
O ISAL e o Grupo Editorial Ponteditora celebraram um protocolo de cooperação com o objetivo de
promover o conhecimento científico, a publicação de trabalhos científicos, individuais e conjuntos e
a organização de conferências e seminários, entre outras atividades relacionadas com o Ensino
Superior. Este novo protocolo surge na sequência das anteriores parcerias celebradas entre estas
duas instituições para a promoção da investigação, acolhimento de estágios curriculares e
realização de conferências internacionais, nomeadamente a “THINK+International Conference”.
Prevê-se que, neste âmbito, seja realizada a publicação de uma dezena de artigos científicos, no
universo de revistas do grupo, em acesso aberto, durante o período de 3 anos.
De destacar que o Centro de Investigação Científica do ISAL é composto por membros
investigadores, a maioria dos quais docentes do ISAL, que têm vindo, desde há vários anos, a
publicar investigação ou a colaborar com a Ponteditora em vários domínios.
O grupo editorial, sediado na Startup Madeira, reúne cinco revistas e um jornal, e3 – Revista de
Economia, Empresa se Empreendedores na CPLP, J2 – Revista Jurídica, JIM – Jornal de
Investigação Médica, Herança – Revista de História, Património e Cultura, RTIC - Revista de
Tecnologias, Informação e Comunicação) e o jornal A Pátria – Jornal da Comunidade Científica de
Língua Portuguesa.
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ISAL celebra parceria com a Ponteditora

Exposição de Gonçalo Ferreira Gouveia para visitar
A exposição "Cinco sentidos" da autoria de Gonçalo Ferreira
de Gouveia, esteve patente no ISAL com visitas até dia 13 de
julho. A exposição debruçou-se sobre a exploração de uma
linguagem contemporânea da identidade insular foi realizada
no âmbito da "TUR Senses Regional Conference" e esteve
inserida no projeto europeu STATUS Steering Transition and
Advancement of Tertiary Underrepresented Students,
desenvolvido em colaboração com a Universidade da
Madeira,no âmbito do Erasmus+ KA220 - HED – Cooperation
Partnerships in Higher Education.
A iniciativa foi organizada pela turma do 1º ano da Licenciatura
de Turismo, teve a curadoria do docente e  Diretor do
Departamento de Ciências Humana se Sociais Diogo José
Costa Goes.
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ISAL Estabelece Parceria com Universidade na Indonésia 
O ISAL, seguindo o seu plano estratégico de internacionalização, estabelece uma parceria com a
University of Science &Computer Technology (STEKOMUNIVERSITY).
Esta universidade é uma das principais universidades situadas na cidade de Semarang na Indonésia,
com cerca de 4.000 alunos e um campus composto por 9 edifícios distribuídos por Semarang,
Ungaran, Kendal, Salatigae Ambarawa.
Esta parceria tem como objetivos a investigação conjunta, o intercâmbio de discentes, docentes e
colaboradores e a participação em vários projetos.
A internacionalização é assumida como uma estratégia crucial, proveniente do contexto de
globalização da economia e da competitividade no sector, pelo que o ISAL ao longo dos últimos anos
tem estabelecido várias cooperações internacionais.
Destacamos as últimas parcerias estabelecidas com a Índia e a Malásia, das quais já resultaram em
webinars e trabalhos conjuntos.
Para o ISAL estas sinergias, transferência de conhecimentos e abertura a uma comunidade cada vez
mais multicultural é essencial para as dinâmicas do Ensino Superior.

Mobilidade Erasmus+

Nos dias 5, 13 e 26 de julho, o ISAL recebeu ao abrigo do Programa Erasmus+, parceiros membro
Staff da Republica Checa da Polónia e da Turquia.
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Defesas de estágio
Os dias 19 e 20 de julho de 2022, foram dedicados às defesas orais dos  estágios curriculares
obrigatórios das Licenciatura de Turismo e de Organização e Gestão Hoteleira. Nestas defesas o
ISAL recebeu seis prestigiadas empresas regionais acolhedoras dos estagiários: Savoy
Investimentos Turisticos S.A., AzimuthPlanet, lda,., Madeira Wine Company S.A., Four Views Baia,
Royal Lido Resort, SA e Hotel Vila Galé. Verificamos ainda que 21% dos nossos alunos estão
empregados nos locais de estágio, apurando assim, que os estágios têm contribuído para a própria
empregabilidade dos alunos do ISAL e da região. As grandes empresas apostam cada vez mais
nesta forma de recrutamento, que lhes dá a garantia de poderem avaliar os seus estagiários e tempo
para os ir introduzindo na filosofia da empresa.

1ª fase de Candidaturas Aberta


