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UFOP E CREF6/MG COMEMORAM O DIA DO 
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA COM A 
ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO.p.4

Sancionada a Lei 14.386/22. Marco Histórico 
para a Educação Física Brasileira!p.5

EM FOCOFIQUE POR DENTRO
CREF6/MG participa de Cerimônia de entrega 
do segundo Título de Doutor Honoris Causa ao 
Professor Lamartine Pereira da Costa.p.6
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 Seguindo a Programação da Semana 

do Dia do Profissional de Educação Física, 

o CREF6/MG esteve presente na Semana 

Acadêmica de Educação Física do Centro 

Universitário FAMINAS de Muriaé. O evento 

foi realizado do dia 30 de Agosto a 1° de 

Setembro, abordando temas variados 

como “Esporte e Tecnologia”, “Atuação 

Profissional” e “Empreendedorismo”. 

 O Conselheiro do CREF6/MG, 

Prof. José Márcio Bastos dos Santos, 

CREF 005081-G/MG, ministrou no dia 31 de 

Agosto, a Palestra intitulada “A prática da 

boa orientação Profissional na expansão do 

Mercado Fitness”. 

 No dia 29 de Agosto, o 

Presidente do CREF6/MG, Professor 

Marco Túlio Maciel Pinheiro, CREF 

000760-G/MG, participou da Mesa 

de Abertura da Semana Acadêmica de 

Educação Física e Nutrição do Centro 

Universitário Governador Ozanam Coelho 

de Ubá (UNIFAGOC). Onde estavam 

presentes o Vice-Reitor da Instituição, 

Leonardo Rodrigues Belo Couto, o 

Prezados Colegas de Profissão,

 Caminhamos para o final de mais um 

ano de muitas mudanças e conquistas para 

todos nós, Profissionais de Educação Física. 

Em nosso primeiro ano pós Pandemia, 

retomamos as atividades, realizando 

adaptações, melhorias e seguindo sempre o 

objetivo de alcançar maior valorização. 

 Uma das maiores conquistas da 

Educação Física Brasileira ocorreu em Junho do corrente ano, 

onde foi sancionada a Lei 14.386/2022, que solidifica o exercício 

das atividades dos Profissionais de Educação Física e a respectiva 

atuação do Conselho Federal e Regional de Educação Física. Um 

marco histórico para nossa Profissão! Pag.6

 No dia 1° de Setembro, comemoramos o vigésimo quarto 

ano de regulamentação da nossa Profissão de Educação Física com 

participações do CREF6/MG em diversas solenidades e eventos 

organizados por Instituições de ensino, levando conhecimento e 

orientação. Nesta edição do Jornal CREF, além de registrar a presença 

do Conselho em diversos ambientes, ressaltamos a importância do 

Termo de Cooperação entre as Instituições de Ensino e o CREF. O 

Termo de cooperação foi criado com o intuito de facilitar e agilizar a 

comunicação entre as IES conveniadas ao CREF6/MG. Na página 6, 

abordamos um pouco sobre esse documento. 

 Ser Profissional de Educação Física é orientar as escolhas 

certas, é fazer com que cada pessoa saiba do seu potencial para 

alcançar os objetivos. O CREF6/MG acredita que o Profissional de 

Educação Física bem informado pode prestar um bom serviço e 

consolidar-se no mercado, fortalecendo a Profissão. Desta forma, 

esta edição do Jornal do CREF6/MG reúne histórias e informações 

sobre a Educação Física e ações do Conselho, propondo-se ser um 

compilado dos fatos e passos dados no último trimestre. 

Obrigado por acreditar no CREF6/MG! 

Boa Leitura!

 

Marco Túlio Maciel Pinheiro

Presidente do CREF6/MG
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FIQUE POR DENTRO

CREF6/MG ESTEVE PRESENTE NA SEMANA ACADÊMICA DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FAMINAS DE MURIAÉ

EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 
CREF6/MG PARTICIPA DA SEMANA ACADÊMICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
E NUTRIÇÃO DA UNIFAGOC

 

  

 

  

  

     

Pró-Reitor de Graduação, Leonardo 

Parma de Lima, o Diretor do Curso de 

Educação Física, Professor Rômulo 

José Mota Júnior, a Diretora do Curso 

de Nutrição, Thalita Azevedo Cabral, 

a Representante do Conselho Regional 

de Nutricionistas da 9ª Região (CRN9-

MG), Regina Rodrigues de Oliveira.

