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Protocolo com Sinergia – Sindicato da Energia
Defesas orais de estágio

Foi celebrado no dia 24 de julho no ISAL o protocolo
com o Sinergia – Sindicato da Energia.
“O Sinergia - Sindicato da Energia é como o seu
próprio nome indica um parceiro social que se
movimenta no universo das empresas do sector da
energia em Portugal (incluindo Regiões Autónomas da
Madeira e dos Açores). Tem como lema o diálogo na
resolução dos conflitos, a firmeza na defesa dos
trabalhadores e a construção de sinergias para a
criação e preservação do emprego. Um sindicato
humanista, independente das centrais sindicais.”
Contamos com a presença do Vice-Presidente e
Coordenador Regional Emanuel Alberto Mendes
Vieira. Este protocolo é para benefício de todos os
sindicalistas na frequência das pós-Graduações e
Licenciaturas.

Nos dias 13, 18 e 19 de julho realizaram-se as
defesas orais de estágio de sete alunos das
Licenciaturas de Gestão de Empresas, de Turismo
e de Organização e Gestão Hoteleira.

Conferência sobre Perturbações do
Comportamento Alimentar: Bem-estar e Saúde
No dia 20 de julho realizou-se no auditório do ISAL
uma conferência sobre Perturbações do
Comportamento Alimentar: Bem-estar e Saúde,
organizada pela PsicAF - Serviço de Psicologia e
Avaliação Forense, cujos oradores foram: Dra. Luísa
Ornelas, psicóloga, e Doutor Bruno Sousa,
nutricionista.

Incentivos aos novos alunos
O ISAL tem vindo a desenvolver políticas de
incentivos e benefícios aos seus alunos, assim sendo,
e prosseguindo essa política, o ISAL atribui pela
primeira vez aos novos estudantes uma redução de
50% nas propinas do 1º ano posterior ao da sua
candidatura, desde que sejam admitidos nos seus
Cursos Superiores de Licenciatura com nota de
candidatura igual ou superior a 16 valores.

Apresentação de Trabalhos da Pós-Graduação
Os alunos da Pós-graduação de Auditoria e
Fiscalidade realizaram no auditório do ISAL no dia
26 de julho uma apresentação de um
trabalho/artigo cientifico para publicação na
Revista E3. Esta apresentação foi inserida na
unidade curricular de Auditoria Financeira com o
Doutor Eduardo Leite.

Revista E3
O ISAL tem como novo parceira a E3 – Revista de
Economia, Empresas e Empreendedores na CPLP.
Para publicação e artigos científicos. A missão da
Revista E3 é contribuir para o fomento do
empreendedorismo e dos negócios nas economias
dos países da CPLP, através de ciência em português.
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