ISAL assina protocolo com a APEL!

No dia 30 de março o ISAL (Instituto Superior de Administração e
Línguas) assina protocolo com a escola da APEL (Associação
Promotora do Ensino Livre), este protocolo visa à criação e
implementação de formas de continuidade e prosseguimentos dos
estudos aos alunos que concluam com aproveitamento os CETs
“Curso de Especialização Tecnológica” da APEL e pretendam
prosseguir para as Licenciaturas do ISAL.

Erasmus+ | mobilidade de estudantes para estudos.
O ISAL tem um novo protocolo para a mobilidade Erasmus+ com uma Universidade em Málaga – Faculty of
Commerce and Management, esta mobilidade de estudantes para estudos na área de gestão, aplica-se aos
nossos alunos da Licenciatura de Gestão de Empresas.

Papelaria do Colégio e ISAL Celebram Protocolo.
A Papelaria do Colégio e o ISAL são parceiros e estão unidos por uma
parceria institucional, esta parceria traz benefícios para todos os nossos
docentes, alunos e colaboradores do ISAL!
1. Desconto imediato de 10% para alunos do ISAL na aquisição de material
escolar, mediante apresentação de cartão de aluno válido (desconto não
aplicável a livros);
2. Desconto imediato de 10% para professores ou funcionários do ISAL na
aquisição de material escolar e livros;

Concurso Institucional Ano Letivo 2015/16
O acesso aos cursos do Instituto está sujeito às condições legalmente fixadas para o Ensino Superior.

Prazos para a candidatura e matrícula

Acesso ao ensino superior pela modalidade maiores de 23 anos
Destina-se a candidatos que completem 23 anos até ao dia 31 de Dezembro de 2014, desde que não sejam titulares de
habilitação de acesso para o curso pretendido (não tenham 12º ano completo e provas nacionais de acesso), mediante a
realização da prova de ingresso na nossa Instituição.
Os prazos:
• Inscrição na Prova, até 19 Junho de 2015
• Realização da Prova, de 3 a 10 de Julho de 2015
• Afixação de Resultados da Prova, 20 de Julho de 2015
O ISAL realiza um curso de preparação para a prova de avaliação de capacidade para a frequência do ensino superior por
maiores de 23 anos de Introdução à Gestão de 20 horas. O mesmo irá realizar-se aos Sábados das 9h00 às 13h00, nas nossas
instalações, nos dias 30 de Maio, 6, 13, 20 e 27 de Junho de 2015.
Candidaturas Abertas!