 Iniciada a Segunda Mesa 

Redonda, o 2° Vice-Presidente deste 

Conselho, Professor Ricardo Wagner 

de Mendonça Trigo, CREF 001285-

G/MG, participou discutindo o tema 

“A importância de uma Profissão 

Regulamentada”, onde foram destacados 

assuntos como Registro Profissional, 

Fiscalização e Exercício Profissional.

 A UNIFAGOC é uma das 

Instituições de Ensino que firmaram o 

Termo de Cooperação junto ao CREF6/

MG, o objetivo da parceria é amparar 

 A FAMINAS de Muriaé é uma das 

Instituições de Ensino que firmaram o 

Termo de Cooperação junto ao CREF6/

MG, o objetivo da parceria é amparar 

os interesses e condições envolvendo a 

Instituição de Ensino Superior - IES e o 

Conselho Regional de Educação Física da 

Sexta Região - CREF6/MG, a fim de realizar 

ações e procedimentos conjuntos para o 

desenvolvimento e valorização da Profissão, 

notadamente aqueles ligados à inscrição e 

registro no Sistema CONFEF/ CREF’s.

os interesses e condições envolvendo a 

Instituição de Ensino Superior - IES e o 

Conselho Regional de Educação Física da 

Sexta Região - CREF6/MG, a fim de realizar 

ações e procedimentos conjuntos para o 

desenvolvimento e valorização da Profissão, 

notadamente aqueles ligados à inscrição 

e registro no Sistema CONFEF/ CREF’s.

Imagem: Homenagem Senado
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 Nascida na capital paulista, no 

ano de 1928, Melânia Luz integrou-se na 

Primeira Equipe Feminina de Atletismo 

do Brasil no auge de seus vinte anos, se 

especializou nas modalidades de 100 e 

200 metros rasos de corrida. Seu nome é 

importantíssimo na equipe de Atletismo do 

São Paulo Futebol Clube.

 Foi a primeira mulher negra a 

competir nos Jogos Olímpicos realizados 

 No dia 31 de Agosto, o Conselho 

Regional de Educação Física da Sexta 

Região – Minas Gerais (CREF6/MG), esteve 

presente na XIII Semana de Educação Física 

do Centro Universitário de Itajubá (FEPI), 

com a Palestra Institucional intitulada “A 

Boa Orientação faz a Diferença”, ministrada 

pelo Agente de Orientação e Fiscalização 

Pedro Henrique Lima da Fonseca Barbosa, 

CREF 026529-G/MG.

 No dia 1° de Setembro, o CREF6/

MG esteve presente na Universidade 

Federal de Ouro Preto e firmou o Termo 

de Cooperação, tornando a UFOP uma 

Instituição de Ensino conveniada ao 

Conselho. O objetivo da parceria é amparar 

os interesses e condições envolvendo a 

Instituição de Ensino Superior - IES e o 

Conselho Regional de Educação Física da 

Sexta Região - CREF6/MG, a fim de realizar 

ações e procedimentos conjuntos para o 

desenvolvimento e valorização da Profissão, 

notadamente aqueles ligados à inscrição e 

EM FOCOFIQUE POR DENTRO

HALL DA FAMA DO COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL, HOMENAGEIA A 1ª MULHER 
NEGRA BRASILEIRA A PARTICIPAR DOS JOGOS OLÍMPICOS, MELÂNIA LUZ.

CREF6/MG REALIZA PALESTRA NO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ – FEPI

UFOP E CREF6/MG COMEMORAM O DIA DO PROFISSIONAL DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA COM A ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO

em Londres, em 1948. Ela não alcançou 

o pódio, mas chegou às finais com muito 

vigor. A intersecção da luta por igualdade 

de gênero e racismo existe no pioneirismo 

dessa atleta. Ela não só foi a primeira 

mulher negra a competir nas Olimpíadas, 

como também formou a Primeira Equipe 

Feminina de Atletismo do Brasil.

