publicações responsável não só pelo AAC journal,
mas também por uma série de outras publicações que não existem mais. Por esse
motivo, o Comitê de Publicações sugeriu no futuro focar no AAC journal. Por
conseguinte, foi proposto que o Comité de Publicações fosse dissolvido e substituído
por um Comitê para o AAC journal. O presidente eleito da ISAAC, Meredith Allan,
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preparou todos os documentos relacionados para a consideração e a decisão do
Conselho ISAAC em julho de 2018.
Também recebemos informações de que os pesquisadores de língua não inglesa estão
achando difícil publicar seus resultados no AAC Journal. A Diretoria Executiva está
discutindo opções para fornecer suporte sobre esta questão.
O quinto e último objetivo é de "Fortalecer a Capacidade Organizacional para Apoiar os
Objetivos e Atividades do ISAAC". Nós fizemos progressos significativos aqui, mas
também enfrentamos novos desafios pelas mídias sociais e seu potencial para o
abuso. A Diretoria Executiva sugere refletir isso adicionando um item, "Planejar e
implementar um procedimento transparente para queixas, violações da política de
mídia social do ISAAC e outros riscos para ISAAC" para o plano estratégico. Um grupo
de trabalho sobre gerenciamento de riscos foi estabelecido para preparar sugestões
com um prazo de setembro de 2018.
Os preparativos para a Conferência ISAAC de 2018 continuam em ritmo crescente. As
inscrições foram revisadas e os autores foram avisados sobre a aceitação de seus
trabalhos. Um programa preliminar está disponível aqui. here. E os números de
inscritos mostram um desenvolvimento promissor.
Estou contando em vê-lo lá!
Com os melhores cumprimentos,
Abraço,

Gregor Renner
Presidente da ISAAC
Outubro 2015 - Setembro 2018
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