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ESTÁGIO PROFISSIONAL
CREF6/MG promove Encontro com Coordenadores de Cursos de
Educação Física de todo o Estado para discutir o Estágio na área p.4

GERAÇÃO SAÚDE

PARCERIAS

Projeto promove a valorização dos
Profissionais e a Regularização de
Academias em Minas Gerais p.5

Produção de material para os Cursos do
NESCON gera publicação sobre atuação
do Profissional nos NASF’s p.6
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Prezado Colega,
Nesta edição do Jornal do CREF6/MG que
chega em sua casa, você poderá conferir
muitas boas notícias referentes à nossa
Profissão. Destacamos diversas parcerias
firmadas entre o Conselho Regional de
Educação Física da 6ª Região - Minas Gerais
e órgãos de extrema relevância e que muito
somam à nossa trajetória, como o Núcleo

de Educação em Saúde Coletiva - NESCON, da Faculdade de Medicina
da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, as Secretarias de
Estado de Esportes - SEESP e de Saúde - SES, entre outros. Você verá
que também estão sendo discutidas ações conjuntas com o Conselho
Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região - CREFITO-4.
Todas essas iniciativas são fruto de anos de dedicação e trabalho e partem
da nossa intenção de sempre melhorar a Profissão.
Na página 4, você confere a matéria sobre o I Encontro sobre
Estágio para Coordenadores de Cursos de Educação Física, realizado
pelo CREF6/MG nos dias 18 e 19 de Junho, em Belo Horizonte. O objetivo
do Evento foi alinhar informações e sanar dúvidas sobre o Estágio na área.
Outro destaque desta edição do Jornal é a matéria sobre o Projeto
Geração Saúde, que tem sido determinante para a valorização dos
Profissionais de Educação Física e para a Regularização das Academias
no Estado, além da Promoção da prática de Exercícios Físicos, Esportes
e Lazer.
Para uma melhor comodidade dos Profissionais Registrados no
CREF6/MG, criamos as Seccionais, espalhadas em todo o território mineiro
e que hoje estão passando por reformas, sendo que Quatro delas já foram
entregues. Além disso, temos firmado diversos Convênios que oferecem
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benefícios e condições diferenciadas na área de Planos de Saúde para
vocês, Profissionais de Educação Física, e suas famílias.
No mais, destacamos ainda o debate promovido por Entidades
Jurídicas e Desportivas, em Belo Horizonte, sobre a prática esportiva na

Projeto Gráfico e Editorial: Sigla Comunicação e WV Comunicação
Conteúdo: WV Comunicação
Profissional Responsável: Gabriela Vilaça | Registro SRTE/MG 16340
Impressão: Rona Editora
Tiragem: 35.000 exemplares

Juventude e a formação do Atleta Profissional, durante o I Congresso
Mineiro de Direito, Trabalho e Esporte. Para auxiliar nas ações de
Orientação e Fiscalização, foram contratados novos Fiscais, como você
verá na página 7. Aproveite para ler a crônica inspiradora de um Professor
de Educação Física aposentado, Mestre exemplar, que dedicou Cinqüenta
anos à Profissão.
Boa leitura!
Claudio Augusto Boschi
Presidente do CREF6/MG

Para comentários sobre o conteúdo editorial do Jornal do
CREF6/MG, envie sugestões e críticas através do Fale Conosco:
www.cref6.org.br
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TIRA-DÚVIDAS
Quem pode votar nas Eleições para o CREF6/MG?
Com a finalidade de definir metade dos Membros de seu

Qual o procedimento a ser realizado quando o Profissional reside
em Minas Gerais e atua Profissionalmente também em outro Estado?

