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ISAL E STARTUP MADEIRA ASSINAM PROTOCOLO
Este protocolo procura proporcionar vantagens recíprocas de uma cooperação
nos setores do ensino e da formação através da colaboração entre o ISAL e a
Startup Madeira, promovendo a integração dos jovens no mundo do
trabalho.Assim, os alunos do ISAL poderão realizar estágios curriculares na
Startup Madeira, contactando com diferentes ambientes e desafios nas várias
vertentes, tais como empreendedorismo e inovação. No próximo semestre,
esta entidade irá acolher um aluno do ISAL.

Visitas de estudo em Em contexto de prática
profissional

Em contexto de prática profissional na Unidade Curricular de Teoria e Técnica
de Informação Turística, com a Docente Dra. Luz Silva os alunos realizaram
vários itinerários no Funchal em vários dias.

Visita de Estudo à quinta visia
Foi realizada uma visita de estudo á Quinta Vigia, organizada pela docente Luz
Silva, no âmbito da Unidade Curricular de Técnicas da Comunicação e
Relações Interpessoais, com os objetivos de fortalecer o relacionamento dos
alunos das turmas de Organização e Gestão Hoteleira e de Turismos, esta
visita é no âmbito de promover os mesmos de conhecimentos sobre uma das
Quintas mais emblemáticas da nossa cidade. Os alunos foram atenciosamente
recebidos e conduzidos pelo Dr. Fernando Mata, à Capela, Salões e Jardins
da propriedade.A cereja no topo do bolo foi a foto com o Sr. Presidente do
Governo Regional Miguel Albuquerque.

MasterClass no IVBAM
O IVBAM - Instituto Do Vinho, Do Bordado e do Artesanato da Madeira, I.P.,
recebeu alguns alunos do ISAL no dia 17 de dezembro para uma MasterClass
sobre o Vinho Madeira, esta atividade foi no âmbito da Unidade Curricular de
Alemão com a Dra. Leonilde Olim.

Mobilidade no programa Erasmus+
Mobilidade no âmbito do Programa Erasmus+ de dois membros de Staff, Dr.
Luis Sardinha e Doutor Sergio Teixiera, entre ISAL & Florida Universitária,
Valência, Spain entre os dias 2 a 4 dezembro 2019.

Conferência SNATTI

Realizou-se no dia 10 de dezembro no auditório do ISAL pelas 19h a
Conferência SNATTI Madeira "Somos FEG" Federação Europeia de Guias "A
Importancia da União" com a Dra. Alexandra Dias Sousa como Oradora.
Instituto Superior de Administração e Línguas
Rua do Comboio nº5, 9050-053 Funchal

PÓS-GRADUAÇÕES

EM 2020, O SONHO CONTINUA ...

