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II Simpósio Residência Educacional 
RESIDÊNCIA EDUCACIONAL E SEU PAPEL NA PROFISSIONALIZAÇÃO 

DOCENTE 
 
 

EDITAL PARA TRABALHO COMO OBSERVADORES  e AVALIADORES DE 
TRABALHOS 

 

REGRAS PARA PARTICIPAÇÃO 

Estão abertas as inscrições para trabalho como observadores e avaliadores 

de trabalhos do II Simpósio de Residência Educacional. 

1. Poderão se inscrever docentes regularmente inscritos na FASESP e 

deverão escolher entre as seguintes opções 

• Avaliação de Resumos e Atividades para Seleção 

• Disponibilidade de Horário para participação no evento 

I. Integral (Tarde e Noite) 

II. Parcial (somente Tarde) 

III. Parcial (somente Noite) 

• Disponibilidade de dias para participação no evento 

Integral ( 26, 27 e 28/10) 

Dois dias (26 e 27/10  ou 27 e 28/10) 

Única (26 ou 27 ou 28/10) 

2. Os inscritos irão avaliar os resumos e selecionar os melhores que irão 

compor as apresentações no II Simpósio de Residência Educacional.   

3. Os avaliadores irão selecionar através de critérios pré-estabelecidos 

que serão encaminhados aos selecionados em data posterior, seno os 

melhores avaliados aqueles que participarão efetivamente das 

atividades.  
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4. Aqueles que quiserem participar deverão preencher as informações em 

um forms que será encaminhado em breve e os selecionados serão 

convidados a criarem os critérios de avaliação. 

5. Nos dias do Simpósios, os docentes selecionados irão percorrer as 

atividade, avaliando os trabalhos, auxiliando em questões acadêmicas 

e pedagógicas supervisionando o bom desenvolvimento delas . 

6. O preenchimento do forms não é sinônimo de aceite. Ficando este a 

critério da comissão organizadora do evento. 

7.  Dúvidas poderão ser encaminhadas para o e-mail: 

residencia@faculdadesesi.edu.br aos cuidados de Nildon Silva 
Figueiredo até o dia final de submissão do resumo (30/09/2022). 
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