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II Simpósio Residência Educacional 
RESIDÊNCIA EDUCACIONAL E SEU PAPEL NA PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE 

 
 
EMENTAS DOS EIXOS TEMÁTICOS – deve ser disponibilizada no ato da inscrição e 
submissão de trabalhos e banners.   
 
Relações entre professor/a mentor/a e os Residentes - reestruturações/novos sentidos 
 Investigações, análises e relatos que evidenciem os projetos de parceria e/ou 
as relações que envolvem as contribuições dos professores e professoras mentoras na 
atuação do/a Residente e que expressem o processo de construção da docência. 
 
Papel do Residente no EFI e EFII  
 Relatos de projetos e experiências realizadas por discentes residentes durante 
a Residência Educacional e suas contribuições no percurso de formação docente no 
ensino fundamental I e ensino fundamental II. 
 
Papel do Residente no EM – experiências na rede Sesi e na Escola Pública 
Relatos de projetos e experiências realizadas por discentes residentes durante a 
Residência Educacional e suas contribuições no percurso de formação docente no 
ensino médio na rede Sesi e na escola pública. 
 
A Residência em Espaços educacionais não formais 
 Reflexões, projetos e relatos da atuação na Residência em espaços não 
formais, tais como museus, ONGs, instituições sociais etc e as contribuições para o 
percurso de formação docente. 
  
Orientação de Residência e suas contribuições 
 Experiências, relatos e produções teóricas e práticas na relação com a 
Orientação de Residência. As contribuições e percursos da orientação na construção 
da docência. 
 
Residência Educacional e Inclusão 
 Estudos, análises, projetos e experiências que evidenciam a atuação da 
Residência Educação no âmbito da Inclusão Escolar. Suas potencialidades e limites na 
construção da docência.  
 
O papel da Residência a partir da diferença na educação 
 Reflexões, análises e projetos que explorem o diálogo sobre a diferença no 
campo educacional, apresentando debates sobre a inserção LGBTQIA+, etnia, 
gênero, classe no ambiente escolar e a atuação da residência e da construção da 
docência. 
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Aproximações e distanciamentos da Residência Educacional na formação docente 
 Relatos de experiência, pesquisas, atividades e ações que expressem reflexões 
sobre as contribuições e limites da própria residência educacional no percurso da 
formação docente. 
 
 Residência Educacional e o trabalho por área: impactos da reforma do Novo Ensino 
Médio 
 Pesquisas, reflexões e diálogos sobre a formação por área e a 
interdisciplinaridade na Residência Educacional em tempos de adaptação a BNCC e 
ao Novo Ensino Médio.  
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