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Edição 11 | 09/06/2022 

Informativo Semanal da Faculdade 
SESI 
 
 
Olá! 
Confira os destaques da 11ª edição do nosso 
Informativo Semanal. 
 

 

Mensalmente os residentes das escolas 
públicas devem preencher e assinar a Ficha 
da Residência Educacional. O documento 
deve ser entregue para a coordenadora 
Juliana Prezia. 
Acesse a ficha aqui.  
 

*** 

http://www.faculdadesesi.edu.br/
https://www.faculdadesesi.edu.br/ficha-da-residencia-educacional/
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Curso de professor ingressante da rede 
Sesi-SP  
carga horária: 8h 
Vale como reposição de uma semana de 
Residência.  
Ao finalizar o curso será emitido certificado 
de reposição de 8 horas da Residência  
Observação 
Para os que desejarem repor horas de 
Residência, o curso deve ser feito até o dia 
30/06 e o certificado deve ser entregue para 
a coordenadora Juliana Prezia  até o dia 
01/07. 
Para os demais interessados, contará como 
NEI.  
Em caso de dúvida, entre em contato: 
juliana.prezia@sesisp.org.br  
 
Clique aqui para se inscrever! 
 
*** 
IMPORTANTE  
Informativo da Residência Educacional 1º 
semestre de 2022 

http://www.faculdadesesi.edu.br/
mailto:juliana.prezia@sesisp.org.br
https://ead.faculdadesesi.edu.br/course/view.php?id=1208
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Confira o informativo da Residência, 
conforme as tratativas com escolas Sesi-SP, 
que receberam os residentes da Faculdade 
no primeiro semestre de 2022. 
 
Acesse o documento aqui.  
 
*** 

 

Tema 
Aprender nas rodas: o Jongo como caminho 
para práticas educativas antirracistas  
com a Profa. Ma. Laíne Horta Lima 
E Grupo Jongo de Guaianàs.  
22/06 | 19h às 22h.  
Local | Auditório.  
 
*** 
Perdeu as edições anteriores? Acesse todas 
as edições do nosso informativo semanal 
no Moodle (AVA).  
Confira aqui!  
Utilize login e senha de acesso no AVA.  
 
*** 

http://www.faculdadesesi.edu.br/
https://www.faculdadesesi.edu.br/wp-content/uploads/2022/06/Resid%C3%AAncia-educacional-alinhamento-do-semestre.pdf
https://ead.faculdadesesi.edu.br/course/view.php?id=1234
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Dúvidas entre em contato, 
Telefone (11) 3833-1097 
WhatsApp (11) 93440-3922 
E-mail: contato@faculdadesesi.edu.br  | 
secretaria.academica@faculdadesesi.edu.br 
  
 
Boa leitura e até a próxima semana! 🙂🙂 

 
 

http://www.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

