Mensagem do Presidente
Outubro de 2017
Caros membros do ISAAC,
Enquanto escrevo esta mensagem para você, alguns de vocês podem estar preparando
trabalhos para a 18ª Conferência Bienal ISAAC. Ao mesmo tempo, os Co-Presidentes da
conferência e o Conselho Executivo da ISAAC (EB) continuam a preparar este importante
evento, que será realizado na Austrália de 21 a 26 de julho de 2018.
No ano que precede a conferência, a Comissão Executiva, e os Co-presidentes se encontram no
local da conferência. Então, em agosto passado, os co-presidentes, os membros do Comissão
Executiva, incluindo o diretor executivo e gerente de comunicações, dirigiram-se para Gold
Coast, em Queensland, na Austrália. Claro. Estavamos todos curiosos para ver o local da
conferência: o Centro de Convenções e Exposições Gold Coast GCCEC. Certifique-se de verificar
o passeio virtual, em http://www.gccec.com.au/virtual-tour.html.

(E para D) Sally Clendon, Meredith Allan, Aldona
Mysakowska-Adamczyk, Nadia Browning

Encontramos um local emocionante com instalações perfeitas para a conferência –com um
grande auditório para nossas sessões plenárias, e salas médias e menores para apresentações e
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oficinas. Havia também lugares perfeitos para a exposição, apresentações de pôsteres e leilão
silencioso. A instalação é completamente acessível, assim como o transporte público na Gold
Coast. Tivemos a oportunidade de nos encontrar com gerentes do GCCEC e discutir nossas
necessidades para a conferência.

(E para D) Sarah Yong, Sally Clendon, Tracy
Shepherd, Heather Stonehouse, Franklin Smith, Gregor Renner, Lateef McLeod, Nadia
Browning, Meredith Allan, Aldona Mysakowska-Adamczyk

Realizamos bons progressos no planejamento da conferência durante as reuniões conjuntas
dos Co-Presidentes e do Comissão Executiva. Sem revelar detalhes, posso dizer que os eventos
sociais serão de tirar o fôlego. As apresentações podem ser enviadas até 16 de outubro (prazo
prorrogado) e serão seguidas por uma revisão das submissões. O Comitê de Pesquisa da ISAAC
ajudou no recrutamento de revisores - muitos agradecimentos a eles e também aos revisores.
Com base na avaliação, aremos o programa completo da conferência. O registro on-line será
aberto em breve. Nós o manteremos informado de todos os desenvolvimentos. Não perca a
oportunidade de taxas de inscrição reduzidas "early bird"!

Espero que a 18ª conferência do ISAAC esteja no seu calendário. Para mim, é sempre um
momento emocionante e inspirador e uma oportunidade de aprender sobre os últimos
desenvolvimentos em CAA, rever velhos amigos e fazer novos amigos, continuar as
colaborações existentes e preparar novas, e voltar para casa com novas idéias e nova energia.
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Antes de voltar para casa após a conferência, você pode querer aproveitar algum tempo de
férias. O Gold Coast é perfeito para recreação. Não perca a visita bonita, perto de Brisbane.
Embora julho seja o meio do inverno na Austrália, na Gold Coast este ano, tivemos
temperaturas bem acima de 20 ° C / 68 ° F e sempre com sol. Se você viajar para o norte, você
terá temperaturas ainda maiores, belas praias e a Grande Barreira de Corais, para não
mencionar muitas atrações no interior do pais. Em todos os lugares, você pode descobrir a
cultura aborígene australiana. Da Gold Coast você pode viajar para qualquer lugar na Austrália e
em toda a região Ásia-Pacífico. Tenho certeza de que você vai gostar da conferência e tudo
mais.

Saudações,

Gregor Renner
ISAAC President
Outubro 2015 - Setembro 2018
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