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Fiscalização:
Atuação incisiva do CREF6/MG no combate às irregularidades no exercício da Educação
Física já gerou cerca de 1.400 processos PG 5

Congresso
internacional de
Educação Física:

Dia do
Profissional de
Educação Física

Confira as novidades da 14ª edição
do Congresso Ciências do Desporto e
Educação Física dos Países de Língua
Portuguesa PG 4

Coordenadores de Cursos de
Educação Física parabenizam
o Profissional e destacam sua
relevância PG 6
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Prezado Colega
A cada edição do Jornal do
CREF6/MG temos o desafio de levar
até você as notícias, as novidades,
os fatos ocorridos e que merecem
destaque, as nossas atividades
como Conselho de uma categoria
profissional que ganha cada vez
mais destaque na mídia impressa
e televisiva, principalmente agora que caminhamos, céleres,
rumo à Copa do Mundo em 2014, e aos Jogos Olímpicos em
2016.
E nesta edição não será diferente. Em cada página, você
irá encontrar um assunto de seu interesse, uma prestação
pública de contas dos serviços indispensáveis que o CREF6/
MG realiza, por meio de uma fiscalização permanente, que
garanta a defesa do segmento não como uma casta, mas com
a preocupação de que a prática da atividade física seja sempre
orientada por Profissionais que possam garantir sua correção,
evitando maiores prejuízos ao bem-estar e até mesmo à saúde
dos usuários.
Foi a partir dessa perspectiva que o CREF6/MG comemorou,
no dia 1º de Setembro, o Dia do Profissional de Educação
Física. A campanha mostrou os esforços que temos feito para
que a atuação do Profissional seja cada vez mais valorizada e
a sociedade receba informações suficientes para desenvolver
um nível de conscientização que a permita atuar conosco,
sendo ela mesma um agente fiscalizador dos estabelecimentos
que prestam serviços na área de Educação Física. Nesse
sentido, o fato de termos sido matéria no jornal MGTV, da Rede
Globo, quando a audiência é ainda maior devido ao horário de
almoço, tem de ser também comemorado como um avanço. Da
mesma forma, na Rádio Itatiaia, força inconteste no segmento
radiofônico, bem como as inúmeras Semanas Acadêmicas
realizadas pelos Cursos de Educação Física, e, também,
Sessões comemorativas em Câmaras de Vereadores. Significa
que há uma agenda de discussão em curso e que os resultados
dessa mobilização não demoram a se tornar visíveis.
Então, desejamos a você uma boa leitura e se quiser ver
e ouvir as matérias produzidas acesse o nosso site e veja os
links. Colega, a Você, que hoje é responsável pela melhoria da
qualidade de vida da sociedade, nossos parabéns!
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Destaque da edição:
edison corrêa
Desde sua primeira edição, em
2008, o Curso de Especialização Atenção
Básica em Saúde da Família, oferecido
pelo Núcleo de Educação de Saúde
Coletiva da UFMG (NESCON), já abriu
mais de duas mil vagas, beneficiando
diversos Profissionais. Financiado pelo
Ministério da Saúde, pelo Banco Nacional
de Desenvolvimento (BNDES) e pelo
Ministério da Educação, o CEABSF é
uma especialização lato sensu a distância
que não tem custos ao aluno e objetiva
qualificar os trabalhadores que atuam
no Sistema Único de Saúde (SUS). No
ano passado, o curso foi pioneiro ao
abrir uma turma especial, direcionada
aos Profissionais de Educação Física.
E, à frente do NESCON está o Vice
Coordenador Edison José Corrêa,
especialista em pediatria pela UFMG.
Edison Corrêa foi um dos
responsáveis por viabilizar a parceria
entre o Conselho Regional de Educação
Física de Minas Gerais CREF6/MG e o
NESCON. “Criamos essa possibilidade
de profissionais graduados em Educação
Física e ligados a políticas públicas na
área de saúde, como as Academias da
Cidade e os Núcleos de Apoio à Saúde
da Família (NASFs), fazerem o curso”,
explica. Foram abertas 50 vagas do
CEABSF para Profissionais de Educação
Física.
Desde 2008, já são cerca de
600 Profissionais de saúde (médicos,
enfermeiros e cirurgiões-dentistas)
formados.

