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CREF6/MG E INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR CELEBRAM
TERMO DE COOPERAÇÃO
Com a finalidade de desenvolver e valorizar a profissão, o CREF6/MG e
as Instituições de Ensino Superior – IES de Minas Gerais firmaram um termo de
cooperação que visa à realização das seguintes atividades:
– registro dos formandos da IES parceira, com desconto de 70% (setenta por
cento) sobre o valor integral da primeira anuidade para Pessoa Física, que terá como
base a anuidade fixada pelo CONFEF;
– entrega pelo CREF6/MG da Cédula de Identidade Profissional na Solenidade
de Colação de Grau;
– possibilidade de concessão de desconto aos egressos do curso de Educação
Física que queiram se atualizar, capacitar e aperfeiçoar através de cursos em nível de especialização, mestrado e doutorado;
– disponibilização de materiais educativos para os formandos, bem como participação em palestras, cursos e eventos que
o CREF6/MG esteja oferecendo, desde que observadas as condições estabelecidas no termo;
A parceria com as Instituições de Ensino Superior é mais um avanço do CREF6/MG para que a Sociedade receba profissionais
habilitados. As Instituições também receberam um ofício com todas as informações e requisitos para firmarem a parceria.

LIVROS PRODUZIDOS PELA PARCERIA CREF6/MG E NESCON/UFMG SÃO REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS NO CONCURSO DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE
		
No edital de concurso 01/2020, divulgado pela Prefeitura de Belo Horizonte, os livros
técnicos específicos para área da Educação Física produzidos pela parceria entre o CREF6/MG
e o Núcleo de Educação em Saúde Coletiva – Nescon/UFMG compõem a lista de referências
bibliográficas. Títulos dos livros:
		
		
		

-Educação Física: atenção à saúde da criança e do adolescente
-Educação Física: atenção à saúde do adulto
-Educação Física: atenção à saúde do idoso

		

O edital do concurso está disponível no site prefeitura.pbh.gov.br

CREF6/MG INICIA RENOVAÇÃO DA CÉDULA DE IDENTIDADE
PROFISSIONAL - CIP
O CREF6/MG iniciou em Janeiro a entrega da nova Cédula de Identidade Profissional – CIP,
com data de validade para 28/02/2024.
Os Profissionais de Educação Física que não possuem irregularidades no registro recebem a Cédula
automaticamente, sem precisar solicitar. O envio obedece a ordem de pagamento da anuidade. A
CIP é entregue pelos Correios para o endereço cadastrado no Conselho, com aviso de recebimento.
De acordo com a resolução CONFEF nº 233/2012, o porte da Cédula de Identidade Profissional
é obrigatório durante o exercício das atividades privativas dos Profissionais de Educação Física,
constituindo prova de identidade civil para todos os fins legais.
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