II Simpósio Residência Educacional
RESIDÊNCIA EDUCACIONAL E SEU PAPEL NA PROFISSIONALIZAÇÃO
DOCENTE
EDITAL PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DE ENCERRAMENTO DO SIMPÓSIO

REGRAS PARA SUBMISSÃO DE ATIVIDADE
Estão abertas as inscrições para apresentação cultural de encerramento do II
Simpósio de Residência Educacional.
1. Poderão se inscrever alunos e professores regularmente inscritos na
FASESP e as apresentações deverão se enquadrar em um dos 4 tipos
previstos:
•

Atividade Musical – apresentação de até 30 minutos.

•

Atividade Teatral e Dança – apresentação de até 15 minutos.

•

Atividade Poética – apresentação de até 5 minutos.

2. No dia 28/10 das 21:10 até as 22:00 estarão previstas a apresentação
de até 3 atividades culturais, iniciando-se com atividade poética, sendo
seguida pela atividade Teatral e Dança e pôr fim a atividade musical.
3. Serão selecionados, caso tenham inscritos: 1 atividade poética, até 2
atividades Teatrais e de Dança desde que a apresentação total das
duas não passe de 15 minutos; e por fim até duas atividades musicais
sendo cada uma de 15 minutos.
4. A produção e instrumentos necessários para a realidade da atividade é
de total responsabilidade dos proponentes da ação, assim como
figurinos e materiais.
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5. Aqueles que quiserem participar deverão preencher as informações em
um forms que será encaminhado em breve e deve conter uma rápida
explicação da atividade, o espaço necessário e o nome e a quantidade
de pessoas envolvidas na ação.
6. O preenchimento do forms não é sinônimo de aceite. Ficando este a
critério da comissão organizadora do evento.
7.

A ação ocorrerá no dia 28/10 a noite e os participantes autorizam a
divulgação das imagens e áudios do dia da apresentação.

8. Dúvidas poderão ser encaminhadas para o e-mail:
residencia@faculdadesesi.edu.br
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Figueiredo até o dia final de submissão do resumo (30/09/2022).
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