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Semana de Acolhimento e Início do Ano Letivo
O ISAL realizou a semana de acolhimento de 06 a 10 de
outubro de 2022. Os novos alunos,  estudantes das
Licenciaturas em Turismo e em Gestão de Empresas,
tiveram a oportunidade de conhecer a Associação de
Estudantes e os programas dos cursos. Para esta
apresentação dos programas, contamos com a presença
dos Diretores de Curso Doutor Élvio Camacho e Especialista
Luz Silva, bem como da da Vice-Diretora Geral do ISAL,
Doutoranda Sancha de Campanella. Os novos alunos
participaram em diferentes dinâmicas e atividades de
integração realizadas pela Associação de Estudantes como
o Sunset no dia 08 de outubro e a sessão de abertura do
Início do Ano Letivo 2022/2023 no dia 10 de outubro. Na
sessão de abertura,  contamos com a presença do Dr. José
Quaresma, Diretor Geral, da Dra. Marta Quaresma, Diretora
e Representante da Entidade Instituidora, da Doutoranda
Sancha de Campanella, Vice-Diretora Geral e da aluna Sara
Camacho, Presidente da Associação de Estudantes.

O ISAL realizou uma sessão  de abertura da 9ª edição da Pós-
graduação em Gestão de Recursos Humanos

Decorreu no dia 07 de outubro uma sessão de abertura da 9.ª
edição da Pós-graduação em Gestão de Recursos Humanos, no
ISAL. A sessão contou com a presença da Vice-Diretora Geral do
ISAL, a Doutoranda Sancha de Campanella, e do docente que
ministra a unidade de formação em Gestão de Conflitos e
Negociação, o Doutorando Nelson Abreu.
O ISAL pretende, através desta oferta formativa, desenvolver
competências técnicas e humanas adequadas à Gestão de
Recursos Humanos, dotando os formandos de conhecimentos,
ferramentas e conceitos imprescindíveis ao desempenho de
funções de gestão e chefia nesta área profissional. O curso destina-
se a profissionais das áreas da Gestão, Psicologia, Sociologia,
Economia, Direito ou outras áreas afins que pretendam adquirir
conhecimentos no âmbito da Gestão de Recursos Humanos.
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O ISAL celebrou protocolo com a República da Guiné-Bissau 
O ISAL celebrou um protocolo de cooperação com o Ministério do Ensino Superior e Investigação
Científica da Guiné-Bissau, considerando os profundos laços históricos, económicos, culturais e
sociais que unem os dois países e a necessidade de serem fortalecidos ainda mais.
A Vice-Diretora Geral do ISAL, Doutoranda Sancha de Campanella, destaca a importância da
parceria, na internacionalização do ensino superior, o que vai ao encontro do plano estratégico de
internacionalização e investigação da instituição.
As relações bilaterais entre as duas instituições no domínio do ensino e atividade científica
permitirão a partilha de informações, experiências, trabalhos e resultados, assim como a
disponibilização de assistência técnica em diversos domínios.

Estudantes do ISAL visitaram Museu Quinta da Cruzes
Os alunos do 2º e 3º anos da Licenciatura de Turismo do ISAL participaram, no dia 20 de outubro,
numa visita guiada ao Museu Quinta das Cruzes orientada pelo docente Diogo Goes.
Na sequência da visita de estudo, os alunos assistiram à interpretação musical integrada na
programação do Festival Internacional de Guitarras da Madeira. É importante a aproximação da
comunidade académica da realidade museológica regional, contribuindo para a valorização do
património cultural. 

Seminário - Erasmus+

Ao abrigo do Programa Erasmus+, decorreu no
dia 20 de outubro de 2022 um seminário intitulado
"Sponsorship - a powerful marketing
communication tool" proferido por uma docente da
Letónia.
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2ª Conferência Internacional de Saúde e Inclusão realiza-se em
novembro 

"A Associação Cultural e de Solidariedade Social Raquel Lombardi, em parceria com a Escola
Superior de Enfermagem São José de Cluny, o Instituto Superior de Administração e Línguas- ISAL
e a Ponte Editora, organiza a 2nd International Conference on Health and Inclusion - Madeira Island
2022 dedicada aos temas "Saúde na Era Digital" e "Educação e Inclusão".
Esta 2ª edição do evento irá decorrer a 7 e 8 de novembro, nas instalações da Escola Superior de
Enfermagem São José de Cluny (sob o tema Health in the Digital Era) e no Instituto Superior de
Administração e Línguas (sob o tema Education and Inclusion).
A entrada é livre, e a conferência tem abertura marcada para dia 7 de novembro, na Escola São
José de Cluny, com início previsto pelas 14h15, contando com a intervenção de abertura de Rafaela
Fernandes, presidente do Conselho de Administração do SESARAM.
Esta conferência, que pretende ser um fórum aglutinador de pensamento técnico-científico das
áreas em estudo, irá contar com mais de duas dezenas de prestigiados 'keynote Speakers',
professores universitários, investigadores e profissionais, técnicos com um percurso consolidado e
transdisciplinar, nas várias áreas em debate."

Acolhimento dos alunos Erasmus+

No dia 24 de outubro, realizou-se no auditório do
ISAL uma sessão de acolhimento aos alunos de
Erasmus+ do 1º semestre.