 Mesmo com tanta história ainda sim 

existe dificuldade em encontrar arquivos de 

suas conquistas e seus feitos.

 

 A Palestra é um dos benefícios 

do Termo de Cooperação firmado entre a 

Instituição de Ensino Superior - IES e o 

Conselho Regional de Educação Física da 

Sexta Região - CREF6/MG.

 Foram abordados temas como a 

Criação do Sistema CONFEF/CREF’s, 

suas funções, atuação e relevância 

para a Sociedade e Profissão; sobre 

procedimentos para Registro de Pessoa 

registro no Sistema CONFEF/ CREF’s.

 Pelas palavras do Professor Marco 

Tulio Maciel Pinheiro, Presidente do 

CREF6/MG, o Termo de Cooperação facilita 

o registro Profissional dos formandos da 

UFOP, oferecendo desconto para inscrição, 

“isso engloba a presença do CREF aqui 

na UFOP, através de Palestras e outros 

Convênios afins, Livros editados pelo 

CREF”. Endossando as falas do Presidente, 

o Professor Cláudio Augusto Boschi, atual 

Presidente do CONFEF, “Hoje, nós temos a 

Tecnologia dizendo que os Diplomas são de 

 No dia 31 de Agosto, o 2° Vice-

Presidente do CREF6/MG, Professor 

Ricardo Wagner de Mendonça Trigo, 

CREF 001285-G/MG, participou da Mesa 

Redonda Virtual da Semana da Educação 

Física – VI Seminário de Educação Física, 

promovida pela Fundação de Esporte e 

Lazer (FUNEL) e Secretaria de Educação 

da cidade de Uberaba. 

 Com tema intitulado “Atuação, 

Inovação e Legislação da Educação Física”, 

foram abordados assuntos como Legislação 

Reguladora da Profissão, diferença 

entre Sindicatos, Conselhos de Classe e 

CREF6/MG PARTICIPA DE MESA REDONDA VIRTUAL DA SEMANA 
ACADÊMICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA PROMOVIDA PELA FUNEL E 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE UBERABA

Associações, além de destacar convênios e 

ações realizadas pelo CREF6/MG.

 A Semana da Educação Física - 

VI Seminário de Educação Física. Este 

Evento foi realizado em homenagem ao 

Dia do Profissional de Educação Física, 

comemorado no dia 1° de Setembro.

Ela possui um 

histórico extenso de 

Medalhas e Recordes 

quebrados: Prata no 

Campeonato Sul-

americano de 200m 

rasos (1949); Prata 

no Campeonato Sul-

americano de 200m 

rasos (1947); Ouro no Campeonato Sul-

americano de 4x100m rasos (1949). No 

Sul-americano +70, em 1998, nos 200m 

rasos, com a marca de 36”77; Brasileiro 

+70, em 1998, 200m rasos, com a marca 

de 36”77; e Brasileiro +70, no salto em 

altura (1998), quando alcançou 1,10m.

 E agora, seis anos após a sua 

morte, Melânia Luz entra no Hall da Fama 

do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Física e Jurídica; Áreas de Atuação 

Profissional; Fiscalização; as Diretrizes da 

Lei que regulamenta a Educação Física; 

entre outros.

 Ao final da Palestra, os alunos 

tiveram a oportunidade de fazer perguntas 

esclarecendo dúvidas e levantando 

questões em um bate-papo. 

forma digitalizada ou de forma digital, só 

que existe alguns entraves burocráticos. A 

assinatura desse Convênio, desse Termo de 

Cooperação, elimina isso”. Segundo o ex-

presidente do CREF6/MG, a assinatura do 

Termo de Cooperação torna a Universidade 

conveniada ao Conselho permitindo o 

apoio em eventos, distribuição de kits 

institucionais, entre outros, “é a efetiva 

integração entre quem tem a formação 

acadêmico-profissional e quem tem a 

exação e a Fiscalização do Exercício 

Profissional”. 