FOTO: Foca Lisboa
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EDITORIAL

Claudio Augusto Boschi
Presidente do CREF6/MG
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Edison Corrêa foi um dos responsáveis pela parceria entre CREF6/MG e o NESCON

A
primeira
turma
de
Profissionais de Educação Física está
no terceiro semestre. O curso tem
duração de 18 meses, mas pode ser
completado em até 24. “O CEABSF
oferece uma formação mais ampla
e específica para os profissionais
da área de saúde e Educação
Física. O curso deve ser encarado
pelo aluno como apenas mais uma
etapa de aprimoramento”, ressalta
Edison. Além disso, por ser uma
especialização lato sensu, o CEABSF
também abre novas possibilidades de
atuação aos Profissionais, que podem
atuar como docentes.
Para o Vice Coordenador do
NESCON, é importante colocar em
prática um conceito mais amplo

de saúde, que envolva promoção,
prevenção, tratamento e reabilitação
da saúde. “Nesse cenário, o papel
do Educador Físico é de suma
importância, pois ele pode trabalhar
com diversas dessas vertentes, por
exemplo, ajudando no combate ao
sedentarismo, à obesidade, no auxílio
à adoção de hábitos saudáveis e até
mesmo no tratamento dos problemas
e na reabilitação, em casos de infarto,
AVCs e outros males”, detalha Edison.
“A demanda da população hoje em
dia não é só por médico, e a entrada
do Profissional de Educação Física
nas equipes de saúde da família
agrega qualidade ao atendimento”,
finaliza.
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1º de setembro: Dia do Profissional de Educação Física

“O Profissional de Educação Física tem grande importância, tanto no âmbito da saúde quanto da educação. Gostaria
de parabenizar os Profissionais da área enquanto promotores de saúde” – Claudia Patrocínio, Coordenadora do
Curso de Educação Física da Universidade Federal de Viçosa (UFV)

“Cada vez mais o Profissional de Educação Física assume um papel multifacético e relevante, pois atuamos na
educação e na promoção da saúde. Formamos hábitos saudáveis para toda a vida e promovemos a inclusão social”
– Tasso Coimbra, Coordenador do Curso de Educação Física da Unileste

“Além de formar pessoas, o Profissional de Educação Física é um grande incentivador do desenvolvimento humano,
vinculado à educação, saúde. Gostaria de parabenizar a todos os Profissionais de Educação Física pelo dia” – Ana
Cláudia Couto, Coordenadora do Curso de Educação Física da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

“Gostaria de parabenizar o Profissional, cuja importância é reconhecida na sociedade. O papel do Profissional de
Educação Física é muito bonito, espero que ele seja cada vez mais valorizado” – Silas Queiroz, Coordenador do Curso
de Educação Física da UNIUBE

“O professor de Educação Física tem tido conquistas fantásticas. Apesar de ser uma profissão que já é bem
consolidada, a Educação Física tem crescido muito. Tenho só coisas boas a enaltecer e parabenizar o Profissional”
– Kenya Moreira, Coordenadora do Curso de Educação Física da UNIPAC Bom Despacho

EM FOCO
Tira-Dúvidas
Quem é o Profissional responsável técnico e quais
são suas atribuições?

Ainda não recebi a nova Cédula de Identidade
Profissional. Como devo proceder?

O responsável técnico é o Profissional de
Educação Física contratado pelo estabelecimento
para assessorar em assuntos técnicos e representar
a empresa perante a legislação vigente. É necessário
que, no ato do registro, a empresa comunique
ao Conselho quem será o Responsável Técnico.
Além disso, é preciso que esse Profissional possua
formação em licenciatura/bacharelado ou bacharelado
e o devido registro junto ao CREF6/MG. No caso
dos Provisionados, a responsabilidade técnica só
poderá ocorrer se a empresa oferecer apenas uma
modalidade, sendo esta compatível com a área de
atuação do provisionado.

As Cédulas de Identidade Profissional
são encaminhadas via Correio para o endereço
residencial cadastrado. Por isso, é importante
que o Profissional mantenha seus dados sempre
atualizados. Os Profissionais que ainda não
receberam a nova Cédula poderão entrar em
contato conosco através do Portal do CRE6F/MG,
www.cref6.org.br, no link “Fale Conosco”, para
saber sobre sua situação cadastral.

Fique Ligado
CENTRAL DE ATENDIMENTO
O Conselho Regional de Educação Física de
Minas Gerais busca sempre manter-se próximo aos
Profissionais. Além do site (www.cref6.org.br), agora
possuímos também uma Central de Atendimento, com
uma equipe específica e qualificada para tirar todas as
suas dúvidas. A Central funciona de segunda a sextafeira, das 9 às 18 horas. Basta ligar para o número
(31) 3291-9912 e pedir para falar com a equipe. Além
disso, o CREF6/MG também disponibiliza o e-mail
faleconosco@cref6.org.br, através do qual você pode
enviar sugestões e questionamentos.

