NIISAL em colaboração com a NSIS!
Colaboração do NIISAL – Núcleo de Investigação do ISAL com a NSIS – Network of Strategic and International
Sudies no projeto “Tráfico Humano no Setor do Turismo - Papel das empresas na prevenção e difusão de boas
práticas”.
“O projeto pretende ter como impacto diminuir a oferta e a procura de vítimas de tráfico no setor turístico, tanto
em exploração sexual como em exploração laboral, em 10% durante o decurso do projeto e formar e capacitar
para a prevenção e deteção de vítimas.”
Entrega de Diplomas no ISAL
No dia 5 de outubro foi realizado no Auditório do ISAL a entrega de diplomas aos alunos das Pós-Graduações de
Gestão de Recursos Humanos e de Gestão, foram cerca de 30 diplomados.
Foi apresentada a nossa oferta formativa ao nível das pós-graduações para o ano 2015/16:
Pós-Graduação de Gestão de Recursos Humanos | 2ª Edição
Pós-Graduação em Auditoria e Controlo de Gestão | 2ª edição
Pós-Graduação de Gestão | 4ª Edição
Pós-Graduação de Direção Hoteleira | 2ª Edição
Pós-Graduação de Gestão do Medicamento | 1ª Edição
Pós-Graduação de Desporto | 1ª Edição
Pós-Graduação de Gestão e Políticas Públicas | 2ª Edição
Pós-Graduação de Gestão de Serviços de Saúde e Instituições Sócias | 5ª Edição

ISAL na Cidade do Empreendedor!
De 30 de setembro a 4 de outubro, o ISAL participou na feira “A Cidade do Empreendedor” promovida pela
Associação de Jovens Empresários Madeirenses (AJEM).
Algumas entidades oficiais e visitantes passaram no Madeira Tecnopólo durante todo o horário de funcionamento
da feira para esclarecer as suas dúvidas.

Abertura do ano letivo no ISAL!
O ISAL realizou a abertura do ano letivo no dia 5 de outubro no auditório do ISAL com uma pequena cerimónia de
abertura. O Diretor Geral - Dr. José Quaresma, a Representante da Entidade Instituidora - Dra. Marta Quaresma
e a Diretora de Curso - Dra. Sancha de Campanella, discursaram, deram as boas vindas e desejaram sucesso
académico aos discentes.

Diz não às Praxes Agressivas e Violentas!
Irá decorrer no ISAL de 5 a 23 de outubro a Praxe, os novos caloiros participarão nas praxes por ser um convívio
entre os caloiros e os alunos dos anos anteriores das licenciaturas. Os caloiros participam em jogos, brincadeiras
tradicionais e demais atividades recreativas.

