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Realizou-se no dia 10 de janeiro no auditório ISAL, a 3º Edição do Dia do 
Orientador. 
A sessão contou com vários oradores: 
- Dra. Sancha de Campanella Vice-Diretora Geral do ISAL para a abertura e 
apresentação do tema: “Sucesso e Abandono Escolar no Ensino Superior”; 
- Dr. João Costa e Silva Diretor do Gabinete de Acesso ao Ensino Superior - 
“Processo de orientação de alunos às candidaturas do ensino superior” 
- Dra. Carla Vale Lucas do Serviço de Psicologia da Universidade da Madeira, 
com o tema: “Pensar o futuro – Auxiliar os estudantes na construção de 
projetos de vida”. 
- Dra. Joana Martins do ISAL - Técnica Superior do ISAL “Oferta formativa do 
ISAL” e 
- Dr. Nelson de Abreu com o encerramento da sessão.

"Ética e exercício profissional” foi o tema da palestra proferida, no dia 
17 de janeiro, no ISAL, por Marco Gomes, diretor regional da Educação. 
O responsável abordou vários temas, entre os quais Deontologias 
profissional, Valores, Ética Universal e os Estatutos profissionais 
perante uma plateia de alunos dos cursos superiores de Turismo, 
Gestão e Organização e Gestão Hoteleira, que irão iniciar o seu estágio 
curricular no próximo semestre junto de empresas e organismos 
regionais.
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Eventos

Realizou-se no auditório do ISAL no dia 03 
de janeiro uma apresentação aos alunos 
dos 3º anos das licenciaturas de Turismo, 
Organização e Gestão Hoteleira e Gestão 
de Empresas. Esta apresentação foi sobre 
o novo concurso de melhor artigo 
cientifico que o LIC – Laboratório de 
investigação cientifica do ISAL lançou. 

No Auditório ISAL, foi apresentado no dia 
05 de janeiro o seminário “Madeira um 
destino Turístico para Asmáticos” cuja a 
oradora foi a Doutora Irene Camacho.

O ISAL este presente no dia 16 de janeiro 
na Escola Básica e Secundária de Machico 
para uma sessão de 
divulgação/esclarecimento. 

A “Semana da História da Arte, do ISAL” é 
uma iniciativa que irá primeiramente, 
consistir na seleção individual pelos 
alunos de um de três espaços 
museológicos e/ou galeria de arte. Com o 
objetivo de desenvolver uma hipótese de 
um texto ou artigo científico de 
apresentação turística do museu e/ou 
galeria, demonstrando deste modo as 
competências e conhecimentos 
adquiridos na unidade curricular de 
História de Arte em Portugal. 

O ISAL implementou o programa de

Monitores-Alunos ISAL, que visa a

participação dos seus alunos de forma

ativa no desenvolvimento das

atividades do ISAL, nomeadamente

atividades de orientação de visitas de

estudo, atividade bibliotecárias em

atividades de divulgação, monitores

no Open Day, Monitores nas feira de

divulgação e outros eventos

socioculturais, etc.

Programa Monitores ISAL


