II Simpósio Residência Educacional
“RESIDÊNCIA EDUCACIONAL E SEU PAPEL NA PROFISSIONALIZAÇÃO
DOCENTE”
EDITAL PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS (BANNERS)

REGRAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS
1. Para a submissão de trabalhos, a inscrição no evento é obrigatória para
todos e o período de submissão é do dia 15/09/2022 até dia
30/09/2022, exclusivamente no link a ser disponibilizado posteriormente.
2. A inscrição do trabalho não é garantida de seleção e serão selecionados
até 30 trabalhos para apresentação do banner.
3. Cada banner pode conter até 5 alunos autores.
4. Para aprovação do banner deverão ser encaminhados na ficha de
inscrição (link posteriormente divulgado) os autores (nome completo,
curso e ano) e o resumos do trabalho entre de 200 a 500 palavras que
sintetizem a ideia principal que será apresentada no II Simpósio de
acordo a temática geral e que se enquadre em um dos os 9 eixos
temáticos.
5. Os eixos temáticos serão:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relações entre professor/a mentor/a e os Residentes reestruturações/novos sentidos
Papel do Residente no EFI e EFII
Papel do Residente no EM – experiências na rede Sesi e na Escola
Pública
A Residência em Espaços educacionais não formais
Orientação de Residência e suas contribuições
Residência Educacional e Inclusão
O papel da Residência a partir da diferença na educação
Aproximações e distanciamentos da Residência Educacional na
formação docente
Residência Educacional e o trabalho por área: impactos da reforma
do Novo Ensino Médio

6. Cada trabalho deverá contemplar apenas um dos eixos temáticos
escolhidos.
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7. Cada estudante poderá participar de apenas uma submissão resumo
de trabalho para seleção, nesta modalidade.
8. Uma vez selecionado, os autores receberão um link contendo o
template e as normas de edição para confecção do BANNER.
9. Serão apenas aceitos trabalhos autorais e que estejam em acordo com
o eixo escolhido.
10. A divulgação dos escolhidos ocorrerá a partir do dia 05/10/2022.
11. A partir da divulgação os estudantes terão a responsabilidade de
confecção do banner nos moldes do template oficial, sendo os custos de
confecção a cargo dos autores.
12. O banner terá dimensões de 90 cm de largura por 120 cm de
comprimento.
13. Ao se inscreverem nesta modalidade os estudantes estão concordando
com a divulgação, edição, transmissão, publicação e quaisquer outras
ações com relações ao trabalho assim como dos resultados obtidos.
14. A apresentação dos trabalhos será realizada no dia 27/10 e 28/10
durante o período da tarde, sendo apresentados 15 trabalhos por dia e
os estudantes participantes autorizam a divulgação das imagens e
áudios do dia da apresentação.
15. 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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