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EVENTOS
O ISAL, realizou várias sessões de
esclarecimento e divulgação da oferta
formativa para 2019/2020 no IPTL Instituto Profissional de Transportes e
Logística da Madeira, Escola Básica e
Secundária de Santa Cruz e no INETESE
Madeira.

O mês de março ficou marcado pela assinatura de um protocolo de
cooperação entre o ISAL e a Wikimedia Portugal.
Este projeto, pioneiro em Portugal, irá envolver cerca de cem
alunos das Licenciaturas de Turismo e Organização e Gestão
Hoteleira e procura desafiar os alunos a produzir conhecimentos
científicos enquadrados nas unidades curriculares e adaptados ao
formato da plataforma Wikimedia. Este projeto, que envolve quatro
docentes do ISAL, procura estimular o intelecto dos alunos,
desenvolver competências diferenciadores perante o mercado de
trabalho e contribuir para a sociedade em geral.
Com intuito de desenvolver e contribuir para o Turismo da Região
o ISAL e o Wikimedia Portugal irão desenvolver conteúdos
fidedignos e atuais para esta plataforma assente em três áreas de
interesse: Turismo, Património, História e Línguas. O desafio terá
inicio com o desenvolvimento de conteúdos sobre as freguesias da
região.
Pretende-se introduzir no âmbito escolar a tecnologia que está
presente diariamente no quotidiano do aluno e que este aprenda a
interpretar e retirar todo o potencial deste tipo de plataformas.

SALÃO DO ESTUDANTE NO BRASIL

O ISAL | Instituto Superior de Administração e Línguas, pelo 3.º
ano consecutivo esteve presente no Salão Estudante no Brasil,
com objetivo de promover a internacionalização dos seus cursos
com a presença em Copacabana e Barra (Rio de Janeiro) nos dias
19 e 20 de março, respetivamente.
O salão estudante é a maior feira da América Latina, que permite
os estudantes contatar diretamente com os representantes de
universidades, faculdades e escolas.
Instituto Superior de Administração e Línguas
Rua do Comboio nº5, 9050-053 Funchal
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Realizou-se no dia 21 de março no
auditório do ISAL, um seminário sobre
o “Centro Internacional de Negócios
da Madeira”, tendo como orador o Dr.
Nuno Teixeira.

O IFCN | Instituto das Florestas e
Conservação da Natureza, no dia 27 de
março realizou uma palestra intitulada
"Floresta Laurissilva - Património
Mundial Natural", tendo o Dr. Nélio
Jardim como orador.

No dia 28 de março, o ISAL recebeu o
socorrista David Santos da Madeira
Emergência para uma ação de
sensibilização sobre o Suporte Básico
da Vida.

Em colaboração com o Polo de
Emprego da Casa do Povo de Santa
Cruz, a 27 de março foi ministrada a
palestra denominada "Rendimentos
Empresariais e Profissionais
(Categoria B)", no âmbito do projeto
ISAL Outdoor.

No âmbito das politicas sociais, o ISAL assinou,
protocolo com Sindicato dos Enfermeiros da Região
Autónoma da Madeira e com SNATTI, representa em
Portugal os Guias Intérpretes Nacionais, Correios
de Turismo, Motoristas de Turismo, Tradutores e
Intérpretes, nos dias 25 e 26 de março,
respetivamente. Estes protocolos visam colmatar as
necessidades formativas dos associados, através
da criação de cursos formativos ou pós-graduações
adequados a estes profissionais, bem como
proporcionar descontos aos associados

