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ISAL recebeu Presidências Abertas da CMF

1ª Edição "Think Marketing"
Os alunos da Licenciatura de Gestão do 2.º ano do ISAL criaram um
evento de marketing - ‘Think Marketing’. Nesta primeira edição, o evento
teve como júris Carlos Lopes, Diogo Goes e Eduardo Leite. Foram
apresentadas 8 ideias criativas para lançamento de novos produtos ou
serviços. Esta edição foi inserida na unidade curricular de ‘marketing’,
lecionada pelo docente Luís Sardinha.  Pretende-se que seja um evento
de referência a nível regional, contribuindo com conhecimento disruptivo
e inovador de forma a inspirar novos modelos de negócios baseados
numa estratégia de marketing com atitude.

O ISAL, assinou um protocolo de cooperação com a entidade Associação Nacional de
Professores.  Ambas as partes assumiram o compromisso de divulgar iniciativas e
formações nomeadamente a Pós-Graduação em Gestão e Administração Escolar
concebida com diversos objetivos dos quais se salienta dotar os formandos de
conhecimentos, competências na área da Gestão e Planeamento bem como satisfazer
as necessidades de formação de todos os profissionais, atuais e futuros no ramo da
docência, ao nível de cargos de gestão.

Após as edições anteriores, em 2018 e 2019, que resultaram num conjunto de duas dezenas
de visitas orientadas a seis museus e espaços culturais da cidade do Funchal, a 3ª edição
contemplou a visita a dois museus, o Museu Henrique e Francisco Franco e o Museu de Arte
Sacra do Funchal e a duas galerias de arte contemporânea, a Galeria Marca de Água e a
Porta 33. A 3ª edição contou com a presença do ISAL no Madeira Viva da RTP-Madeira
representado pela Dra. Sancha de Campanella e Dr. Diogo Goes.

3º Edição da "Semana da História da Arte"

ISAL e Associação Nacional de Professores - Secção Regional da
Madeira assinam protocolo 

O presidente Miguel Silva Gouveia foi acompanhado pelo respectivo
executivo, tendo sido guiado numa visita às instalações do instituto pela
Vice-Directora Geral, Sancha de Campanella, e pelo Director de Curso
Nelson Abreu, o que proporcionou o debate de vários temas de interesse
para ambas as instituições, complementada com a presença, e de uma
conversa informal, com os representantes da Associação de Estudantes
deste estabelecimento privado de ensino superior.

Seminário "Negociação Coletiva"
Decorreu no dia 30 de janeiro de 2020 no auditório do ISAL, no âmbito da unidade
curricular de Direito do Trabalho com a docente Doutora Susana Cró um seminário
"Negociação Coletiva" com o Dr. Savino Correia Diretor Regional do Trabalho e da
Ação Inspetiva e o Doutor Eduardo Alves.
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PÓS GRADUAÇÃO DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

E INSTITUIÇÕES SOCIAISDoutor Adalberto
Campos

Irá ministrar dois seminários com os seguintes temas:

 - Inovação e Sustentabilidade nos Sistemas de Saúde - 6º feira dia 13.03.2020
 - Os desafios dos Sistemas de Saúde - Sábado dia 14.03.2020


