Ações de Divulgação nas Escolas

Pós-Graduações

O ISAL tem vindo a divulgar a sua oferta formativa para o
ano letivo 2016/2017 nas escolas, foram realizadas sessões
de esclarecimento nas seguintes escolas:
 Escola Francisco Franco
 Escola Básica e Secundária do Porto Moniz
 Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira
 Escola Básica e Secundária de Santa Cruz
 Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva
 Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva
Dantas (Escola do Carmo)
 Escola Básica e Secundária de Machico
 Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco

O ISAL – Instituto Superior de Administração e Línguas vai
abrir nas datas abaixo indicadas, as seguintes PósGraduações:
- 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.

Visita de Estudo!
Erasmus+ Staff Training Week no ISAL!
O ISAL tem a honra de realizar a 1º edição do “Erasmus+
Staff Training Week” que decorrerá de 4 a 8 de abril.
Este evento é dirigido a colaboradores do Gabinete de
Relações Internacionais de diversas Instituições de Ensino
Superior da Europa.
O objetivo principal desta iniciativa é a troca de boas
práticas relativas ao Programa Erasmus+.
Estão previstos debates temáticos, networking seminários
"Marketing for International Relations Office", “ELearning/E-Course
for
International
Students”
e
“Internationalization and Students & Staff With Special
Needs”.
Os participantes irão participar em diversas atividades de
caracter cultural e cientifico, bem como atividades lúdicas,
tais como apreciação do património cultural e natural da
Madeira, com visitas a locais emblemáticos, visita à Festa da
Flor e apreciação da gastronomia regional.
Este evento decorrerá num ambiente multicultural e de
aprendizagem entre pares, proporcionando uma excelente
oportunidade de criação de valor pessoal e profissional para
cada um dos participantes.

Visita de estudo realizada pelos alunos ao Saccharum Hotel
Resort & Spa no dia 20-03-2016.
Os alunos da licenciatura de Turismo do 2º ano realizaram
a visita de estudo com participação numa receção e
acompanhamento de check-in de um grupo de alemães.

Visita de Estudo ao Instituto do Vinho, do
Bordado e do Artesanato da Madeira!
Os alunos das Licenciaturas de Turismo e Organização e
Gestão Hoteleira realizaram uma visita de estudo e uma
formação sobre vinho no Instituto do Vinho, do Bordado e
do Artesanato da Madeira com a Dra. Rubina.
Esta formação realizou-se no dia 30 de março.

