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CREF6/MG FIRMA NOVA PARCERIA PARA
CAPACITAR OS PROFISSIONAIS
p.4

FIQUE POR DENTRO

CONQUISTA

CREF6/MG participa do Congresso
Internacional de Educação Física. p.3

Educação Física na Saúde é reconhecida na
Classificação Brasileira de Ocupações. p.7
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Prezados Colegas de Profissão,

Informativo Oficial do Conselho Regional de Educação
Física da 6ª Região - Minas Gerais - Ano 20 - nº 43

Iniciamos mais um ano com muita
energia para continuar o nosso trabalho
em benefício da Educação Física e de toda
Sociedade. 2020 chegou com projetos e
conquistas que nos orgulham, mas também
com muitos desafios que demandam atitudes
práticas

e

preventivas.

Nas

situações

de adversidade, podemos perceber a importância do apoio e da
conscientização que resultam no bem de todos.
Diante da Pandemia de Coronavírus – COVID 19 que atingiu o
mundo todo, fizemos a nossa parte para contribuir com a preservação
da Saúde dos funcionários do CREF6/MG, dos Profissionais e demais
pessoas que circulam nas dependências desta Autarquia. Em consonância
com as recomendações das Autoridades de Saúde, estabelecemos ações
para diminuir o contato entre pessoas, com distanciamento e isolamento
social.
O compromisso da Educação Física com a população é
reconhecido por toda Sociedade. Estamos incluídos no grupo de
Profissões da Saúde, o que nos torna responsáveis por atuar em um
contexto de prevenção de doenças, orientando a todos para adotarem os
hábitos saudáveis. Ao lado de outros Profissionais, podemos estabelecer
ações, estratégias e caminhar unidos rumo à promoção de mais bemestar e preservação da Saúde Pública.
O nosso trabalho é composto por parceiros que contribuem
com mais possibilidades de aprendizado. A partir deste ano, a nova
parceria com a Faculdade de Medicina da UFMG, por meio do Centro
de Tecnologia em Saúde – CETES, vai possibilitar a oferta de mais
Cursos para os Profissionais de Educação Física. É essencial que
os Profissionais recebam capacitações para estarem cada vez mais
preparados durante a atuação e integrados nos temas relativos à Saúde.
A constante atualização e a educação continuada contribuem para a
valorização e devem estar presentes durante toda a vida profissional.
Veja na página 4.
Todo início de um ciclo pode oferecer muitas oportunidades.
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Em nossa jornada, mudanças e obstáculos podem aparecer, o que nos
torna ainda mais unidos para alcançarmos objetivos em comum.
Seguimos juntos no caminho da orientação, com a certeza de
que a Educação Física é motivo de inspiração e conquista seu espaço
para promover a Saúde.

Para comentários sobre o conteúdo editorial do Jornal do CREF6/MG,
envie sugestões e críticas através do Fale Conosco:
www.cref6.org.br

Boa Leitura!
Claudio Augusto Boschi
Presidente do CREF6/MG
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COMO ACRESCENTAR UMA NOVA CATEGORIA PROFISSIONAL NO MEU REGISTRO?

O Profissional Bacharel formado em Licenciatura, ou vice-versa, pode acrescentar a nova categoria
no Registro. Para isso, deve apresentar para o CREF6/MG o diploma do Curso e o histórico com carimbo e
assinatura da Instituição de Ensino. Caso o Profissional já tenha a Cédula de Identidade Profissional – CIP, é
preciso entregá-la para que a nova categoria seja incluída no Registro.
Essa atualização é necessária para que o Profissional tenha o direito de atuar nas duas áreas da
Educação Física.

