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Seminário “Mundo Dentro e Fora da Bola” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dia do Orientador! 
O ISAL está a promover o Dia do Orientador que se irá realizar no próximo dia 20 de novembro com o seguinte programa: 
14:30h – Abertura com Dra. Sancha de Campanella 
14:45H – Dr. João Costa e Silva  - Diretor do Gabinete de acesso ao ensino Superior 
15:45h – Apresentação da Oferta Formativa ISAL   
17:00h – Encerramento com Dr. Nelson Abreu 

Seminários do Projeto Promoção de Estilos de Vida Saudável! 
O Projeto de Promoção de Estilos de Vida Saudáveis  (PEV’s), é um projeto que se integra na linha de investigação de Saúde 
Comunitária e Educação para a saúde da Escola Superior de Saúde da Universidade da Madeira e que tem como objetivo o 
estudo dos estilos de vida dos estudantes do ensino superior na RAM. Este projeto foi desenvolvido ao longo dos 4 anos 
letivos pelos estudantes do Curso de Licenciatura em Enfermagem 2012-2016. 
O ISAL no ano 2012 participou nos questionários realizados pelos estudantes desde projeto, uma vez que o estudo incide 
sobre os estilos de vida dos estudantes do ensino superior da RAM. 
No seguimento das conclusões do questionário, os estudantes definiram um objetivo geral de acordo com as diretrizes 
internacionais, nacionais e regionais, que seria aumentar em 5% o score médio obtido no QEVES pelos estudantes da UMA e 
ISAL.  
Foram realizados os seguintes seminários dentro deste projeto: 
 
• Dia 28 de outubro às 19:00h – + Refeição + Peixe – café = Saúde 
• Dia 29 de outubro às 19:00h – Atenção à tua tensão arterial 
• Dia 30 de outubro às 19:00h – Exercício é saúde 

Decorreu no ISAL as semanas do caloiro de 5 a 23 de outubro de 2015. No dia 23 de 
outubro, foi realizado o batismo dos caloiros. Os novos alunos, os caloiros, participaram 
nas praxes por serem momentos de convívio e de muita diversão entre os caloiros e os 
alunos dos anos anteriores das licenciaturas 

O ISAL - Instituto Superior de Administração e Línguas iniciou no dia 21 de outubro o seu 
1º Ciclo de Seminários, os quais decorrerão durante todo o ano letivo 2015/2016. 
Este ciclo de seminários tem dois grandes objetivos, sendo o primeiro enriquecer o 
percurso académico dos seus alunos com temáticas extra curriculares e o segundo abrir 
o ISAL à comunidade civil, permitindo a participação de qualquer cidadão nos 
seminários. 
O ciclo de Seminários ISAL estreou-se com o  Presidente do Clube Desportivo Marítimo - 
Carlos Pereira que discursou durante cerca de duas horas sobre “O Mundo dentro e 
fora da Bola”. Este seminário que teve o enfoque sobre a história do Marítimo, as suas 
atividades para além do futebol, a sua internacionalização, as contas do clube e os 
projetos para o futuro. 

Tráfico Humano no sector do turismo - papel das empresas na prevenção e difusão de boas práticas. 
Decorreu no dia 29 de outubro uma conferência no âmbito de uma parceria entre o NIISAL – Núcleo de Investigação do ISAL 
representado pela Dra. Luz Silva, como membro e docente nas áreas de Turismo, e o NSIS – Network of Strategic and 
International Studies representado pela Mestre Cláudia Pedra e pelo Doutor Miguel Santos Neves. 
A temática da mesma está inserida no estudo em curso: “Tráfico Humano no sector do turismo - papel das empresas na 
prevenção e difusão de boas práticas”. 