Plenário - ou seja, 14 Membros, sendo 10 Efetivos e 4 Suplentes,

Neste caso, o Profissional poderá solicitar o Registro

a Eleição no CREF6/MG será realizada no dia 10 de Setembro, na

Secundário no outro CREF do Estado em que também atua,

Sede do Conselho. Só poderá votar o Profissional de Educação

mantendo o Registro em Minas Gerais - no CREF6/MG - ativo. Mais

Física Registrado no CREF6/MG em pleno gozo de seus Direitos

informações podem ser encontradas na Resolução CONFEF nº

Estatutários e com mais de um ano de Registro ininterrupto.

253/2013.

BENEFÍCIOS PARA REGISTRADOS
O CREF6/MG tem firmado diversos
Convênios para os Profissionais Registrados
no Conselho. Um deles é com a Qualicorp,
administradora de benefícios que facilita
o acesso a planos de saúde respeitados
nacionalmente,
como
a
SulAmérica

Saúde. Outra parceria é com a Unifocus
Administradora de Benefícios, que oferece
um plano diferenciado com o Grupo Amil.
Assim, o Conselho amplia o leque de opções
para os Profissionais, que podem avaliar
qual o melhor formato para sua família. As

operadoras são credenciadas aos melhores
hospitais do Estado e do País. Informe-se
sobre as condições exclusivas oferecidas aos
Registrados no Conselho!

SECCIONAIS SÃO REFORMADAS
A fim de oferecer mais agilidade no
atendimento, mais conforto e segurança,
o CREF6/MG realizou a reforma de Quatro
dos Oito escritórios das Seccionais. Com
recursos próprios, o Conselho financiou obras
de ampliação e reforma nos escritórios em

Uberlândia, Uberaba, Juiz de Fora e Poços
de Caldas. “As Seccionais foram estruturadas
para o melhor conforto do atendente e do
Profissional, além de agilizar o atendimento.
Com a reforma, as Seccionais passaram
a contar com o sistema de vigilância por

câmeras, prezando por uma maior segurança
daqueles que frequentam os espaços”,
conta o Gerente Técnico, Willian Pimentel. A
previsão é que a Seccional de Montes Claros
seja a próxima a ser reformada.

CREF6/MG DISCUTE PARCERIAS COM CREFITO-4
Em Março, o Presidente do CREF6/MG, Claudio Augusto Boschi, visitou a Sede do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional da 4ª Região - CREFITO-4 - e se reuniu com o Presidente do CREFITO-4, Dr. Anderson Luís Coelho. O objetivo do
encontro foi de aproximar os Conselhos e estabelecer estratégias e ações conjuntas em Minas Gerais. Um cronograma de reuniões
foi criado e em breve as ações serão iniciadas. Fique de olho!

DIA MUNDIAL DA ATIVIDADE FÍSICA
O mundo é diferente para quem não se
exercita! Foi o que destacou o CREF6/MG no
dia Mundial da Atividade Física, celebrado no
dia 6 de Abril de 2015. Por meio de peças
publicitárias veiculadas na TV aberta, o
Conselho chamou a atenção para a prática

regular da Atividade Física, que melhora em
muito a qualidade de vida.
O CREF6/MG destacou a importância da
prática de exercícios sempre supervisionada
por um Profissional de Educação Física
devidamente Registrado no Conselho. Seja

qual for a data, escolha a modalidade
esportiva de sua preferência. Em pouco
tempo, você vai perceber o mundo de uma
forma diferente!
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CREF6/MG ESTREITA LAÇOS COM IES E DISCUTE ESTÁGIO
Nos dias 18 e 19 de Junho, o Conselho
Regional de Educação Física da 6ª Região Minas Gerais - CREF6/MG promoveu, por meio
da Comissão de Ensino Superior e Preparação
Profissional, o I Encontro sobre Estágio para
Coordenadores de Cursos de Educação
Física. Com o objetivo de sanar dúvidas e
alinhar informações sobre o Estágio na área
de Educação Física, o Encontro aconteceu
em Belo Horizonte, e reuniu Coordenadores
e Representantes de cerca de 60 Instituições
de Ensino Superior - IES de todo o Estado.
“O CREF6/MG preza pela preparação
dos Profissionais da área. Realizamos,
regularmente, o Seminário de Educação
Física e Ensino Superior, mas percebemos a
necessidade de discutir o assunto Estágio de
forma separada. Com este Evento, mantemos
a sinergia com as Instituições de Ensino
Superior”, explica o Presidente do CREF6/
MG, Claudio Augusto Boschi. Durante a
abertura do Evento, o Presidente do Conselho

