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Apresentação dos projetos dos alunos do 3º
ano do curso Superior de Turismo
Dia do Orientador | 2ª edição

No dia 09 de janeiro de 2017 realizou-se no
auditório do ISAL a apresentação do projeto
Turismo e Bem-Estar desenvolvido por 17 alunos
finalistas da Licenciatura de Turismo, integrado na
unidade curricular de Alemão V, sob a orientação
da docente Dra. Leonilde Olim.
Foram oradores e participantes neste projeto:
- Eng. João Vasconcelos e Sá da Dilectus Madeira,
o qual apresentou o seu conceito de unidade
hoteleira vocacionada para saúde e bem estar; e
- Elena Freitas formadora do Centro Nacional de
Estética, a qual juntamente com formandas
do centro, proporcionaram momentos de
transmissão de conhecimentos práticos na área do
lazer.

Sessão de esclarecimento e feira na Escola
Francisco Franco
O ISAL iniciou no dia 17 de janeiro de 2017 as
visitas às escolas da Região Autónoma da Madeira,
com uma sessão de esclarecimento na escola
secundária Francisco Franco, onde contamos com a
presença de 5 turmas do 12º ano, tendo no dia
seguinte sido realizada uma mini-feira no corredor
principal da escola.

Atribuição de Bolsa de Estudos por Mérito
Foi entregue a Bolsa de estudo por Mérito (ano letivo
2012/2013) à aluna Catarina Gonçalves do Curso
Superior de Contabilidade e Finanças. Esta bolsa é
atribuída consoante as médias dos alunos por
excecional aproveitamento escolar.

O ISAL organizou a 2º Edição do “Dia do Orientador”,
que visa salientar o papel dos Psicólogos, das escolas,
e
demais
colaboradores
administrativos
e
professores, na orientação e rumo académico de cada
aluno, no sentido de o auxiliar a encontrar o seu
caminho vocacional.
O evento teve lugar no dia 10 de janeiro pelas 14:30h
no Auditório do ISAL. Contamos com a presença do
Dr. João Costa e Silva, Diretor do Gabinete de Acesso
ao Ensino Superior, que ministrou uma pequena
palestra sobre a importância do ensino superior e a
sua relação com o mercado de trabalho, bem como
com a Dra. Isabel Rocha, Psicóloga da DRE da Escola
Básica e Secundária Padre Manuel Álvares que falou
sobre Desenvolvimento Vocacional ao Longo do
Percurso Escolar.

Pós-graduação em Enoturismo

A Pós-Graduação em Enoturismo é inovadora e a
primeira nesta área na Região Autónoma da Madeira
e que se enquadra no nosso leque de Pós-Graduações
visto sermos os pioneiros na oferta de cursos
superiores na área do Turismo na ilha.
A pós-graduação conta com a colaboração do Instituto
do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira.
Os destinatários serão todos os licenciados, graduados
e especialistas em turismo e/ou hotelaria,
administração e gestão de empresas, enologia,
geografia e engenheiros agrónomos.
A pós-graduação em Enoturismo é um complemento à
formação académica e será um valor acrescentado
para difundir o perfil profissional num setor com
elevada procura de profissionais especializados na
RAM e fora do arquipélago.

Sessão Erasmus+
Decorreu no dia 18 de janeiro de 2017 uma sessão
de esclarecimento sobre o programa Erasmus+, no
auditório ISAL.
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