
O Instituto Superior de Administração e Línguas organizou no dia
28 de setembro uma sessão comemorativa alusiva ao Dia
Europeu das Línguas. 
Este evento foi organizado pelas docentes Leonilde Olim e
Andreia Carvalho do Departamento de Línguas do ISAL e
destina-se ao público em geral, com especial relevo à
comunidade académica.
Esta iniciativa foi realizada via Zoom, pelas 17h00 e terá a
duração aproximada de uma hora e 30 minutos.
As atividades procuraram celebrar a diversidade linguística na
Europa através de: atuação musical e atividades lúdicas.
Conforme iniciativa conjunta do Conselho da Europa e da
Comissão Europeia, o Dia Europeu das Línguas tem sido
celebrado todos os anos, desde 2001, no dia 26 de setembro. 
O Conselho da Europa promove o plurilinguismo, com base na
convicção de que a diversidade linguística é essencial para
alcançar uma maior compreensão intercultural e é um elemento
chave da riqueza do património cultural da Europa.
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"Cultural Tour, Roteiro de Arte Contemporânea" pela Cidade do
Funchal

O Instituto Superior de Administração e Línguas organizou no
passado dia 25 de setembro a quarta edição do "Cultural Tour,
Roteiro de Arte Contemporânea" pela Cidade do Funchal,
integrando a programação oficial das Jornadas Europeias do
Património.
Este "Cultural Tour" é um percurso orientado pelo núcleo
histórico da freguesia de São Pedro, no qual foram realizadas
duas visitas a galerias de arte contemporânea. a "Marca de
Água". situada na Rua da Carreira 119 e a "Porta 33", situada
na Rua do Quebra Costas 33. Os participantes visitaram duas
exposições: "Momentos" da autoria de Fernando Ricardo
patente na Galeria Marca de Agua e a coletiva "Ilhéstico", com
curadoria de Miguel von Hafe Pérez, patente na Galeria Porta
33.

ISAL comemorou o Dia Europeu das Línguas



PÓS-GRADUAÇÕES
Recursos Humanos | 7ª edição
Gestão e Administração Publica | 3ª edição
Gestão Estratégia de Eventos | 1ª edição
Tour Guiding | 1ª edição
Gestão e Administração Escolar |  1ª edição

DATAS
23-10-2020
15-01-2021
29-01-2021
12-02-2021
22-01-2021
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Abertura da Pós-Graduação em Gestão de Serviços da Saúde e

Instituições Sociais

Após ter sido adiada a sua abertura, devido ao contexto internacional
de pandemia, o ISAL iniciou no dia 4 de setembro a 6ª Edição da sua
Pós-Graduação em Gestão de Serviços de Saúde e Instituições
Sociais.

Esta pós-graduação ao longo das suas edições já formou mais de 90
profissionais das mais diversas áreas: médicos, enfermeiros, técnicos
superiores de diagnóstico e terapêutica, gestores, entre outros.


