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Edição 06 | 05/05/2022 

Informativo Semanal da Faculdade SESI    

 

Olá!  
A partir desta semana (05/05) o nosso boletim informativo 
será enviado às quintas-feiras.  
Confira os destaques desta sexta edição do nosso 
informativo Semanal.  
 
Libras é destaque em projeto de monitoria da 
Faculdade  

 

Confira em nosso blog a reportagem especial desta semana 
com a profa. Ane Flora. Em destaque um projeto de 
monitoria em Libras desenvolvido pela professora e 
compartilhado com os estudantes da Faculdade.  
 
Acesse a reportagem completa aqui.  
 
*** 
Ficha da Residência de maio  
 

http://www.faculdadesesi.edu.br/
https://www.faculdadesesi.edu.br/noticias/lingua-brasileira-de-sinais-e-destaque-em-projeto-de-monitoria-da-faculdade-sesi/
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Mensalmente os residentes das escolas públicas devem 
preencher e assinar a Ficha da Residência. O documento 
deve ser entregue para a coordenadora Juliana Prezia.  
 
Acesse a ficha aqui.  
 
*** 
 
Clube de Leitura LGBTQIAP+ 
O projeto propõe a leitura mensal de livros focados no 
público LGBT (de romance ou teóricos), com encontros 
semanais para debate dos capítulos lidos. O projeto é 
aberto para toda comunidade acadêmica e cada ciclo terá a 
duração de 01 semestre letivo. 
 
O Clube do Livro é organizado pelas estudantes do curso 
de Ciências Humanas: Ana Paula Araújo Vieira, Bárbara 
Martins Marcolino, Luana Aparecida Pinheiro e. Thalita 
Alves Dias.  
 
Os encontros serão realizados todas as sextas-feiras, a 
partir do dia 13/05, das 17h30 às 19h, no laboratório de 
Ciências Humanas.  
 
***  
Agenda  
II Encontro de arte contemporânea: ecos de 1922 
 
Na próxima quinta-feira (12/05) será realizada uma mesa 
redonda promovida pelo II Encontro de arte 
contemporânea: ecos de 1922. O encontro é idealizado por 
professores da Faculdade SESI juntamente com estudantes 
do curso de Linguagens. 
Confira os convidados:  
BRUNA KALIL OTHERO 
É escritora brasileira, performer, professora e 
pesquisadora. Cursa PhD em Português na Indiana 
University (EUA). Mestra em literatura brasileira pela 

http://www.faculdadesesi.edu.br/
https://www.faculdadesesi.edu.br/wp-content/uploads/2022/05/FORMUL%C3%81RIO-DE-FREQU%C3%8ANCIA_escola-p%C3%BAblica-maio.pdf
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UFMG. Autora das obras de poesia, como "Oswald pede a 
Tarsila que lave suas cuecas" (2019, premiada pelo 
Ministério da Cultura). 
CLAUDINEI ROBERTO DA SILVA 
É artista visual, curador e educador. Formado em Educação 
Artística pela USP. Coordenou diversos projetos, tendo 
atuado no MIS, no Museu Afro e na Bienal de SP. Atualmente 
é curador da exposição “Modernismo desde aqui”, em 
cartaz no Paço das Artes até 03/07. 
MAILSON FURTADO 
É escritor cearense, produtor cultural e facilitador em 
cursos e oficinas sobre arte, cultura, literatura, teatro e 
protagonismo juvenil. É autor de “à cidade”, obra 
vencedora do Prêmio Jabuti 2018 nas categorias Poesia e 
Livro do Ano. 
CRISTIANO DE SALES 
É professor de literatura na UTFPR. Pesquisador de poéticas 
modernas e contemporâneas. Escreve poesia. Publicou os 
livros “De silêncios e demoras” (2020) e “Urgências que 
não são” (2021). Colabora como crítico no jornal 
“Rascunho”. 
 
A atividade será online, das 19h30 às 21h30.  
Para acessar e participar do evento clique aqui.  
 
*** 
 
Perdeu as edições anteriores do nosso informativo semanal 
ou quer ler novamente? 
Acesse ead.faculdadesesi.edu.br para entrar utilize CPF e 
senha de acesso no AVA.  
 
*** 
Dúvidas entre em contato, 
Telefone (11) 3833-1097 
WhatsApp (11) 93440-3922 
E-mail: contato@faculdadesesi.edu.br  | 
secretaria.academica@faculdadesesi.edu.br  

http://www.faculdadesesi.edu.br/
https://teams.microsoft.com/registration/3qZIQdENBE2kxXjjdOT21g,i26GsjO3nEm7xoWETs1OFw,pPaSJ9kz_UiIQjAke0IGzA,nr-oKYz1kUC42QaVd29IOQ,VO3rxlyT1k-uiIWjU_-KyQ,bQKF3z_KlUGpxpxLALqGPA?mode=read&tenantId=4148a6de-0dd1-4d04-a4c5-78e374e4f6d6
https://ead.faculdadesesi.edu.br/
https://api.whatsapp.com/message/236KVDLRPCI2N1?autoload=1&app_absent=0
mailto:contato@faculdadesesi.edu.br
mailto:secretaria.academica@faculdadesesi.edu.br
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Boa leitura e até a próxima semana! 🙂🙂 
 

 
 

http://www.faculdadesesi.edu.br/