 A Reitora da UFOP, Dr. Cláudia 

Aparecida Marliére de Lima, ressalta a 

importância do Convenio entre a UFOP e 

CREF6/MG “...pra nós é muito importante, 

juntamente com a Escola de Educação 

Física da UFOP, porque vai permitir uma 

melhor Formação, com mais qualidade, 

e também propiciar vários tipos de ações 

que ajudam muito, não só os alunos, 

como também Profissionais e também a 

comunidade externa”. 

 Para saber se sua Universidade é 

conveniada ao CREF6/MG, acesse o site 

www.cref6.org.br.

CREF6/MG INICIA PROJETO DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PARA OS AGENTES 
DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

 O Conselho Regional de Educação 

Física da Sexta Região – Minas Gerais, no 

dia 16 de Julho, iniciou um Projeto com 

Cursos de Aperfeiçoamento aos Agentes de 

Orientação e Fiscalização.

 O primeiro tema ofertado foi o 

curso de Análise Cinesiológica e Exercícios 

Resistidos, ministrado pela Profissional de 

Educação Física, Gabriella Franco Simões, 

CREF 023899-G/MG. 

 O Projeto tem como objetivo a 

revisão e atualização de conhecimentos 

específicos nas diversas áreas de 

Intervenção do Profissional de Educação 

Física, visando aprimorar as descrições, 

nos Autos de Infração, das atividades 

fiscalizadas e consequentemente, otimizar 

as visitas de Fiscalização.
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CREF6/MG ESTEVE PRESENTE NO CONGRESSO MINEIRO DE PERSONAL TRAINING

CREF6/MG PARTICIPA DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DO SEGUNDO TÍTULO DE 
DOUTOR HONORIS CAUSA AO PROFESSOR LAMARTINE PEREIRA DA COSTA

No dia 1° de Setembro de 2022, o Professor 

Lamartine Pereira da Costa ganhou seu 

Segundo Título de Doutor Honoris Causa. Com 

experiência nas áreas de Educação Física, 

Administração, História e Filosofia com ênfase 

em meio ambiente, esportes, lazer e gestão 

do conhecimento, o homenageado segue 

com forte atuação no mundo do Esporte e é 

um dos grandes nomes nas pesquisas sobre 

o tema no Brasil. A Solenidade aconteceu na 

Universidade Federal de Ouro Preto. 

 O Conselho Regional de Educação 

Física da Sexta Região esteve presente no 

Congresso Mineiro de Personal Training, que 

aconteceu no dia 25 de Setembro no Centro 

de Convenções e Eventos da Associação 

Médica de Minas Gerais (AMMG).

 Em média, 120 pessoas assistiram 

o evento, dentre elas estavam estudantes, 

Profissionais de Educação Física, 

 No dia 27 de junho, inauguramos mais 

um marco histórico para a Educação Física 

brasileira, com a sanção pelo Presidente da 

República da Lei 14.386/22, que modifica 

a Lei 9.696/98 sanando o vício inciativa 

existente na criação dessa norma e promovendo 

melhorias para o conteúdo normativo que 

agora passa a vigorar com o estabelecimento 

das competências dos Conselhos Federais e 

Regionais de Educação Física , a composição, 

forma de eleição, receitas e sobre as infrações 

disciplinares aplicada aos inscritos, com o 

intuito de assemelhar esta norma das que 

regulam os demais conselhos profissionais de 

nosso país.

 A Lei 14.386/2022 é oriunda do PL 

2.486/21 e foi publicada no DOU (Diário 

Oficial da União) de 28/06/22 – Seção I 

– págs. 10 e 11, solidifica o exercício das 

atividades dos Profissionais de Educação 

Física e a respectiva atuação do Conselho 

Federal e Regional de Educação Física.

 Vale lembrar que a Lei 14.386/22 é o 

reconhecimento de todo o esforço e trabalho 

desenvolvido pelo Sistema CONFEF/CREF’s 

nesses últimos anos, assim como a importância 

que a intervenção do Profissional de Educação 

Física representa para a sociedade, essa 

conquista só foi possível porque conseguimos 

alcançar o nosso espaço, mostrar o nosso valor 

e a essencialidade dos nossos serviços para se 

garantir além de outros benefícios o bem-estar 

e qualidade de vida da população.