PROCESSO ADMINISTRATIVO
“O 1º de setembro é extremamente importante para nós, tendo em vista esse trabalho que desenvolvemos. Hoje o
Profissional é tratado de maneira muito melhor. Parabenizo o trabalho árduo que desenvolvemos junto à nossa classe”
– Cláudia Arouca, Coordenadora do Curso de Educação Física da FADEF/Passos
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Você ou sua empresa já sofreram a instauração
de um processo administrativo? O Conselho Regional
de Educação Física vem recebendo diversas demandas
dos Profissionais que não sabem o que fazer após a
autuação. Por isso, a Assessoria Jurídica do CREF6/
MG disponibilizou, no endereço eletrônico do Conselho
(www.cref6.org.br), documento que visa explicar o
que é o processo administrativo e os procedimentos
para defesa. Acesse o site e confira!

CREF6/MG disponibiliza Central de Atendimento

CREF6/MG oferece cursos a
provisionados
Em cumprimento à Lei 9.696/98 e ao disposto na Resolução
CONFEF nº 45/02, Conselho Regional de Educação Física de Minas
Gerais - CREF6/MG promoveu, durante os dias 23 e 24 de julho, mais
uma etapa Programa de Instrução para Profissionais Provisionados
(PIPP). O evento aconteceu no Hotel Othon Palace e reuniu mais de
250 profissionais provisionados.
O PIPP tem carga horária de 200 horas, e o CREF6/MG oferece
a modalidade de Educação à Distância. A frequência no programa, com
aproveitamento, é obrigatória para a obtenção do Registro Profissional
definitivo por parte dos provisionados. Se você é Provisionado e ainda
não fez o PIPP, entre em contato conosco! Ligue para o (31) 3291-9912
ou venha até a nossa Sede ou a uma de nossas Seccionais.

FOTO: Gabriela Vilaça.
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FIque POR DENTRO
CREF6/MG promove encontro com
Instituições de Ensino Superior
Com o objetivo de transmitir e
compartilhar informações relevantes
à área e à formação profissional, além
de realizar um intercâmbio entre o
Conselho e os Cursos de Educação
Física de Minas Gerais, o CREF6/
MG promoveu, nos dias 15 e 16 de
Setembro, o IV Seminário Educação
Física e Ensino Superior. O evento
aconteceu no Bristol Merit Hotel e teve
adesão significativa dos coordenadores
de curso de todo o Estado, com
presença de cerca de 70%.
“Parabenizo o CREF6/MG pelo
belíssimo evento, que foi mais uma
oportunidade de crescermos em nível
de formação e aumentarmos nosso
networking. Volto para minha cidade
com uma bagagem de conhecimento
muito maior”, disse o Coordenador
do Curso de Educação Física da
UNIPAC Teófilo Otoni, Pedro Paulo
Saleme.

Entre as palestras e conferências
promovidas durante o Seminário
estavam “A formação do Profissional
de Educação Física para atuar na área
de saúde”, “A formação profissional
e o mercado de trabalho”, “CREF6/
MG: relação com as IES”, entre outras.
O Secretário-Adjunto de Estado de
Esportes e da Juventude de Minas
Gerais, Rogério Aoki Romero,
apresentou aos presentes o tema

FISCALIZAçÃO

Ações de Fiscalização continuam a autuar irregularidades no Estado

“Políticas públicas do Desporto em
Minas Gerais”.
O Presidente do CREF6/
MG, Claudio Boschi, agradeceu e
ressaltou a relevância da presença
das Instituições de Ensino Superior.
“Com muito orgulho, nós podemos
falar que temos um Conselho sem
problemas com as IES e que inovou
no sistema de integração com as
mesmas”, afirmou Boschi.

Em ocasião da comemoração do
Dia do Profissional de Educação Física,
em 1º de Setembro, foi veiculada no
MGTV, da Rede Globo Minas, uma
matéria sobre a importância da
regularidade dos estabelecimentos
e Profissionais de Educação Física.
O Presidente do Conselho Regional
de Educação Física de Minas
Gerais, Claudio Augusto Boschi, e o
Coordenador do Departamento de
Orientação e Fiscalização do CREF6/
MG, Willian Pimentel, participaram
da reportagem, reforçando o trabalho
realizado pelo Conselho.
De Janeiro a Julho, foram
realizadas 840 visitas em 37 cidades
mineiras, com deslocamento de 47 mil
quilômetros pelas equipes do Conselho.
O objetivo das ações é garantir um
serviço de qualidade para a população.
Como resultado, foram abertos

