Pós-Graduações
O ISAL – Instituto Superior de Administração e Línguas vai abrir nas datas abaixo indicadas, as seguintes Pós-Graduações:
- Gestão de Serviços de Saúde e Instituições Sociais – Dia 15 de Abril de 2016;
- Empreendedorismo – Dia 20 de Maio de 2016.
Certificado da Pós-Graduação, emitido pelo ISAL e também através do SIGO, tal como previsto na Portaria nº 474/2010, de 8
de Julho. Nos termos do disposto no artigo 45.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de Março, alterado pelo Decreto-Lei n.º
107/2008, de 25 de Junho, e tendo em vista o prosseguimento de estudos para a obtenção de grau académico (Mestrado ou
Doutoramento), os estabelecimentos de ensino superior poderão creditar ECTS, podendo constituir-se também numa
valorização curricular na admissão a concursos de emprego público e privado.

Apresentação do Projeto Alumni e entrega de Diplomas e Certificados
No dia 3 de março realizou-se pelas 18:00 horas, no seu auditório ISAL, a cerimónia de Entrega de Diplomas das suas
licenciaturas de Gestão de Empresas, Turismo e Contabilidade e Finanças, bem como dos cursos de Pós-Graduações em
Gestão de Serviços de Saúde e Instituições Sociais, em Gestão de Recursos Humanos e Gestão.
Serão entregues 98 diplomas, distribuídos da seguinte forma:
- Licenciatura de Gestão de Empresas – 28 diplomados;
- Licenciatura de Turismo – 18 diplomados;
- Licenciatura de Contabilidade e Finanças – 3 diplomados;
- Pós-Graduação em Gestão de Serviços de Saúde e Instituições Sociais – 19 diplomado;
- Pós-Graduação em Gestão de Recursos Humanos – 17 diplomado;
- Pós-Graduação em Gestão – 13 diplomados.

Assinatura do Protocolo
Foi celebrado, no ISAL no dia 4 de março a
assinatura do protocolo de Adesão do Instituto
Superior de Administração e Línguas ao Programa
de Bolsas de Estágio Santander Universidades!
Através de uma parceria única com as Instituições
de Ensino Superior, o Santander Universidades criou
um programa que une finalistas, empresas e
instituições de ensino superior de Portugal. Desta
forma alunos finalistas e recém-diplomados
usufruem de uma bolsa de estágio de três meses,
inteiramente
suportada
com
fundos
disponibilizados pelo Banco, em várias áreas de
atividade e pontos do País.

Sessão de esclarecimento sobre o acesso ao ensino Superior por Maiores de 23 anos.
O ISAL - Instituto Superior de Administração e Línguas está a desenvolver três sessões de esclarecimento sobre “O Acesso ao
Ensino Superior por Maiores de 23 anos” nas seguintes datas:
1º Sessão - 9 de Março de 2016;
2º Sessão - 6 de Abril de 2016
3º Sessão - 16 de Maio de 2016.
As sessões têm como destinatários todos os candidatos ao ensino superior e que não reuniam as condições de acesso
através do concurso institucional (regime normal), seja por não possuírem o 12 º ano seja por não terem realizado as provas
de ingresso e que possuam mais de 23 anos de idade e visa elucidar e esclarecer os mesmos sobre tal regime, suas provas de
avaliação da capacidade, prazos e demais informação.