 Este novo marco histórico representa 

a nossa força enquanto categoria unida e 

organizada, e vem fortalecendo ainda mais 

os nossos propósitos para que o Profissional 

de Educação Física possa ser continuamente 

valorizado e exercer com dignidade a sua 

profissão.

 A sanção de Lei 14.386/22 não é 

apenas uma conquista do Sistema CONFEF/

CREF’s que esteve à frente das discussões no 

Congresso Nacional, ela é extensiva a cada 

Profissional que tem orgulho do que faz, que 

acredita nos desígnios da Educação Física e 

tudo que ela pode proporcionar às pessoas em 

termos de saúde, socialização e valores. 

MARCO HISTÓRICO PARA A EDUCAÇÃO FÍSICA BRASILEIRA!

FIQUE POR DENTRO

identidade da Universidade, a partir de 

uma homenagem a alguém que é autoral, 

então a homenagem passa a ser, não 

somente pedagógica, mas ela passa a ser 

coletiva... De maneira que, só na produção, 

a Universidade não se faz, a Universidade 

se faz através de realizações que tem o 

significado humano. O significado humano 

é no sentido da grande realização que tem 

um sentido coletivo da própria Sociedade, 

porque senão, a Universidade fica isolada... 

Sobretudo, partindo da Tecnologia, que 

Professores e Profissionais da área da 

Saúde. Foram entregues Kits Institucionais 

individuais e sorteados dois livros sobre a 

parceria CREF6/MG e NESCON.

 Os Kits Institucionais distribuídos 

têm o objetivo de orientar a população sobre 

a importância do Profissional de Educação 

Física registrado junto ao Conselho, seus 

direitos e deveres.

Aproveitamos a Solenidade para entrevistar:

Professor Doutor Lamartine Pereira da 

Costa 

O que representa o título de Doutor Honoris 

Causa?

“Este título é diferente de publicar livro ou 

artigo (risos). Até mesmo porque, todos nós 

Acadêmicos, marcamos as nossas carreiras 

através da nossa produção. Mas o Título 

de Honoris Causa, quando envolve uma 

Universidade e que representa não somente 

uma homenagem, mas também a própria 

agora vai regular o funcionamento das 

Universidades e das áreas de conhecimento 

(risos), e já está! Eu marquei nesta posição, 

justamente, já participando da Universidade 

Federal de Ouro Preto com muita honra, 

e eu agradeço a todos pela homenagem, 

da participação e da minha presença 

aqui em Ouro Preto. Muito Obrigado!”  

Quais são os maiores desafios do Profissional 

de Educação Física nos tempos atuais? 

“Os desafios dos Profissionais de Educação 

Física são os mesmos de todas as Profissões. 

A digitalização não está mudando apenas 

as áreas de conhecimento, chamadas 

Disciplinas, como se tem nos Cursos 

Universitários, também a própria função 

junto à Sociedade, a Profissão. Então é 

preciso observar isso com muito cuidado, 

porque o mundo está em uma nova fase, 

e... as nossas Profissões estão atrás, ainda 

não se ajustaram a tudo isso que está 

acontecendo. Então, é muito produtivo levar 

o sentido dessa Cerimônia, como foi feito 

por todos os Palestrantes, desse propósito 

de acompanhar as modificações que estão 

ocorrendo nas Universidades, é outros 

parabéns à Universidade Federal de Ouro 

Preto... uma Universidade que está situada 

em uma Cidade Histórica do Brasil e que já 

tem uma Identidade muito marcante, e que 

quer ir muito mais adiante, eu acho que foi 

uma grande oportunidade não somente pra 

quem recebeu a Homenagem, que é o meu 

caso, mas também àqueles que outorgaram 

a homenagem. Estamos todos juntos e de 

acordo, aqui e agora, como eu disse no meu 

discurso.”            