XIV Congresso Ciências do Desporto e Educação
Física dos Países de Língua Portuguesa
As ações de divulgação da
14ª edição do Congresso Ciências do
Desporto e Educação Física dos Países
de Língua Portuguesa estão a todo
vapor. Prova disso é que, durante o
mês de agosto, as escolas de Educação
Física do Estado foram visitadas por
equipes da Casa da Educação Física.
Seis grupos compostos por agentes
divulgadores visitaram salas de aula e
distribuíram cartazes e marcadores de
livros do Congresso.
O objetivo era convidar alunos,

professores e coordenadores dos
Cursos de Educação Física em Minas
Gerais a participarem do evento e
divulgar sua relevância para a área. “O
contato com os Profissionais e alunos
foi muito interessante e proveitoso.
Muitos deles buscaram informações
sobre o evento”, conta um dos agentes
divulgadores do Congresso, Hebert
Moreira. Além disso, existe ainda o site
do evento (www.casaef.org.br/palops),
no qual é possível acompanhar toda a
programação, notícias e detalhes do
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Congresso, além de inscrições e taxas.
O XIV Congresso Ciências do
Desporto e Educação Física dos
Países de Língua Portuguesa acontece
de 2 a 5 de Abril de 2012, no
Minascentro, em Belo Horizonte. Com
o tema “Desporto: cultura, estética e
excelência”, o Congresso objetiva, entre
outras coisas, promover a interação
entre os Profissionais e disseminar as
boas práticas de Educação Física e
Desporto de outros países.

Marcos Tadeu Dias - Profissional de
Educação Física - CREF 014778-G/MG

Você sabe o seu
papel?
O que você pretende passar
aos seus alunos ou clientes quando
sai de casa para trabalhar? O que
tem diferenciado as suas aulas dos

cerca de 1.400 processos éticos e
administrativos.
Segundo Willian Pimentel, as
principais irregularidades continuam
sendo Profissional ou pessoa jurídica
sem registro, infrações ao código de
ética da profissão devido ao não porte
da Cédula de Identidade Profissional e
outras pendências.
Nas ações de fiscalização
de pessoas jurídicas, o Conselho
descobriu 335 estabelecimentos sem
registro no CREF6/MG, o que contraria
a legislação vigente, que assegura
que todo estabelecimento que oferece
Atividade Física orientada deve ser
devidamente registrado no Conselho e
possuir um profissional habilitado para
acompanhamento em tempo integral.
A população deve continuar
lutando pelo seu direito à orientação
da atividade física por Profissionais

capacitados. Por isso, se você conhece
estabelecimentos ou profissionais
irregulares, denuncie através do nosso
site, correspondência ou pessoalmente.
De Janeiro a Julho, foram recebidas
360 denúncias. O sigilo é garantido.

demais? O que diferencia você de
um estagiário? E digo mais, o que
diferencia você de um site ou blog
na internet que sugere aos leitores
séries de 12 repetições e/ou fórmulas
milagrosas?
Nós, enquanto professores,
seja na escola, na academia ou em
clubes, somos agentes formadores de
opiniões e devemos nos conscientizar
e nos comportar como tais. Não
podemos limitar nossas aulas a apenas
um local de prática, transformando
nossos alunos em meros reprodutores
de nossos ideais. Podemos e devemos
mais. Nosso trabalho deve ser reflexivo
e gerar nos alunos a conscientização
da importância da prática regular
da atividade física. Além disso,
a população deve compreender

que o trabalho do professor é algo
sistematizado e pensado, o que
difere muito das “receitas prontas” de
sucesso e dos corpos atléticos para o
verão, que muitas vezes os veículos de
informação tentam vincular ao trabalho
do Profissional de Educação Física.
A Educação Física e a sociedade
estão carentes de informações
sobre o poder e o porquê da prática
regular da atividade física. Por isso,
o local de trabalho - seja ele em qual
âmbito for do ensino de Educação
Física, necessita ser feito de forma a
desconstruir os estereótipos criados.
Cabe a nós esse papel: atribuir valor à
nossa profissão através da informação
e conscientização da sociedade que
nos cerca.

Vitória: STJ reforça a
obrigatoriedade de registro
O
CREF11/MS-MT
obteve
sentença favorável do Superior Tribunal
de Justiça, em que foi determinada
ao Estado do Mato Grosso do Sul
a retificação de edital de concurso
para Professores de Educação Física.
O CREF11/MS-MT denunciou a
ilegalidade do edital, o qual não exigia
registro no Conselho, que, por sua vez,
é requisito obrigatório instituído pela Lei
Federal nº 9.696/98, em seu artigo 1°.

