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II Simpósio Residência Educacional 
RESIDÊNCIA EDUCACIONAL E SEU PAPEL NA PROFISSIONALIZAÇÃO 

DOCENTE 
 
 

EDITAL PARA TRABALHO VOLUNTÁRIO NA ORGANIZAÇÃO DO SIMPÓSIO 
 

REGRAS PARA PARTICIPAÇÃO 

Estão abertas as inscrições para trabalho voluntário na organização do II 

Simpósio de Residência Educacional. 

1. Poderão se inscrever alunos regularmente inscritos na FASESP e 

deverão escolher entre as seguintes opções 

• Disponibilidade de Horário 

I. Integral (Tarde e Noite) 

II. Parcial (somente Tarde) 

III. Parcial (somente Noite) 

• Disponibilidade de dias: 

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 auxiliar na montagem dos espaços, na organização dos 

deslocamentos dos fluxos para as salas, no recebimento dos inscritos e 

na organização dos momentos previstos tais como a entrega de 

identificação e recebimento no café. 

3. As horas serão computadas com horas NEI  

4. Serão selecionados  alguns estudantes de acordo com a necessidade 

e organização do dia, os estudantes convocados saberão com 
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antecedência os turnos e escalas de trabalho para qual foram 

selecionados.  

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.  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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