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ISAL iniciou ano letivo

ISAL iniciou o ano letivo de 2020/2021 no dia 12 de outubro de 2020. Tendo em conta a
imprevisibilidade do momento, o ISAL, previu para este novo ano três metodologias de ensino: híbrido,
à distância e presencial. Numa primeira fase uma metodologia de ensino híbrida, sendo adequado ao
propósito de desconfinamento gradual e retorno progressivo à atividade presencial no ensino superior.
Neste regime, as aulas serão dadas presencialmente pelo docente, mas em sala estarão apenas 50%
dos alunos e os restantes acompanham através de ensino à distância com recurso a plataformas
digitais. Os alunos trocam de metodogia semanalmente, salvo exceções que, pelas condicionantes de
saúde tenham de ter sempre em regime à distância. Os alunos que se desloquem às instalações devem
cumprir com as recomendações das entidades competentes, usar máscara e praticar o distanciamento
social.

Entrega de Certificados
No dia 09 de outubro de 2020 o ISAL realizou a entrega de certificados no auditório do ISAL pelas
18:30h aos alunos dos seguintes cursos:
Pós-Graduação de Gestão Recursos Humanos;
CURSO Marketing para PME’s;
Curso A Importância da Análise das Demonstrações Financeiras.

Instituto Superior de Administração e Línguas
Rua do Comboio nº5, 9050-053 Funchal
Telefone 291 705 705 | isal@isal.pt

70

NEWSLETTER
outubro de 2020
Queima das Fitas ISAL

Cerca de uma centena de alunos das Licenciaturas de Turismo, Gestão de Empresas e Organização e
Gestão e Hoteleira do ISAL celebraram, no dia 10 de outubro de 2020, a finalização do seu percurso
académico com uma celebração de entrega de diplomas e a cerimónia de “queima das fitas”. A
iniciativa foi organizada pela Associação de Estudantes do ISAL. Intervieram na cerimónia, a vicediretora geral do ISAL, Sancha de Campanella, os diretores de curso Sérgio Teixeira e Nelson Abreu,
os padrinhos Bruno Brazão e Leonilde Olim, docentes do ISAL e o presidente da AEISAL, David Abreu.
Marcou também presença na cerimónia a presidente da Junta de Freguesia do Monte, Idalina Silva.

ISAL realizou um "Cultural Tour" pela Arte Contemporânea
O ISAL organizou no dia 25 de outubro, mais um roteiro cultural na cidade do Funchal pela arte
contemporânea. Os alunos da licenciatura de Turismo visitaram duas exposições patentes no Museu
Henrique e Francisco Franco: “Dias de Sol e Chuva” da autoria de Graça Berimbau e “Paris: Horizonte
Fatal” de Henrique e Francisco Franco. De referir que no passado dia 25 de outubro, o ISAL realizou um
percurso pelo núcleo histórico de São Pedro, entre a Galeria Marca de Água e a Galeria Porta 33,
integrado na programação oficial das Jornadas Europeias do Património, onde os alunos puderam
visitar as exposições “Momentos” de Fernando Ricardo e “Ilhéstico” com curadoria de Miguel von Hafe
Pérez, respetivamente.
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ISAL associou-se À 'SEMANA INTERNACIONAL DO ACESSO
ABERTO'
O ISAL, em consonância com várias instituições de ensino superior a nível mundial, entre os dias 19 e
25 de outubro irá associar-se à 'Semana Internacional do Acesso Aberto'.Esta iniciativa internacional
tem como objetivo disseminar o Acesso Aberto ao conhecimento, promovida pela SPARC (Scholarly
Publishing and Academic Resources Coalition). O 'Acesso Livre' (ou 'Acesso Aberto') significa a
disponibilização livre na Internet de cópias gratuitas, online, de artigos de revistas científicas revistos
por pares (peer-reviewed), comunicações em conferências, bem como relatórios técnicos, teses e
documentos de trabalho.Ao longo desta semana o ISAL irá divulgar a toda a comunidade académica
esta iniciativa, com o objtivo de apelar à utilização e depósito voluntário de vários conteúdos nesta
plataforma.

Abertura de dois Curos
O ISAL, realizou abertura da 7ª edição da PósGraduação de Gestão de Recursos Humanos
no dia 23 de outubro de 2020 e no mesmo dia
o ISAL abriu o curso de Português - Língua
não materna nível A1.
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