
Despedida do aluno Erasmus+!

Despedida do nosso estudante de Erasmus+ 
da República Checa, Martin Jodl, no dia 30 de junho de 2015.

Defesas de estágios dos nossos alunos finalistas!
Venham participar nas defesas dos relatórios de estágio dos nossos alunos finalistas.
Dia 9 de julho – Turismo pelas 16:30horas no auditório do ISAL.
Dia 15 de julho – Gestão de Empresas pelas 18:00horas no auditório do ISAL.

Visita de Estudo!
Os nossos alunos do 1º ano das Licenciaturas de Turismo e Organização e Gestão Hoteleira, realizaram no dia 26 de junho, 
um itinerário turístico na nossa linda ilha, no decorrer da unidade curricular de Itinerários Turístico. Os nossos alunos 
visitaram:

Temos mais cursos CTeSP!
Foram aprovados mais dois cursos Técnicos Superiores Profissionais aprovados pela Direção Geral de Ensino Superior, sendo 
eles:
�Organização e Gestão de Eventos
�Gestão Hoteleira e Alojamento 

visitaram:
�Câmara de Lobos,
�Cabo Girão,
�Saccharum Hotel Resort & Spa (Calheta), Visita guiada,
�Prazeres Caminho dos Pés Descalços
�Hotel Jardim Atlântico,
�Jardim do Mar
�Paul do Mar

O teu FUTURO na Madeira!

Projeto Alumni!
O ISAL está a implementar o Projeto Alumni, destinado aos seus antigos alunos, de forma a preservar a relação construída
com os mesmos, e garantir que a mesma perdure ao longo da vida.
Assim, o ISAL reconhece a importância que os seus antigos alunos tiveram, desde a sua origem até ao presente momento, no
desenvolvimento desta Instituição.
Nesse âmbito a implementação deste projeto visa a criação de uma rede de contactos (base de dados) com os antigos alunos
do ISAL, com vista à manutenção da ligação com o nosso Instituto na perspetiva de:

Formação ao longo da vida;
Atualização de informação e conhecimentos;

Se é diplomado pelo ISAL e não pertence à Rede Alumni do ISAL, faça já o seu registo em www.isal.pt para:

Todos os nossos antigos alunos alumni têm os seguintes benefícios: 

LICENCIATURAS
Isenção de pagamento da matrícula, no ano da candidatura
Processo de equivalências é gratuito

PÓS GRADUAÇÕES
Desconto de 5% na propina
Com todo o orgulho vamos dizer “EU SOU ISAL!”


