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Provas orais
Nos dias 3, 9 e 15 de dezembro de 2020
realizaram-se várias provas orais em contexto de
Walking City Tour para a unidade curricular de
Teoria e Técnicas de Informação Turística, com a
orientação da docente Luz Silva, em grupos de 5
alunos.

Semana dedicada à
sustentabilidade e cidadania
ativa
De 9 a 11 de dezembro o ISAL sensibilizou os
alunos que estão a realizar mobilidade Erasmus+
no ISAL, para a temática da sustentabilidade, da
cidadania ativa, da responsabilidade social e da
inclusão, equidade e diversidade.
No conjunto de atividades, foram realizadas
sessões
informativas
sobre
as
temáticas
enunciadas; os alunos iniciaram uma campanha
solidária de recolha de bens para o Canil Municipal
do Funchal, que iniciou dia 23 de novembro e que
concluiu com a visita e entrega dos itens no dia 10
de dezembro, para promover a responsabilidade
social houve uma visita à Assembleia Legislativa
Regional e à Câmara Municipal do Funchal,
elucidando os jovens para o funcionamento e
importância das mesmas, fomentando a cidadania
ativa.
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dezembro de 2020
Think+ 2021
O ISAL organiza nos dias 4 e 5 de fevereiro de 2021,
a 1ª edição do evento “Think+ 2021 International
Conference on Management, Hospitality and Tourism:
a Multilevel Approach”. Este é um evento de
investigação
científica
que
pretende
reunir
pensadores de todo o mundo, académicos e
destacados protagonistas do mundo empresarial das
distintas áreas sobre as quais se debruçará a
conferência.
O ISAL tem desde há vários anos dedicado especial
atenção ao desenvolvimento de iniciativas de cariz
científico, cujo principal objetivo é o fortalecimento
das capacidades de comunicação científica, escrita
ou oral, nomeadamente junto de discentes e
docentes.
O “Think+ 2021” apresenta-se por isso, como um
evento não só académico, mas antes, “assume-se
como
um
fórum
de
debate
internacional
interdisciplinar estabelecendo pontes e sinergias com
o mundo empresarial, possibilitando uma abordagem
multinível”, refere a organização.
A conferência internacional contará ainda com
prestigiados “Keynote Speakers”, nomeadamente
Peter Wanke, Professor Associado da Universidade
Federal do Rio de Janeiro e António Marto,
Presidente do Fórum Turismo.
Peter Wanke irá falar sobre “Soft Computing na
Pesquisa em Turismo”
Brevemente serão revelados mais oradores
participantes no evento, professores universitários e
investigadores das mais importantes universidades e
centros de investigação das áreas do Turismo.
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Assinatura de Protocolo
O ISAL assinou um protocolo de colaboração com a
Ponteditora, representada pelo Doutor Eduardo
Leite.
Este protocolo procura proporcionar vantagens
recíprocas de uma cooperação nos setores do
ensino e da formação através da colaboração entre
o ISAL e a Ponteditora, promovendo a integração
dos jovens no mundo do trabalho.
A Ponte Editora tem como missão a produção e
difusão de investigação científica em língua
portuguesa e contribuir para o conhecimento e o
desenvolvimento tecnológico.

dezembro de 2020
Apresentações de
Trabalhos
No dia 11 de dezembro de 2020 realizou-se no
auditório do ISAL apresentações de trabalhos da
unidade curricular de Historia da Arte em Portugal
com o docente Diogo Goes. Para a abertura das
apresentações.

