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Inscrição para o Congresso Internacional Movimentos 
Docentes 
 

 
 

O grupo de estudos e pesquisas “Movimentos Docentes”, da Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP), está credenciado pelo DGP/CNPq. Ativo há mais 

de 10 anos, este grupo é formado por doutores, mestres, pós-graduandos, 

estudantes de cursos de graduação da UNIFESP, por professores da rede pública 

de ensino e, também, estudantes do ensino médio. 

A principal intenção é discutir e refletir acerca dos movimentos docentes de 

professores da educação básica ao ensino superior, promovendo eventos, cursos, 

oficinas, publicações e encontros para troca de experiências e estudos diversos. 

O Congresso Internacional Movimentos Docentes 2022, é a segunda 

edição de um evento on-line internacional, que surgiu em 2020 no contexto da 

pandemia de Covid-19, que tem como público-alvo professoras, professores, 

pesquisadores e estudantes, e, além de comemorar o Dia dos/as Professores/as, 

visa trocar experiências, propiciar discussões sobre formação, práticas educativas 

e dar visibilidade ao trabalho docente, para que esse seja cada vez mais 

valorizado.  

Em 2021, tivemos quase 17.000 inscritos no congresso e mais de 1.000 

trabalhos submetidos, com participações de todos os estados brasileiros e mais 

de 20 países com 120.000 visualizações no nosso canal no Youtube. 

Em 2022, a expectativa é crescer mais e chegarmos a 30.000 participantes. 

A nossa meta é sermos o maior evento educacional do país. 

E você, professor, professora, tem papel fundamental nisto, afinal, este 

evento é para você! 

https://www.movimentosdocentes.com/inscricoes
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As inscrições para o Congresso Internacional Movimentos Docentes  estão 

abertas e são gratuitas, geram certificado de no mínimo 20 horas e devem 

ser feitas clicando aqui. 

A inscrição é obrigatória para que você receba as informações do nosso 

evento, links das salas e transmissões e as novidades nos próximos meses.  

O Evento acontecerá nos dias 14 e 15 de outubro e será transmitido pelo 

canal do Youtube do Movimentos Docentes. 

Depois que fizer sua inscrição como ouvinte, você ainda poderá apresentar 

algum trabalho relativo a práticas pedagógicas, reflexões, pesquisas que 

desenvolveu ou ainda relatos de casos e experiências correlatos à Educação e 

Ensino. Quer seja na Educação Básica ou Superior, em qualquer área do 

conhecimento.  
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