Cláudio Augusto Boschi - Presidente do CONFEF

Qual a importância do Professor Lamartine 

Pereira da Costa para Educação Física?

 “Olha, o Brasil tem coisas que 

só ele mantém, só ele não divulga, só ele 

não transcende. E o Professor Lamartine 

Pereira da Costa, é exatamente uma dessas 

pessoas. Se nós tivermos dez grandes 

pensadores, dez grandes realizadores, dez 

grandes inovadores, na Educação Física 

Mundial, assim como era o Professor 

Doutor Manoel José Gomes Tubino, um 

deles é o Lamartine. A nível de Brasil, ou 

de Brasileiro, ou em Língua Portuguesa, 

hoje, sem dúvida nenhuma, o Lamartine é 

o principal destaque existente. E pra muito 

orgulho meu, ter um contato, relação de 

amizade muito forte com ele, em um dos 

Doutorados ele foi coorientador quando o 

Professor Tubino veio a falecer. E, talvez, 

a Universidade Federal de Ouro Preto, não 

saiba a grandiosidade do ato que ela está 

praticando. E olha que nós estamos na cidade 

aonde implantou-se a chamada Escola de 

Minas, que revolucionou o conhecimento 

Cientifico na área de Metalurgia, Siderurgia 

e da Produção do Minério de Ferro e Aço 

para Indústria de Base que transformou o 

mundo no que é hoje. É o que o Lamartine 

representa para Educação Física, para 

o esporte. Porque ele não transita só na 

área de Educação Física, só na área de 

esporte, ele transita de Filosofia, na área 

de Administração, na área de Geociências. 

Então é essa Pessoa, é essa Figura Humana, 

esse Cientista, na acepção da palavra, 

que está sendo homenageado aqui hoje 

com o Título de Doutor Honoris Causas 

pela Universidade Federal de Ouro Preto.” 

Marco Túlio Maciel Pinheiro – Presidente do 

CREF6/MG  

“É uma honra, tanto pra mim como 

Presidente do CREF6/MG, quanto para o 

próprio CREF6/MG e seu Conselheiros, 

participarem de uma Cerimônia desta com 

o Professor Lamartine, que é um Ícone da 

Educação Física Brasileira e, porque não, 

até Mundial.” 

Cláudia Aparecida Marliére de Lima – Reitora UFOP 

“Para nós, é muita honra nós concedermos 

esse Título de Outorga de Honoris Causa 

ao Professor Lamartine, porque o Professor 

Lamartine é uma pessoa, é um Cidadão do 

Mundo. Ele tem várias Publicações, ele tem 

várias apresentações em Congressos, em 

Simpósios, Seminários no Mundo inteiro. É 

uma pessoa que levou Internacionalmente 

o País nessa área da Educação Física. É 

uma pessoa que lutou pela área, não só 

na Ciência, mas também pela Educação, 

formou centenas de milhares de estudantes... 

é um devoto de Tecnologia na área, então 

para nós é muita honra concede-lo esse 

Título. E me chamou muita atenção, o 

primeiro marco dele científico, que foi sobre 

a Preparação Física dos nossos Atletas 

em 68, para disputar a Copa em 70, no 

México. Ele trabalhou com os Atletas no 

sentido de ter um preparo adequado para 

poder jogar a 2200m de Altitude. Então, 

essa repercussão que ele teve com o Brasil 

ganhando essa Copa, trouxe a oportunidade, 

inclusive, de divulgar, não só a Ciência 

na área, mas também a importância da 

Educação Física na vida nossa, no dia 

a dia, como um Princípio de Promoção 

à Saúde. Então, para nós, é uma honra 

imensa que esse Cidadão do Mundo, nosso 

Professor Honoris Causa, aqui na UFOP.” 

 Doutor Honoris Causa é 

utilizada quando uma Universidade de 

prestígio deseja conceder um Título 

de Honra a uma personalidade de 

grande destaque ou importância por 

seu trabalho. É a Titulação Honorífica 

mais importante concedida pela UFOP.
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FECHAMENTO AUTORIZADO. 
PODE SER ABERTO PELA ECT.
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