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Entrega de Certificados
No dia 3 de dezembro realizou-se no auditório do ISAL a entrega dos certificados aos alunos da 2ª edição da Pós-
graduação em Gestão e Administração Pública.

ISAL debate projetos pedagógicos na Croácia
A universidade, Bjelovar University of Applied Sciences, é parceira no projeto INCLUDE (Intercultural
Communication and Linguistic Upgrade in a Digital Environment) em conjunto com a Aristotle University of
Thessaloniki, na Grécia.
Ao longo da semana de 6 de dezembro, as instituições parceiras reuniram-se para analisar a evolução do projeto
em curso e avançar para a publicação de um artigo científico, que tem por base um levantamento de
necessidades de empresas, docentes e discentes locais, realizado no passado mês de setembro. Este estudo irá
focar-se nas perceções deste público-alvo sobre a importância das experiências internacionais durante o período
de estudos, o seu contexto multicultural e interdisciplinar e o contributo destas experiências para aprimorar as
suas competências linguísticas. Os resultados deste trabalho de investigação serão apresentados em conferência
internacional no próximo ano.
 Nesta visita à Croácia, o ISAL pretende reforçar esta parceria com a submissão de um novo projeto, no âmbito do
Programa Erasmus+ KA2, cuja ideia principal será potenciar a transformação de ideias inovadoras em projetos
viáveis e concretizáveis.
Nestas atividades de âmbito internacional, o ISAL reforça a sua cooperação externa e prossegue a sua busca
pelo constante aperfeiçoamento da sua atividade nos domínios da investigação, do ensino e da formação
permanente em gestão e turismo, em ligação direta e dinâmica com as empresas e demais organizações.
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Visita de estudo a baixa do Funchal
Os alunos da licenciatura de Turismo no dia 15 de dezembro realizaram uma visita de estudo à baixa do funchal
nesta época natalícia.
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ISAL encerra o ciclo de workshops internacionais que contou
com 30 participantes

O ISAL, em conjunto com as Instituições de Ensino Superior parceiras (Bjelovar University of Applied Sciences, na
Croácia e Aristotle University of Thessaloniki, na Grécia), conclui no dia 18 de dezembro o ciclo de workshops
internacionais que tem decorrido em ambiente virtual, no âmbito do projeto Erasmus+ KA2 – INCLUDE
(Intercultural Communication and Linguistic Upgrade in a Digital Environment).
Os trinta participantes, dos três países em cooperação, debatem e apresentam materiais pedagógicos que
desenvolveram sob a supervisão de mentores das instituições parceiras, subordinados a várias temáticas, entre
as quais ‘técnicas que podem ser usadas para ultrapassar situações problemáticas em contexto de trabalhos de
grupo; os ‘desafios de conhecer novos contactos profissionais através de ferramentas de videoconferência’;
‘comunicação ineficaz e eficaz em ambiente intersectorial e ‘como se envolver eficazmente em interações
interculturais?’.
No âmbito desta apresentação, os participantes partilham as barreiras que enfrentaram ao trabalhar em equipa
com alunos de outras nacionalidades e áreas de formação distintas num ambiente digital, destacando as
estratégias que utilizaram para ultrapassar tais barreiras e dar resposta ao desafio proposto pelos respetivos
mentores.
De acordo com o ISAL, o objetivo desta partilha é aprimorar, de acordo com o feedback dos alunos, o programa
de um curso de competências comunicativas e linguísticas em contexto digital, a disponibilizar numa plataforma
de acesso aberto e a ser adaptado e implementado por outras Instituições de Ensino Superior a nível
internacional.