CREF6/MG PARTICIPA DO 35º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
O CREF6/MG esteve presente no 35º

O Congresso é realizado anualmente,

em cada edição destacam a importância e

Congresso Internacional de Educação Física,

sendo o mais importante evento da área de

as responsabilidades do Profissional para a

realizado entre 18 e 21 de Janeiro, em Foz do

Educação Física no Brasil, com o objetivo de

Saúde, esporte, pesquisa, lazer e bem-estar

Iguaçu, no Paraná. O evento reuniu milhares

valorizar a profissão. As ações promovidas

da Sociedade.

de pessoas entre Profissionais de Educação
Física, palestrantes, autoridades do esporte,
representantes do Governo e estudantes.
O Congresso é organizado pela Federação
Internacional de Educação Física – FIEP.
O público presente no Congresso
participou de Cursos, reuniões, apresentação
de

trabalhos

acadêmicos,

homenagens,

premiações e seminários. O Conselho Federal
de Educação Física -CONFEF também
promoveu palestras e fóruns sobre Esporte,
Direito e Legislação Desportiva, Educação
Física na Saúde Pública e Educação Física
Escolar.

CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTRA O NOVO
CORONAVÍRUS (COVID-19)
Os Conselhos Federais de Fiscalização

No

dia

de

Março,

e

Regulamentadas publicou uma nota convocando

Esta situação atípica que atingiu o nosso

apoiaram as medidas governamentais adotadas

a participação dos Profissionais e da Sociedade

país demandou muitas atitudes práticas de

para conter a propagação da pandemia do novo

nas ações de prevenção e orientação. O trabalho

todos os profissionais, com o objetivo principal

Coronavírus – COVID-19.

de cada um, utilizando as especialidades e

de preservar a Saúde da população.

uniram

Profissões

conhecimentos, é importante para que todos

regulamentadas

se

das

Fórum

dos

Brasil,

Federais

o

Profissional, que representam 31 profissões
no

Conselhos

17

sejam devidamente conscientizados.
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PARCERIA ENTRE CREF6/MG E UFMG VAI OFERECER CURSOS PARA
OS PROFISSIONAIS
Os Profissionais de Educação Física

O desempenho do aluno será realizado

certificado. Os conteúdos serão produzidos

terão mais oportunidades de aprendizado,

pelo seu progresso e pela participação na

pelo

ampliação e atualização dos conhecimentos.

avaliação do Curso”, afirma a Coordenadora

plataforma do próprio Centro de Tecnologia.

Estes são os objetivos da parceria entre o

do CETES, Professora Rosália Morais Torres.

O CREF6/MG ficará responsável pelo

CREF6/MG e o Centro de Tecnologia em

CETES

e

disponibilizados

em

na

recebimento das inscrições e a gestão

Saúde – CETES, da Faculdade de Medicina

modalidade a distância, com propostas

das matrículas, proporcionando, mediante

da Universidade Federal de Minas Gerais -

pedagógicas baseadas na autoaprendizagem.

o convênio, cerca de 80% de redução no

UFMG.

Ao final, todos que concluírem receberão

valor real dos Cursos.

Os

Cursos

serão

ofertados

Representantes da Autarquia e da
Universidade se reuniram no dia 17 de
Fevereiro para acertarem o início do novo
projeto de capacitação. Serão oferecidos
Cursos de extensão voltados para a prática
cotidiana, sobre os seguintes temas que
fazem parte das áreas de atuação dos
Profissionais: Hipertensão Arterial, Diabetes
Mellitus, Fundamentos do Eletrocardiograma
e a importância da Educação Física no
“A oferta desses Cursos possibilita
aos Profissionais de Saúde a aquisição de
conhecimentos importantes para seu trabalho
de forma ágil, facilitando assim a tomada
Representantes do CREF6/MG e da Universidade Federal de Minas Gerais

de decisão na sua prática profissional.

COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL INICIA JULGAMENTOS DE 2020
A Comissão de Ética Profissional do

infração ao Código de Ética Profissional e

seguintes penalidades, aplicada de acordo com

CREF6/MG iniciou em Janeiro uma nova

ao Código Processual de Ética do Sistema

a gravidade da infração: Advertência escrita

etapa de julgamentos dos Profissionais de

CONFEF/CREFs.

com ou sem aplicação de multa, censura

Educação Física que possuem Processo

Os

processos

são

originários

de

pública, suspensão do exercício da Profissão

e

ou cancelamento do Registro Profissional e

Ético e Disciplinar. Os dez membros que

denúncias

integram a Comissão analisam os casos de

averiguadas pelo Departamento de Orientação

realizadas

pela

população

divulgação do fato.

e Fiscalização. As principais irregularidades

Toda Sociedade, Profissionais, Pessoas

cometidas pelos Profissionais são a atuação

Jurídicas e estudantes podem auxiliar o CREF6/

fora da área de habilitação e a permissão

MG a coibir o Exercício Ilegal da Profissão e

para que outros Profissionais ou pessoas não

a atuação fora dos preceitos da Comissão de

habilitadas trabalhem de forma irregular.

Ética Profissional. Denuncie qualquer situação

Conforme determina o Código de Ética

de uso indevido das prerrogativas, dos espaços,

Profissional do Sistema CONFEF/CREFs, o

equipamentos e da imagem do Profissional de

Profissional julgado pode receber uma das

Educação Física.

Foto: Carol Morena/UFMG

enfrentamento da violência escolar.
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PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARTICIPA DE RESIDÊNCIA DO
HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS
Profissionais

de

diversas

áreas

Multiprofissional. A possibilidade ampliada de

função é orientar, auxiliar e acompanhar

da saúde receberam o certificado de

trabalho multiprofissional, a oportunidade

a trajetória ao longo dos dois anos de

conclusão dos Programas de Residência

de aprender sobre o SUS e ao mesmo

formação. Nesses espaços, atuamos com

Multiprofissional e Médica do Hospital

tempo ajudar a qualificar o serviço, e

práticas corporais coletivas, avaliações

Metropolitano Odilon Behrens – HOB,

principalmente, a oferta de promoção da

físicas, grupos operativos, enfim, várias

durante cerimônia realizada em 18 de

saúde através das práticas de exercício

formas de promoção à saúde”, diz Thiago

Fevereiro. A Educação Física faz parte

físico de forma gratuita a toda a população

Dutra Alves.

do grupo de profissões presentes na

também contribuíram muito para a opção

Residência Multiprofissional, tendo como

por me dedicar à Residência. É uma

Conselheira Anísia Sudário Daniel

objetivos a valorização e capacitação das

área pelo qual sou apaixonado, e quero

000028]

equipes que trabalham nas Redes de

representar a Educação Física, a categoria

CREF6/MG. Ela destacou a importância

Atenção à Saúde.

caçula na saúde pública, da maneira mais

da presença de profissionais nas Redes

honrada e qualificada possível”, diz o

de Atenção à Saúde. “Sempre que um

Profissional.

Profissional de Educação Física faz parte

O Profissional Thiago Dutra Alves
[CREF 034983]

é um dos formandos do

Hospital. Ele entrou no programa em 2018

Os

trabalhos

Na

cerimônia

de

formatura,

a

[CREF

esteve presente representando o

na

destas equipes, eles são muito elogiados

oferecem

pela forma de trabalho que apresentam.

realizados

para se especializar na área da Atenção

Residência

Básica / Saúde da Família. O contato com

a

as

A saúde pública hoje trabalha muito

as ações que a Educação Física desenvolve

funções próprias da Educação Física de

na prevenção e esta é uma área que

no contexto da Saúde Pública foi um dos

forma prática com as comunidades. “O

conhecemos bem”. A participação do

motivos para ele ingressar na capacitação.

Profissional está inserido nas Academias

CREF Minas em solenidades de formação

“A paixão desenvolvida pelo SUS

da Saúde e no Núcleo Ampliado de Saúde

em Saúde reforça a missão de estar ao

no estágio na Academia da Saúde me fez

da Família / Atenção Básica – NASF/AB,

lado dos que colaboram com a qualificação

querer entrar no Programa de Residência

sob a supervisão de um preceptor, cuja

para beneficiar a Sociedade.

