Visita de estudo!
Realizou-se no passado dia 8 de janeiro de 2016, uma visita de estudo ao
IVBAM - Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira,
I.P., incorporada na unidade curricular de Planeamento e Organização de
Empresa Hoteleira e foi realizada pelos alunos de 2º ano da Licenciatura
de Organização e Gestão hoteleira.

Apresentação do Projeto Madeira para TODOS!
No dia 14 de janeiro de 2016 foi apresentado pelos alunos do 2º e 3º anos da Licenciatura de Turismo o Projeto promocional “Madeira
para TODOS” integrado na disciplina de Alemão a cargo da Docente Dra. Leonide Dias. Esta sessão de apresentação teve inicio às 18:00
horas no auditório do ISAL e contou com a presença da Sua Excelência o Secretário Regional da Economia, Turismo e Cultura, Dr. Eduardo
Jesus, o qual procedeu à abertura do evento.

Seminário Business Plan.
No passado dia 18 de janeiro realizou-se no auditório do ISAL um seminário com o tema
“Business Plan”, cujo orador foi o Doutorando Nelson Abreu.
O seminário incidiu na elaboração do plano de negócio, e nas características fundamentais do
mesmo.

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 2015, desde que não sejam titulares de habilitação de
acesso para o curso pretendido, mediante a realização da prova de ingresso.
Os prazos serão:
Inscrição na Prova, até 18 junho de 2016
Realização da Prova, de 1 a 8 de julho de 2016
Afixação de Resultados da Prova, 19 de julho de 2016
O curso de preparação para a prova de avaliação de capacidade para a frequência do ensino superior por maiores de 23 anos de
Economia é de 20 horas. O mesmo irá realizar-se aos Sábados das 9h00 às 13h00, nas nossas instalações, nos dias 21, 28 de maio, 4, 18 e
25 de junho de 2016.
Candidaturas Abertas!

Open Day ISAL
Realizou-se, no dia 20 de janeiro de 2016, o primeiro Open Day ISAL previsto para 2016.
Os próximos ocorrerão nas seguintes datas: 16 de março e 18 de maio de 2016.
O ISAL neste dia foi visitado pelos alunos da escola da APEL.

