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Dia do Orientador

O Instituto Superior de Administração e Línguas, 
organizou a 4.ª edição do "Dia do Orientador".
A sessão contou com um painel de 6 oradores e 27 
orientadores. 
Foram oradores do evento, externos ao ISAL:
- Doutor Marco Gomes (Director Regional da Educação);
- Dr. João Costa e Silva (Director do Gabinete de Acesso 
ao Ensino Superior); 
- Doutor Renato Carvalho (Presidente da Ordem dos 
Psicólogos delegação da Madeira).
Oradores do ISAL:
- Dr.ª Sancha de Campanella (Vice Directora Geral);
- Dr.ª Joana Martins (Orientação Académica);
- Dr. Luís Sardinha (Apoio à Direcção). 
Foram abordadas às temáticas, Educação/Formação para 
o século XXI, acesso ao Ensino Superior, oferta formativa 
do ISAL. 
Foi apresentado  um estudo, que reporta quantos 
estudantes residentes dos concelhos da ilha da Madeira 
estão inscritos numa IES (Instituto de Ensino Superior) de 
Portugal continental e quantos ficam na RAM, bem como 
averiguar quais as áreas científicas das IES da RAM mais 
procuradas pelos residentes na ilha da Madeira. Este 
trabalho científico foi realizado no âmbito do Observatório 
do Sucesso Escolar, estabelecido no Ano Letivo de 
2017/2018 no ISAL.
Nesta sessão aberta o ISAL procurou disponibilizar 
informação actual e pertinente que permita orientar os 
alunos/utentes para o ensino e carreira de sucesso.
 

O terceiro ano da Licenciatura 
de Turismo, realizou uma visita 
de estudo ao Museu 
Etnográfico da Madeira, com a 
docente Dra. Luz Silva no 
âmbito da unidade curricular de 
Património Cultural e Turismo.

Semana da História da Arte

Após o sucesso da primeira edição, realizou-se a 
segunda edição da "Semana da História da Arte" de 8 a 
11 de janeiro.  
Foram organizadas quatro visitas orientadas, pelos 
serviços educativos dos espaços museológicos  do 
Museu Frederico de Freitas, ao Museu Quinta das 
Cruzes, e ao Museu de Arte Sacra. 
Este conjunto de atividades, visa não só potenciar novas 
sinergias entre as instituições parceiras, como também 
aplicar o discurso específico da História da Arte à 
prática do universo turístico, implementando durante 
uma semana um Roteiro de Turismo Cultural, versando 
diferentes especificidades e domínios, da arte, do 
património e da museologia.
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