Multiprofissional

oportunidade

de

desempenhar

A integração entre os profissionais
da saúde é fundamental no processo de
formação dos residentes. O trabalho em
conjunto contribui para um atendimento
mais completo e humanizado. No Programa
de Residência Multiprofissional do Hospital
Odilon

Behrens,

a

Educação

Física

mantém contato com o Serviço Social, a
Fonoaudiologia, a Terapia Ocupacional, a
Fisioterapia, a Psicologia, a Enfermagem,
a Nutrição, a Farmacologia, a Odontologia
Foto: Comunicação Odilon Behrens

e a Medicina.
Ao

todo,

122

profissionais

participaram da cerimônia de formatura.
Evento que também teve a presença do
Secretário Municipal de Saúde de Belo
Horizonte, Jackson Machado Pinto e do
A Conselheira Anísia Sudário Daniel entregou o certificado para o Profissional Thiago Dutra Alves. Ao lado do Coordenador da
Residência Multiprofissional em Atenção Básica e Saúde da Família, Aristides Carvalho, e da Nutricionista Nayhara Castro.

Superintendente do Complexo Hospitalar
Odilon Behrens, Danilo Borges Matias.
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VICE–PRESIDENTE DO CREF6/MG RECEBE O TROFÉU “CHICO BARROS”
Profissionais do esporte, atletas e

Física”, diz Adailton Eustáquio Magalhães.

representantes de Instituições que contribuem

Compareceram

na

de Esportes de Ouro Preto, José Porfírio

solenidade

Araújo.

para a valorização do Desporto receberam o

representando a Prefeitura Municipal, o

O Professor Francisco da Silva Barros,

Troféu “Chico Barros”, criado pela Prefeitura de

Prefeito Júlio Ernesto de Grammont Machado

a quem o Troféu “Chico Barros” faz referência,

Ouro Preto. A solenidade foi realizada no dia 05

de Araújo e o Secretário de Esportes Breno

trabalhou por quase quarenta anos como

de Março para homenagear as personalidades

Henrique Matias. Representando a Escola de

Professor de Educação Física na antiga Escola

que prestam serviços relevantes para o

Educação Física da Universidade Federal de

Técnica Federal de Ouro Preto, hoje Instituto

desenvolvimento e reconhecimento do esporte

Ouro Preto, Diretor Heber Eustáquio de Paula

Federal de Minas Gerais. Tornou-se ícone na

local.

e a Vice-Diretora Elenice Kappes Becher

vida esportiva de Ouro Preto e região, sendo

O Vice–Presidente do CREF6/MG,

Oliveira. Representando o Instituto Federal de

o precursor na direção do Handebol, desde

Adailton Eustáquio Magalhães [CREF 000005-G/

Minas Gerais, Diretor Reginato Fernandes dos

a década de setenta, deixando um grande

MG], foi um dos homenageados. Ele foi Professor

Santos. Representando o Conselho Municipal

legado para seus seguidores.

do Centro Desportivo da Universidade Federal
de Ouro Preto – CEDUFOP. Desenvolveu vários
Foto Ane Souza/Prefeitura de Ouro Preto

trabalhos de extensão na área dos esportes e
Educação Física, voltados para as comunidades.
Também exerceu o cargo de Presidente da Liga
Esportiva Ouro-pretana por sete anos. “É a maior
honraria de reconhecimento do esporte em Ouro
Preto. Entre os vários projetos que desenvolvi
na área esportiva, também contribui para o
fortalecimento e regulamentação da Educação

MPF ARQUIVA NOTÍCIA DE FATO DEVIDO À LEGALIDADE DA ATUAÇÃO
DO CREF6/MG
O Ministério Público Federal – MPF,

de

se razoável indeferir a expedição da

por meio da Procuradoria da República

Piracanjuba são de abrangência nacional,

cédula profissional para o exercício da

em Minas Gerais, arquivou notícia de

pois diversos Conselhos Regionais de

profissão cursada”.

fato instaurada a pedido da Faculdade de

Educação Física verificaram a mesma

E ainda, foi concluído também,

Piracanjuba, quando o CREF6/MG indeferiu

situação em relação à expedição de

que ao MPF caberia atuar somente na

e suspendeu os Registros de graduandos

Cédulas de Identidade Profissional dos

proteção dos direitos dos estudantes

da Faculdade por irregularidades.