homenageou o Professor Wilian Peres Lemos,
considerado precursor da Educação Física
em Minas Gerais.
Após a abertura, o Conselheiro Federal
e Membro da Comissão de Ensino Superior
e Preparação Profissional do CREF6/MG,
Emerson Silami Garcia, proferiu a Palestra
“Estágio - Uma abordagem sobre Legislação
e o Exercício Profissional”. Silami afirmou que
o diálogo entre as Universidades e o Conselho
é muito importante. “Apesar de o Sistema
CONFEF/CREFs ter a função de Fiscalizar o
Exercício Profissional, o CREF6/MG preocupase também com o desenvolvimento da
Profissão, e é por isso que torna-se necessário
ouvir os Coordenadores de Curso, de forma a
chegarmos em uma equação comum, que é a
melhor formação”.
O Presidente da Comissão, Conselheiro
Adaílton Eustáquio Magalhães, reforçou que
o Estágio é a oportunidade que o Aluno tem
para conhecer o mercado de trabalho antes

mesmo de sua formação. “Ainda existe
muita falta de entendimento por parte dos
formadores de Profissionais. Temos o dever
de orientar as IES”, disse.
Durante o Evento, os Coordenadores
de Curso foram divididos em cinco grupos e
diversos questionamentos sobre Estágio eram
propostos pelo CREF6/MG. No último dia de
Evento, cada grupo redigiu um documento
contendo suas impressões e opiniões, que foi
entregue para a Comissão de Ensino Superior
e Preparação Profissional do CREF6/MG.
A partir daí, será produzido um instrumento
contendo tudo o que foi debatido. “Este
documento irá para a Plenária para votação
e aprovação. Na sequência, produziremos
uma Cartilha sobre Estágio, que será utilizada
como referência para toda a Sociedade”,
explica o Conselheiro Lácio César Gomes da
Silva, Membro da Comissão.

VEJA A OPINIÃO DE QUEM FOI AO EVENTO:
“É extremamente relevante discutir essa questão dos Estágios,
pois muitos fatores ainda causam dúvidas. Debatendo aqui,
conseguimos voltar para o nosso Curso e levar as informações para
os Professores” - Emerson Cruz, Coordenador do Curso de Educação
Física Licenciatura da UFOP

“A iniciativa do CREF6/MG é importante por ser uma troca
de experiências entre os Coordenadores. Espero fazer uma reunião
e levar para os Supervisores de Estágio o que foi discutido aqui” Alessuze Carneiro, Coordenadora de Estágios Licenciatura da UEMG
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GERAÇÃO SAÚDE PROMOVE VALORIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE
EDUCAÇÃO FÍSICA E REGULARIZAÇÃO DE ACADEMIAS

O Projeto Geração Saúde promove a
prática de Exercícios Físicos, Esportes e
Lazer sob Orientação de um Profissional de
Educação Física em Academias contratadas
pelo Governo de Minas, instaladas em
Municípios atendidos pelas Equipes de Saúde
da Família – ESF’s. O Projeto é executado em
parceria com o CREF6/MG e gerenciado pelas
Secretarias de Estado de Esportes - SEESP e
de Saúde – SES.

