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Vocês estão convidados a enviar trabalhos para apresentação na Conferência Bienal 16 de ISAAC, em Lisboa, de 
19 de julho a 24 de julho de 2014. A data de abertura para inscrições é 03 de junho de 2013 (18:00 GMT) e a 
data de encerramento é 15 de outubro de 2013 (18:00 GMT). Os candidatos serão notificados da aceitação até o 
dia 15 fevereiro de 2014. Os trabalhos podem ser submetidos online: https://www.isaac-
online.org/english/conference-2014/call-for-papers/  
 

O tema da conferência é "Descobrir a Comunicação - Discover Communication". Pessoas que 

usam CA e suas famílias, bem como as pessoas que trabalham na area da CA, estão continuamente descobrindo 
fatos importantes em relação à comunicação de todo dia. Em Lisboa, vamos mostrar muitas dessas descobertas, 
e também celebrar a história da ISAAC e da CA, que mudou muito nos últimos 30 anos, e vai continuar a 
desenvolver no futuro. 
 
Embora a língua principal da conferência é o Inglês, os trabalhos serão aceitos em Inglês e Português. Os 
organizadores da Conferência 2014 farão todos os esforços para oferecer o maior número de sessões possível 
em ambas as línguas. Os trabalhos em Português necessitarão submeter um breve sumario em ambas as linguas, 
Português e Ingles, sendo que o resumo extendido ou detalhado seja somente em Português. 
 
Nos prospectamos uma muito bem sucessida Conferencia em 2014! 
Atenciosamente, 
 
 
 
Presidente Internacional da ISAAC: Jeff Riley 
ISAAC 2014 Conference Co-Chairs: Luis Azevedo, Maria Margarida Ramalho Talone Nunes da Ponte, Pedro 

Encarnação, and Isabel Amaral 
 
 
 
Contate-nos 
Email:  conference2014@isaac-online.org 
Website: https://www.isaac-online.org/english/conference-2014/ 
Facebook: https://www.facebook.com/pages/ISAAC-2014/165325043619269?fref=ts 
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Descobrir a Comunicação — Discover Communication  
 

Três (3) Abordagens 

1. Perspectivas, experiências e engajamento dos consumidores e das famílias. 

2. Práticas Clínicas na CA e formação profissional. 

3. Pesquisa e Desenvolvimento para informar o campo da CA. 

 

Quatro (4) áreas de conteúdo especificos- FOCO 

A. Vivendo bem como portador de necessidades de comunicação complexas 

Frases-chave: 

 

 

 

B. Construindo atividade e participação através da CA 

Frases-chave: 

 

 

 
 

C. Direções criativas na Prática da CA 

Frases-chave: 

 

 

 

 

D. Desenvolvimento na AAC 

Frases-chave: 

 

 

Visão e experiências das pessoas que utilizam a CA  

Orientação e coaching para e pelas pessoas que pessoas que utilizam a CA   

Fornecimento e implementação de serviços em CA 

Famílias das pessoas que utilizam a CA  e suas experiências 

 

CA e emprego 

CA  e educação 

CA e aposentadoria 

CA e as relações pessoais 

CA e teatro / artes criativas 

 

Desenvolvimento da CA e sua utilização na infância e na idade adulta 

AAC e linguagem / desenvolvimento da linguagem 

Sistemas e tecnologias da CA, incluindo recursos com e sem ajuda 

CA nas transições de vida 

CA em todo o mundo: desenvolvimento nações na CA  

Profissional / educador clínico /orientador na CA  

Pesquisa de ação na CA  

Legislação na CA  

CA na mídias sociais 
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As propostas serão selecionadas com base na relevância, qualidade científica, área de conteúdo, importância e 
equilíbrio na programação. Apenas os resumos inéditos podem ser submetidos, e aqueles considerados como 
trabalhos exclusivamente para fins de marketing não serão aceitos. 
 

Todos os apresentadores do programa deveram seguir os procedimentos éticos para proteger a privacidade e 
confidencialidade das pessoas mencionadas em suas apresentações. Imagens, incluindo gravações e fotografias 
ou dados de áudio e vídeo só devem ser usados com a permissão da pessoa retratada. Nomes ou iniciais só 
devem ser usados com autorização do participante, caso contrário pseudônimos devem ser usado. 
 

