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Números mostram resultado das ações de Fiscalização
Atualmente estão sendo movimentados, nas Comissões de Orientação e Fiscalização e na Comissão de Ética, cerca de 3.400 processos sobre irregularidades
no exercício da Educação Física. Desses, quase 1.200 são oriundos da fiscalização feita pelo Conselho Regional de Educação Física (CREF6/MG) somente nos
primeiros meses de 2011.
As operações de fiscalização dos estabelecimentos prestadores de serviços nas áreas das atividades físicas, desportivas e similares continuam sendo uma das
prioridades do trabalho do Conselho. “A fiscalização do exercício profissional é muito benéfica aos educadores físicos, pois a regularização dos Profissionais e
dos estabelecimentos gera segurança à população e fortalece a profissão”, diz a coordenadora da Assessoria Jurídica do CREF6/MG, Juliane Rocha. “Tendo-se
em vista, ainda, que os educadores físicos são Profissionais da área da saúde, sua conduta profissional deve ser praticada com excelência e responsabilidade”,
completa.
Dos processos gerados em 2009 e 2010, 540 versavam sobre a falta de registro e foram arquivados após a regularização com a devida inscrição nos quadros
do CREF6/MG. “A maioria dos processos em trâmite diz respeito à falta de registro no Conselho, por parte de Pessoa Física ou Jurídica que presta serviços na
área de Educação Física a terceiros”, explica Juliane. Além disso, outros problemas são comumente encontrados, como estágio irregular ou Profissional sem
porte da Cédula de Identidade Profissional.

Fiscalização: um compromisso do CREF6/MG, uma responsabilidade de todos nós!

Denuncie!

Site do XIV Congresso Ciências do Desporto e Educação Física dos Países de
Língua Portuguesa é inaugurado
Se você está interessado em participar da 14ª edição do Congresso Ciências do Desporto e Educação Física dos Países de Língua Portuguesa, agora
já é possível acompanhar todas as notícias e detalhes no site do evento: www.casaef.org.br/palops. O Portal já disponibiliza, inclusive, a programação
completa do Congresso, que acontecerá de 2 a 5 de abril, no Minascentro, em Belo Horizonte. Nas próximas semanas, também deverá ser liberado o
“link” para as inscrições online.
Portanto, se você é Profissional ou estudante de Educação Física, fique atento! Além do site, você também pode acompanhar todas as novidades sobre o
evento nas edições do CREF Informa, do CREF News e no Jornal do CREF6/MG! Participe!

Seminário Brasil-Espanha no Rio de Janeiro
Acontece nessa semana um seminário de pesquisadores organizado pela Universidade Gama Filho em parceria
com a Universidad Autónoma de Barcelona. O evento começa na segunda-feira (11) e vai até sexta-feira (15). O
objetivo é discutir os impactos da realização de eventos esportivos, como a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016,
na economia, comunicação, urbanismo e cultura do país. O Seminário Brasil-Espanha tem apoio da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
Durante o evento, serão ministradas duas palestras, que abordarão a economia dos megaeventos esportivos e
a utilização das redes sociais na gestão dos mesmos. Estarão presentes representantes do CONFEF e dos CREFs
de todo o país, além de pesquisadores e interessados no tema. Posteriormente ao seminário, está prevista para
acontecer, em novembro, em Barcelona, uma reunião que dará continuidade ao acompanhamento dos projetos
discutidos nessa semana no Rio de Janeiro.
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