“Quem sustenta o Projeto é o Profissional
de Educação Física. Valorizamos e contamos
com o seu conhecimento científico e
competência na execução das atividades. É ele
quem intervém na permanência dos jovens no
Projeto e incentiva a Prática Esportiva”, declara
o Superintendente de Programas Esportivos
da SEESP/MG, Juan Carlos Morales.
Jovens de 12 a 19 anos são
encaminhados ao Projeto pelas ESF’s, com
o objetivo de combater o sedentarismo e o
sobrepeso. As atividades são oferecidas de
forma gratuita em Academias Credenciadas
que devem apresentar Registro e Profissionais
de Educação Física regularizados junto ao
CREF6/MG.
De acordo com o Subsecretário de
Esportes da SEESP/MG, Adenilson Sousa, a

atuação do Conselho imprime um compromisso
em beneficiar toda a população. “A parceria
entre a SEESP/MG e o Conselho potencializa
a rede de Academias em Minas. Ao atender
as exigências do CREF6/MG na solicitação
do Registro, as Academias apresentam
um espaço de qualidade adequado para a
realização do Projeto e consequentemente
para o uso de toda a população”, afirma.
A TK Fitness, na cidade de Aracitaba/
MG, é uma das Academias Credenciadas ao
Projeto. “O Geração Saúde fez com que os
jovens saíssem do sedentarismo. E, muitas
famílias não teriam condições de pagar pelas
atividades oferecidas pelo Projeto”, conta
o Responsável Técnico da Academia, Filipi
Knosel - CREF-017806-G/MG.

CREF6/MG PARTICIPA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS
O CREF6/MG participou, no dia 27
de Maio de 2015, de Audiência Pública na
Assembleia Legislativa de Minas Gerais ALMG. O convite foi feito pelo Presidente da
Comissão de Saúde, Deputado Estadual Arlen
Santiago. O CREF6/MG foi representado na
ocasião pela Conselheira Anísia Sudária Daniel.
A reunião teve como pauta o
desenvolvimento da Saúde Pública no Estado.

Para isso, foram convidados os Conselhos
Profissionais da Área de Saúde para discutir
os desafios no atendimento de qualidade à
população. Estiveram também representados
os Conselhos Regionais de Farmácia, de
Odontologia, de Biomedicina e de Fisioterapia
e Terapia Ocupacional.
Em Ofício, o Presidente do CREF6/
MG, Claudio Boschi, parabenizou a Comissão

de Saúde da ALMG pela iniciativa. Ele
destacou ainda os avanços da Profissão de
Educação Física, que atualmente permite
que os Profissionais integrem equipes
multidisciplinares de promoção da saúde e
prevenção de doenças que contemplam os
diversos projetos das esferas governamentais.
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PARCERIA ENTRE CREF6/MG E NESCON GERA PUBLICAÇÃO SOBRE
ATUAÇÃO DE PROFISSIONAIS NOS NASF’s
A produção de material para os Cursos
de Especialização em Estratégia Saúde da
Família e em Aperfeiçoamento em Saúde da
Família para Profissionais de Educação Física
gerou a publicação de um conteúdo inédito
sobre a atuação do Profissional em Núcleos
de Apoio à Saúde da Família - NASF’s. Os
Cursos são oferecidos pelo CREF6/MG em
parceria com o Núcleo de Educação em
Saúde Coletiva - NESCON, da Faculdade de
Medicina da Universidade Federal de Minas
Gerais – UFMG.
De acordo com o Coordenador do
NESCON, Professor Edison José Corrêa,
quatro materiais foram desenvolvidos para

orientar as atividades. “A parceria com o
CREF6/MG é vista em todas as etapas de
execução dos Cursos, desde a discussão
dos objetivos à preparação do material, que
resultou em um conteúdo inédito sobre a
atuação dos Profissionais de Educação Física
na Atenção Básica à Saúde”, conta.
Minas Gerais possui cerca de cinco mil
ESF’s formadas por Médicos, Enfermeiros
e Dentistas, e que contam com o apoio dos
NASF’s, equipes multiprofissionais compostas
também por Profissionais de Educação
Física. “Os Cursos atendem a uma demanda
das ESF’s por Profissionais capacitados. O
Profissional de Educação Física contribui em

dois importantes momentos de atuação das
ESF’s: na Promoção da saúde e na Prevenção”,
explica o Coordenador do NESCON.
Já foram ofertadas três turmas de
Especialização e uma de Aperfeiçoamento.
A expectativa é que no Segundo Semestre
de 2015 sejam abertas mais vagas para os
Cursos. As publicações sobre a relação dos
Profissionais de Educação Física com os
serviços de Atenção Básica à Saúde podem
ser acessadas de forma gratuita por meio do
endereço:
www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca.