ISAAC possui os direitos autorais de todos os resumos aceitos para a conferência. Os resumos curtos serão 
publicados no Programa Final Conference, e os resumos expandidos serão publicados nos anais da conferência. 
Ambos serão fornecidos a todos os inscritos no Conference Principal durante o evento. Autores aceitos para o 
programa deverão registrar sua presença para o evento. 
 
 

Para submeter um trabalho 
 

Para submeter um trabalho on-line, acesse o site: 
https://www.isaac-online.org/english/conference-2014/call-for-papers/  
 

Por favor, note que o seu computador precisa ter Java instalado para utilizar o sistema de submissão online. 
 

Você será solicitado a fornecer as seguintes informações obrigatórias: 
1. Título (máximo de 15 palavras) 
2. Autor (es) Nome 
3. Autor (es) Sobrenome 
4. Autor (es) Afiliação (Universidade, empresa, etc) 
5. Autor principal País de Residência 
6. Autor principal email 
7. Autor informações adicionais de contato primário (endereço, telefone, etc) 
8. Autor apresentando (s) 
9. Abordagen (s) - ver acima 
10. Conteúdo especifico - foco (s) - ver acima  
11. Frase-chave - ver acima 
12. Opções para apresentação de trabalho(s): 2 horas de workshop (disponibilidade limitada), 60 minutos de 

workshop interativo (disponibilidade limitada), 30 minutos de apresentação (20 minutos de apresentação 
+ 10 minutos questões), e / ou Poster apresentação. 

13. Comentarios adicionais ou exigências - 
• As inscrições para workshop: Objetivo do workshop, os objetivos de aprendizagem para os 
participantes, as atividades do workshop, arrumação da sala (em formato de palestra ou mesas) 
• Todas as submissões para identificar: necessidades de equipamentos A / V , necessidades de 
acessibilidade do apresentador, etc. 

 
 

https://www.isaac-online.org/english/conference-2014/call-for-papers/
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NOTA: Não inclua qualquer informação de identificação no resumo extendido. Documentos contendo 
informações de identificação será devolvido ao autor (s). Autor (es) sera o único responsável por remover 
informações de identificação e re-submissão de trabalhos devolvidos. 
 
Os autores devem incluir um desses comandos em seus respectivos RESUMO extendido: 
 

Declaração de Interesse 
1. Os autores revelam que eles não têm qualquer interesse financeiro ou em objetos ou entidades referidas 

neste artigo. 
2. Os autores revelam que eles têm os seguintes interesses financeiros ou objetos ou entidades referidas 

neste artigo: (fornecer detalhes específicos) 
 
 

Inclusões necessário para o breve sumario: 
• Máximo de 250 palavras, sem referências, texto simples (pode ser copiado de um documento do Word e 

colado em forma de submissão on-line) 
• Trabalho de pesquisa: Objetivo, Método, Resultados, Conclusão 
• Anedota / experiência pessoal ou documento de reflexão: Conteúdo e foco da apresentação. 
• Produto ou indústria / papel comercial: o foco principal e o propósito de papel. 

 
 

Inclusões necessários para o Resumo Longo ou estendido: 
• Resumo Extendido (em formato PDF apenas como upload eletrônico. Máximo 1000 palavras, 10 

referências, deve ter a declaração de interesses, deve fornecer uma descrição mais detalhada do conteúdo 
da sessão para os trabalhos da conferência). 

• Trabalho de pesquisa: Objetivo, Método, Resultados, Conclusão, declaração de interesses 
• Anedota / experiência pessoal ou documento de reflexão: Conteúdo e foco da apresentação, declaração de 

interesses 
• trabalho apresentando produto: deve divulgar os interesses, não pode ser apenas promocional como estes 

são mais apropriadamente apresentado no Exhibit Hall. 
 
 

Por favor, observe o seguinte: 
1. O Comitê de Programação iram tomar a decisão final sobre a alocação de todos os trabalhos aceitos 

quanto a abordagem e conteúdo especifico - foco . 
2. Os candidatos serão notificados da aceitação até o dia 15 de fevereiro de 2014. 


