Isal abre curso de Introdução à Gestão para acesso ao ensino superior para Maiores de 23 anos!
A partir de 30 de maio o curso de Introdução à Gestão, de preparação para a prova escrita de acesso ao ensino
superior para Maiores de 23 anos. As inscrições decorrem até 26 de maio. Os candidatos devem, efetuar a sua
candidatura nas instalações do ISAL e no ato de inscrição, submeter cópias do documento de identificação e do
cartão de contribuinte.
O curso é de 20 horas, e será ministrado aos Sábados das 9h00 às 13h00, nas nossas instalações, nos dias 30 de
Maio, 6, 13, 20 e 27 de Junho de 2015.
Destina-se, preferencialmente, aos interessados em ingressar nos cursos de 1.º ciclo, do ISAL por via do concurso
dos Maiores de 23 anos, sendo no entanto, aberto ao público em geral, com idade igual ou superior a 23 anos.
O ISAL dispõe das Licenciaturas em: Gestão de Empresas, Turismo e Organização e Gestão Hoteleira, ministrados
em regime Pós-Laboral.
Bênção e Queima das Fitas
A 8ª Queima e Bênção das Fitas, realiza-se no dia 16 de maio estão todos convidados.
No ISAL voamos para o sucesso!!!

Semana Europeia da Juventude no ISAL!
O ISAL ontem dia 07 de maio contou com a presença da direção Regional de Juventude e Desporto nas suas
instalações para mais uma ação de divulgação do Erasmus+ a todos os alunos, onde ficaram a saber mais sobre as
potencialidades e oportunidades que este programa oferece.
A sessão de abertura contou com a presença da diretora de serviços de juventude Dra. Rosário Sardinha e com
Dra. Mara Silva.
Open Day no ISAL
O ISAL abre as portas nos dias 17 de Março e 19 de Maio à comunidade estudantil e civil da RAM, a
qual está convidada a visitar as nossas instalações, e aceder às seguintes atividades:
15h00 – 16h20 | Visita Livre
16h30 – 16h50 | ERASMUS +
17h00 – 18h30 | Vida Académica, UNIVA e a Associação de Estudantes do ISAL
18h40 – 19h00 | ISAL – Apresentação das Licenciaturas

ISAL mais perto de Si!
Vamos estar no Dolce Vita Funchal de 05 a 08 e de 20 a 22 de maio de 2015. Vem ter connosco, vem visitar-nos!