CREF6/MG NA LUTA PELA VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
DE EDUCAÇÃO FÍSICA
A valorização da Educação Física e
de seus Profissionais é instrumento de luta
do CREF6/MG. A atuação do Conselho foi
destacada pela Subsecretaria de Gestão de
Recursos Humanos da Secretaria de Estado
de Educação de Minas Gerais – SEE/MG.
“Congratulamos o CREF6/MG pelo
empenho na defesa dos Profissionais de
Educação Física do Estado e reafirmamos
nosso compromisso comum em fortalecer
a Educação Básica em Minas Gerais”. Foi a
mensagem expressa por meio de Ofício da
Diretoria de Gestão e Desenvolvimento de
Servidores administrativos de Certificação

Ocupacional, da Subsecretaria de Gestão de
Recursos Humanos, da SEE/MG.
O documento foi emitido como
resposta a questionamentos realizados pelo
Conselho a itens referentes à atuação do
Professor de Educação Básica/Educação
Física no Edital SEPLAG/SEE Nº04/2014.
Foram questionadas pelo CREF6/MG as
especificações e a formação exigida para
o cargo, a fim de garantir os interesses dos
Profissionais de Educação Física e o pleno
exercício da Profissão.
Reafirmando o diálogo entre a SEE/
MG e o Conselho, a Diretoria de Gestão e

Desenvolvimento de Servidores administrativos
de Certificação Ocupacional declarou que o
Edital SEPLAG/SEE nº04/2014 foi elaborado à
luz das legislações que definem as Carreiras
dos Profissionais de Educação Básica do
Estado e dos Profissionais de Educação Física,
atendendo ao pleito do CREF6/MG.
O Edital SEPLAG/SEE Nº04/2014,
referente ao Concurso Público de Quadro de
Pessoal da Secretaria de Estado de Educação,
prevê a contratação de 939 Profissionais
para o cargo de Professor de Educação
Básica/Educação Física. As inscrições foram
encerradas em Fevereiro de 2015.

COORDENADORES PARTICIPAM DE LANÇAMENTO DE
LIVRO DO CONFEF
“Durante o I Encontro sobre Estágio para Coordenadores de
Cursos de Educação Física, nos dias 18 e 19 de Junho, em Belo
Horizonte, foi realizado o lançamento do Livro “Recomendações
para a Educação Física Escolar”, pelo Conselheiro Federal Teófilo
Jacir de Faria. Os participantes receberam o exemplar em primeira
mão, desenvolvido pela Comissão de Educação Física Escolar do
Conselho Federal de Educação Física – CONFEF. De acordo com

Teófilo Jacir de Faria, o objetivo é nortear a atuação do Profissional
no ambiente escolar. “O Livro é resultado de um trabalho de mais
de dois anos da Comissão, por meio de uma pesquisa intensa sobre
a Educação Física Escolar. Aproveitamos a ocasião para realizar o
lançamento e atingir Coordenadores, e também Estagiários sobre o
assunto, para que façam um trabalho baseado no que foi elaborado
pela Comissão”, explica.
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ENTIDADES JURÍDICAS E DESPORTIVAS PROMOVEM DEBATE
Foi realizado, nos dias 14 e 15 de Maio

Brasileiro de Direito Desportivo – IMDD e IBDD

Entidades formadoras, Atletas, Advogados,

de 2015, em Belo Horizonte, o I Congresso

e da Associação Brasileira de Advogados

Médicos, Jornalistas esportivos, Psicólogos e

Mineiro de Direito, Trabalho e Esporte. O

Trabalhistas - ABRAT.

