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Mensagem do ex-presidente 

Outubro de 2018 

 

Caros membros do ISAAC, 

 

Olhando para trás em quatro anos no Conselho Executivo da ISAAC, tem havido alguns 

desenvolvimentos interessantes e também desafios. Um dos principais desafios foi a decisão da 

Sociedade Alemã AAC de deixar o ISAAC. Embora eu seja membro de ambos, não conseguimos 

encontrar uma maneira de evitar essa etapa. Em consequencia, a ISAAC perdeu metade de seus 

membros e também causou uma perda significativa de dinheiro necessária para trabalhar nos 

objetivos da ISAAC. A comunicação entre o ISAAC e a Sociedade Alemã AAC se desenvolveu 

de maneira positiva. No entanto, um retorno a ISAAC só parece possível em uma perspectiva 

longa. 

 

Toronto como cidade natal da AAC e ISAAC foi anfitriã da Conferência ISAAC de 2016. Os co-

presidentes da Conferência ISAAC 2016, Shelley Deegan, Tracy Hunt e Tracy Shepherd, bem 

como todos os outros voluntários, a equipe do ISAAC e muitos outros, merecem nossos sinceros 

agradecimentos. O local da conferência nas margens do Lago Ontário proporcionou um cenário 

impressionante. Esta conferência foi um recordista em termos de participantes. 1200 delegados 

aproveitaram a oportunidade para conhecer, aprender, apresentar, discutir e desfrutar. A 

conferência também foi um sucesso financeiro, então o ISAAC permaneceu estável. 

 

A decisão da Austrália como sede da Conferência ISAAC de 2018 incluiu o objetivo de apoiar o 

desenvolvimento da AAC na região Ásia-Pacífico. Os copresidentes desta conferência, Meredith 

Allan, Kate Anderson, Sally Clendon e Jane Farrall, e a ISAAC tomaram uma série de medidas 

para ajudar as partes interessadas da AAC da região a apresentar e participar, incluindo fundos 

de viagem, prazos estendidos para apresentações região e serviços de tradução. A 2018 ISAAC 

Conference em Gold Coast, na Austrália, com mais de 1.000 delegados superou nossas 

expectativas e acabou se tornando a mais bem sucedida conferência do ISAAC fora da América 

do Norte, com um feedback empolgante de participantes, apresentadores e expositores. 

 

Portanto, espero que as futuras Conferências do ISAAC também apóiem o desenvolvimento do 

AAC e do ISAAC nas respectivas regiões. A Conferência ISAAC 2020, no México, pode 

transformar a conscientização para a América do Sul e Central, bem como para as comunidades 

de língua espanhola. Um capítulo do ISAAC de língua espanhola seria uma ótima perspectiva 

para o ISAAC. A Conferência da ISAAC 2022 em Roma, Itália, será uma excelente oportunidade 

para mostrar a AAC na Europa, e talvez até no Norte da África. E onde a Conferência do ISAAC 

irá de lá ..., você aprenderá na próxima conferência. 
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Foi uma honra servir ao ISAAC como presidente e quero agradecer a todas as pessoas 

dedicadas com quem tive a oportunidade de trabalhar. Muito obrigado também a todos os 

membros e apoiantes da ISAAC. Sem o seu envolvimento, a ISAAC não seria a organização 

incrível que é. Agradecimentos muito especiais a Meredith Allan, da Austrália, a nossa Presidente 

da ISAAC, 2018-2020, e a Juan Bornman, da África do Sul, a nossa Presidente Eleita, 2018-

2010, e ao novo Conselho Executivo do ISAAC. 

 

Podemos esperar ansiososamente desenvolvimentos interessantes da AAC e da ISAAC 

 

Com sinceros cumprimentos, 

 

Gregor Renner 

Presidente do ISAAC 

De outubro de 2015 a setembro de 2018 
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