formandos da Instituição.

que aderiram ao Curso de boa fé,

Foram

verificadas

as

diversas

irregularidades

conclusão

Faculdade

pelo

que não tinham conhecimento desses

inconsistências no Curso de Bacharelado

arquivamento, o mesmo descreveu que

acontecimentos, em razão de eventuais

em Educação Física na modalidade à

“Inexistem indícios que demonstrem

atos ilegais praticados pela Faculdade

distância ofertado pela Faculdade, que não

que os atos praticados pelo CREF6/

Piracanjuba

é credenciado, autorizado e reconhecido

MG sejam de qualquer modo ilegais

oferta e disponibilização do Curso.

pelo Ministério da Educação, existindo

ou

nas

O MPF finalizou promovendo

apenas autorização para que a Instituição

situações específicas levadas ao seu

o arquivamento da notícia de fato

ministre o Curso de forma presencial.

conhecimento, e no exercício de seu

que confirma a legalidade dos atos

legítimo poder de polícia, entendeu-

praticados pelo CREF6/MG.

Foi considerado pelo MPF que

Na

da

ímprobos,

do

senão

MPF

que,

quando

da

divulgação,
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EDUCAÇÃO FÍSICA NA SAÚDE É RECONHECIDA NA CBO
A

Classificação

Brasileira

de

Estruturam e realizam ações de promoção

Ocupações – CBO, da Secretaria de Trabalho

da saúde mediante práticas corporais,

do Ministério da Economia, reconheceu

atividades físicas e de lazer na prevenção

definitivamente o Profissional de Educação

primária, secundária e terciária no SUS e no

Física na Saúde, registrado no código 2241-

setor privado.

40. Com essa atualização, a Educação

As Atividades Físicas e Esportivas

Física passa a ter oito ocupações definidas

são

no relatório da CBO.

políticas públicas de bem–estar social e

Este

reconhecimento

instrumento

fundamental

às

uma

desenvolvimento humano, conforme definido

conquista para a Profissão, valorizando

recentemente pela ONU – Organização das

principalmente

dos

Nações Unidas através do Programa das

Núcleos Ampliados de Saúde da Família

Nações Unidas para o Desenvolvimento -

e Atenção Básica. Nas descrições das

PNUD, e, devem ser orientadas por quem

atividades dos Profissionais de Educação

tem competência e habilidade para tal: o

Física, foi incluída a seguinte informação:

Profissional de Educação Física.

os

é

um

trabalhadores

CREF6/MG NA IMPRENSA
No mês de Janeiro, duas matérias

Em Março, o Jornal Estado de Minas

importância de adotar os hábitos de higiene

foram veiculadas pela Rádio Itatiaia com a

entrevistou o presidente Claudio Boschi. O

e prevenção, de acordo com as Entidades de

participação de membros do CREF6/MG. Os

tema da reportagem foi o fechamento de

Saúde.

temas abordados foram as irregularidades

Academias e demais estabelecimentos de

Ao dar voz para o Conselho, a imprensa

encontradas em Academias e os cuidados

Atividades Físicas por causa da pandemia

torna público o trabalho de fiscalização e

com o uso de aplicativos de Exercícios Físicos.

de Coronavírus. O presidente reiterou a

orientação da profissão de Educação Física.

APROVEITE OS BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS DO CREF6/MG
suas

O Profissional de Educação Física

atribuições de orientar os Profissionais de

registrado no CREF6/MG, regular, sem

Educação Física e prestar um serviço de

nenhuma pendência com o Conselho, pode

qualidade à população, firma parcerias

contar com os benefícios oferecidos pelos

que contribuem para o exercício regular da

nossos parceiros. Para usufruir do convênio,

Profissão.

basta apresentar a Cédula de Identidade

O

CREF6/MG,

dentro

de

Profissional no ato de solicitação do serviço
com a empresa parceira.  
O CREF6/MG possui parceria com
redes de farmácia, empresas de plano de
saúde, laboratórios de medicina, Instituições
de Ensino, entre outros.
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