II Simpósio Residência Educacional
RESIDÊNCIA EDUCACIONAL E SEU PAPEL NA PROFISSIONALIZAÇÃO
DOCENTE
EDITAL PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS PARA GRUPOS TEMÁTICOS

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 no página com simpósio.
2. Os Grupos Temáticos têm como foco estudantes e docentes que já desenvolvam
pesquisas, tenham artigos publicados e/ou estejam de posse de dados ou no
estágio de confecção de artigos ou TCC e queriam aprofundar as discussões
sobre os dados com os demais estudantes e docentes da Faculdade Sesi.
3.

As propostas podem ser apresentadas por ESTUDANTES e PROFESSORES,
sendo possível a apresentação em conjunto discente-docente.

4. Serão selecionados até 9 grupos temáticos e eles deverão apresentar ao
menos um dos seguintes pontos:
•

Estudo de caso

•

Diálogos e reflexões sobre uma das temáticas dos eixos.

•

Relato de experiências e/ou dinâmicas correlacionadas aos eixos.

5. A inscrição do trabalho não é garantida de seleção e serão selecionados até 9
Grupos Temáticos, sendo esse número passível de alteração de acordo com o
recebimento e importância dos resumos recebidos
6. Cada grupo temático poderá conter até 6 componentes, entre professores e
alunos.
7. Para aprovação do trabalho a ser apresentado deverão ser encaminhados na
ficha de inscrição (link posteriormente divulgado) os autores (nome completo,
curso e ano e disciplina que ministra) e o resumos do trabalho entre de 200
a 500 palavras que apresente o Grupo Temático, seus componentes e
responsáveis. Deve ainda apresentar seus objetivos e proposições, devendo as
discussões serem sistematizadas para que para que no dia do encerramento
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possa ser possível o compartilhamento dos resultados obtidos após a realização
dos Grupos Temáticos.
8. Uma vez selecionado, os autores receberão uma confirmação da apresentação
com o dia e a sala para
9. As apresentações ocorrerão nos dias 27 e 28 de outubro no período da noite
dividido em duas apresentações:
A saber:
•

Apresentação e desenvolvimento dos Grupos Temáticos: 27/10 das
19:30 às 21:30 – Nove grupos temáticos ocorrerão simultaneamente.
Os autores irão desenvolver as atividades com os inscritos e elas
podem ser debates, mesa redondas, arguições, estudos dirigidos
etc., ficando a critério dos autores.

•

Compartilhamento e síntese dos Grupos Temáticos: 28/10 das
19:30 às 21:00 – os responsáveis pelos grupos temáticos irão
apresentar uma síntese das ações e resultados obtidos durante a
realização dos Grupos Temáticos.

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 da
apresentação e a montagem do modelo formativo a ser utilizado no dia, bem
como a definição de quem e como será feita a síntese do grupo. Os custos de
confecção ficam a cargo dos autores.
12. No dia 27/10 será destinado uma sala e 2 horas para cada grupo desenvolver
seu percurso formativo e elaborar e produzir sua síntese.
13. No dia 28/10 cada Grupo terá até 10 minutos para apresentar seus
resultados e sínteses e isso ocorrerá no auditório com retransmissão na
sala S01. O início previsto é 19:30 e seu término é as 21:00.
14. Ao se inscreverem nesta modalidade os estudantes e professores estão
concordando com a divulgação, edição, transmissão, publicação e quaisquer
outras ações com relações ao trabalho assim como dos resultados obtidos.
15. 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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