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II SIMPÓSIO DE RESIDÊNCIA EDUCACIONAL 
Residência educacional e seu papel na profissionalização docente 

 
Normas para submissão de trabalhos científicos – categorias: apresentação oral e/ou 
banner/painel.  
 
O evento será realizado de 26 a 28 de outubro, presencial, na Faculdade Sesi de 
Educação.  
 
A seguir confira os eixos temáticos selecionados para essa edição e as normas para 
submissão de trabalhos. .  
 
EIXOS TEMÁTICOS 
 
• Relações entre professor/a mentor/a e os Residentes - reestruturações/novos 
sentidos  
• Papel do Residente no Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II  
• 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  
 
Observação  
Os eixos temáticos são os mesmos para ambas as categorias de submissão de trabalhos. 
Será aceito somente 1 (um) eixo temático por categoria de inscrição.   
Após a aprovação dos trabalhos. os contemplados (categorias apresentação oral e/ou 
banner) receberão o template para as apresentações dos trabalhos.  
 
NORMAS PARA SUBMISSÃO DE APRESENTAÇÃO ORAL  
Serão aprovados 108 trabalhos (3 para cada sala em dois horários em 2 dias de evento).  
Informações para envio de resumo no momento da inscrição: 
Individual, em duplas ou trios, propostas escritas, 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. 
 
A escrita desse resumo deve conter: 

• Situação e/ou objeto de debate, análise ou investigação; 
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• Motivação da proposta (por que quer falar desse tema?); 
• Relação evidente com a experiencia de Residência e com o eixo temático 

escolhido; 
• Relações entre teoria e prática. 

A proposta é que os estudantes realizem um resgate de experiencias, vivencias que 
tiveram com a Residência, aspectos positivos e até mesmos negativos que acreditam 
que podem resultar em uma breve investigação teórica e que possa ser partilhada e 
apresentada no II Simpósio. 
 
 
NORMAS PARA SUBMISSÃO DE BANNER/PAINÉL 
 
Serão aprovadas até 30 propostas que deverão ser apresentadas em formato de 
banner (15 por dia) e com composição de até 5 pessoas. 
  
Orientações para confecção do banner/painel  
Banner tamanho: : 90 cm (largura) x 120 cm (altura).  
Margens superior e inferior: 2,5 cm  
Lateral esquerda e direita: 2,5cm  
Imagens e/ou ilustrações do banner devem ter no mínimo 300dpi (padrão básico para 
impressão).  
Tamanho e tipo da fonte do banner  
Para os título do banner:  
Arial, em caixa alta, negrito, alinhamento centralizado, com tamanho mínimo de 40 e 
máximo 50.  
Para o corpo do texto do banner:  
Times New Roman, alinhamento justificado, com espaçamento 
entre linhas 1,5 e tamanho mínimo da fonte de 18 e máximo de 26.  
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Para esquemas de cores e layouts de apresentação visual, consulte : 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5804762/mod_resource/content/1/Aula%20
Como%20preparar%20um%20poster.pdf 
 
O banner deve conter título do trabalho, metodologia, objetivos e resultados da 
pesquisa. 
Identificação dos apresentadores em etiqueta, colada na parte posterior do banner 
com nome completo, R.A, curso e nome do/da professor/a orientador/a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etiqueta tamanho padrão Etiqueta A414 Etiquetas Por Folha 
Dimensões: 9,91 cm x 3,81cm 

  
 
NORMAS PARA SUBMISSÃO DE GRUPO TEMÁTICO  

Título do Trabalho 
Orientador(es): 
XXXXXXX 
XXXXXX 
Autores:  
XXXXXXX RA 202xxxx 
LGG 1° Ano 
XXXXXXX RA 201xxxx 
CN 2° Ano 
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As propostas de Grupos de Trabalhos (GTs) podem ser apresentadas por estudantes e 
professores e também em conjunto, professores e estudantes, que queiram expor 
debates teóricos, estudos de caso, diálogos, relatos de experiência e/ou dinâmicas que 
envolvam a temática geral do II Simpósio. 
 
Serão realizados até 9 Grupos Temáticos os quais devem apresentar, no momento da 
inscrição, um resumo de 200 a 500 palavras que apresente o título do GT e seus 
componentes e responsáveis, assim como os objetivos e proposições para o momento 
da discussão, para que no dia do encerramento possa ser possível compartilhar os 
resultados obtidos após os GTs realizados. 
 
 
DATAS E INFORMAÇÕES: 
 
INSCRIÇÕES OUVINTES: 15 de setembro a 24 de outubro.  
SUBMISSÃO DE TRABALHOS: 15 a 30 de setembro.  
INSCRIÇÕES MONITORIA, MEDIAÇÃO DE TRABALHOS E PROPOSTA DE ATIVIDADE 
CULTURAL – ENCERRAMENTO: 20 a 30 de setembro.  
 
DIVULGALÇÃO  
MONITORIA, MEDIAÇÃO DE TRABALHOS E PROPOSTA DE ATIVIDADE CULTURAL - 
ENCERRAMENTO  
A partir de 11 de outubro.  
TRABALHOS APROVADOS E SALAS DE APRESENTAÇÃO 
A partir de 11 de outubro.  
 
TEMPLATES DISPONIBILIZADOS: 
PPT de apresentação oral (template divulgado junto com o resultado dos aprovados).  
Modelo de banner/painel (template divulgado junto com o resultado dos aprovados).  
QR-Code para participação nos dias do evento – computar frequência e gerar 
certificado.  
 
Em caso de dúvida entre em contato  
Nildon Silva 
residencia@faculdadesesi.edu.br  
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