
 

 

SIMPÓSIO POTÊNCIAS DO CUIDADO NA EDUCAÇÃO 

Pautados na preocupação em criar redes territoriais que potencializem processos participativos 

e gerem vínculos capazes de construir trocas de saberes, apoiar pessoas ou grupos no contexto 

escolar, o Mestrado em Promoção da Saúde UNASP, em parceria com a Secretaria Municipal de 

Educação (SME) de Itapecerica da Serra convidam você para participar do SIMPÓSIO POTÊNCIAS 

DO CUIDADO NA EDUCAÇÃO 

O SIMPÓSIO POTÊNCIAS DO CUIDADO NA EDUCAÇÃO ocorrerá com o objetivo de discutir, 

refletir e tornar visíveis experiências no âmbito do Programa de Apoio ao Ensino em Ambientes 

Saudáveis de Aprendizagem (PAESAGEM) que desencadeou processos de desenvolvimento 

profissional de gestores da educação básica para repercutir no contexto escolar a promoção do 

bem-estar de sua comunidade educacional. 

O convite é de construirmos um cenário de empoderamento coletivo onde as experiencias 

cotidianas sejam valorizadas. Com isso, espera-se reconhecer e difundir experiências exitosas 

ou significativas realizadas no âmbito escolar.  

O evento acontecerá no dia 06/12/2022 (terça-feira), das 14h às 17h, no Centro Universitário 

Adventista Unasp, campus São Paulo. Sua participação e contribuição nesse simpósio com os 

integrantes dos Grupos de Trabalho envolvidos será valiosa!!! A inscrição no Simpósio será 

realizada em duas modalidades: como apresentadores e/ou ouvintes.  

Atente ao regulamento para participar e realize a inscrição: 

1. Da inscrição 

a) Só é permitido uma inscrição por CPF. 

b) A inscrição será efetivada por meio do preenchimento dos formulários na 

plataforma digital: https://www.even3.com.br/simposio-potencias-do-cuidado-na-

educacao-295368  

c) A certificação (como apresentador de projeto ou ouvinte) é garantida por meio da 

inscrição, presença no caso de ouvintes e inscrição e apresentação no caso de 

inscritos para apresentação de projeto. 

d) O prazo para a efetivação da inscrição com apresentação de trabalho será até o dia 

30 /11/2022 e como ouvinte até o dia 05/12/2022.  

e) Cada integrante do Grupo de Trabalho deve realizar sua inscrição individualmente. 

f) A inscrição nesse simpósio é totalmente gratuita. 
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2. Dos tipos de inscrição 

a) Apresentação de projeto: todos os indivíduos que compõe o Grupo de Trabalho (GT) 

para o Bem Estar nas escolas municipais de Itapecerica da Serra  devem realizar a 

inscrição de apresentação, caso o projeto construído coletivamente for 

apresentado. Para a apresentação o grupo indicará dois representantes. 

b) Participação como ouvinte: os profissionais da educação da rede municipal de 

Itapecerica da Serra que não apresentarão seus projetos e desejam participar e 

contribuir com os projetos que serão apresentados. 

 

3. Das instruções para publicação nos Anais do Simpósio 

a) O resumo do projeto desenvolvido deve ser enviado por e-mail para: 

Jilvana.godoi@gmail.com e cristina.tavares@acad.unasp.edu.br 

b) Deve ser respeitado rigorosamente o formato específico divulgado no encontro de 

07/11/2022 e pelos responsáveis do Simpósio. 

c) O prazo para o envio do resumo para ser validado será até dia 30/11/2022. 

d) Será aceito apenas um resumo por unidade educacional e/ou Grupo de Trabalho. 

e) O resumo deverá conter a identificação de todos os autores envolvidos no grupo de 

trabalho, conforme o formato divulgado. 

f) O envio, validação e apresentação do resumo garante a publicação do trabalho nos 

Anais do Simpósio Potências do Cuidado na Educação. 

  

4. Das instruções para apresentação de projetos no Simpósio 

a) A inscrição dos componentes do Grupo de Trabalho deve ter sido realizada 

conforme item 1 deste regulamento. 

b) O envio do resumo do projeto desenvolvido a ser apresentado deve ter sido enviado 

e validado conforme item 3 deste regulamento. 

c) A apresentação deverá ser realizada por meio de mídia digital no formato específico 

divulgado no encontro de 07/11/2020 e pelos responsáveis do Simpósio. 

d) A apresentação deverá ser exibida com a ferramenta digital POWER POINT.  

 

5. Cronograma 

• 30/11/2020 – limite para envio do resumo. 

• 05/12/2020 - limite para inscrições. 
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