Estudantes.

Evento foi promovido pela Associação dos

O objetivo foi debater as leis que

Ao final do Evento, os participantes

Magistrados da Justiça do Trabalho da 3ª

regulamentam a participação de menores de

elaboraram um documento, aprovado em

Região - Amatra3 em parceria com a Escola

idade em práticas esportivas e os impactos na

Plenária, que foi enviado ao Congresso

Judicial do TRT da 3ª Região e Ordem dos

formação do Atleta Profissional. Participaram

Nacional. O documento pode ser acessado

Advogados seção Minas Gerais - OAB/

do Evento Magistrados, Servidores do TRT-

por meio do Site: www.amatra3.com.br

MG, além do apoio dos Institutos Mineiro e

3ª Região, Administradores de Clubes e

CREF6/MG CONTRATA SEIS NOVOS FISCAIS
No dia 15 de Junho, Seis novos Fiscais

Seletivo contou com prova de múltipla

a serem visitados até o final do ano. Além de

tomaram posse no CREF6/MG. Eles foram

escolha, redação, prova de títulos e Curso de

prestar um atendimento mais adequado aos

selecionados por meio de Concurso Público

Capacitação. “A chegada dos novos Fiscais vai

Profissionais e Estabelecimentos e reduzir a

e passaram a integrar a equipe de Fiscais do

auxiliar o setor a atingir as metas propostas. A

espera de atendimento às denúncias”, explica

Departamento de Orientação e Fiscalização

expectativa é que cada dupla fiscalize cinco

o Coordenador do DOF, Willian Pimentel.

- DOF do Conselho. Foram 53 Profissionais

estabelecimentos por dia, isso representa uma

inscritos para Seis vagas. O Processo

ampliação entre 450 e 600 Estabelecimentos

FOI ASSIM -

APROXIMAR E INCENTIVAR

José Atayde Lacerda – Professor Aposentado

Acredito que o Profissional de Educação
Física, quando escolhe a Profissão, deve estar
disposto a se doar e ser o melhor no que faz.
Os ensinamentos devem ir além do Esporte
e o retorno é o maior ganho da Profissão. O
papel do Profissional deve ser o de promover e

incentivar os Alunos.
A Educação Física tem a natureza de ser
uma das disciplinas que mais aproxima Alunos
de Professores em uma Instituição de Ensino,
devido à dinâmica e o prazer da prática.
Ela dá a oportunidade aos Educadores de
contribuírem não só para a formação esportiva,
mas também para a formação cidadã.
No entanto, nos cerca de Cinquenta
anos dedicados à Educação Física, pude
observar várias transformações na relação
entre Professor e Aluno. No início da minha
atuação Profissional, a Escola ainda era vista
como uma extensão da casa, até mesmo sob
incentivo das famílias. Hoje, essa relação é
mais aberta, mas não menos importante na
formação dos Alunos.
Recordo-me que, certa vez, a equipe de
Handebol do Colégio Estadual Sagrada Família,

onde atuei por mais de Quarenta anos, contava
com um Atleta excepcional, Nilton Cruz. Ele
chegou a abandonar a equipe por não poder
comprar um tênis. Entrei em contato com uma
loja de material esportivo, que doou um par de
calçados ao Nilton. Fiz isso por ver nele um
futuro enorme, não só no esporte. Ele chegou
a atuar na Seleção Brasileira de Handebol.
Hoje é cantor e compositor na Europa. Ele
me escreveu uma carta, recentemente,
agradecendo o incentivo.
Até hoje colho os frutos da minha
dedicação à Profissão e aos meus Alunos.
Muitos me encontram nas ruas e fazem
questão de um abraço ou de um aperto de
mão. O Profissional de Educação Física deve
utilizar o seu poder de incentivo para fazer a
diferença na vida das pessoas.
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