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FISCALIZAÇÃO
AGENTES DO CREF6/MG INSPECIONAM ESTABELECIMENTOS,
EVENTO E ATUAÇÃO PROFISSIONAL. p.4

EM FOCO

FIQUE POR DENTRO

Lançado Selo em comemoração pelos 20
anos da Profissão de Educação Física. p3

O resultado da Eleição do CREF6/MG

p.5
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Prezado Colega de Profissão,
No dia 1° de Setembro, celebramos
20 anos da Regulamentação da Profissão
de Educação Física. São anos de luta pela
valorização do nosso espaço e da nossa
atuação pela melhor qualidade de vida da
população. Nas próximas páginas, você

verá como o CREF6/MG tem trabalhado pelo
Profissional em nosso Estado.
O balanço das fiscalizações no 1° Semestre, por exemplo,
reflete uma atuação forte pela observância das leis e compromisso
em garantir à Sociedade o direito de ser orientada por Profissionais
capacitados e habilitados. Nossos Agentes de Orientação e Fiscalização
percorreram o Estado, vistoriaram Estabelecimentos, Quadras, Clubes e
Praças e também um evento esportivo de grande expressão. Em uma
das diligências, uma pessoa física foi flagrada exercendo a Educação
Física sem habilitação, podendo colocar em risco aqueles orientados por
ela. Veja na página 6.
Nosso trabalho é fortalecido por meio das parcerias que
firmamos. Acreditamos que somente de mãos dadas com nossos
colaboradores podemos alçar voos ainda maiores para a Profissão. O
diálogo estabelecido com as Coordenações dos Cursos de Educação
Física tem beneficiado as ações de ponta a ponta. O resultado dessa
aproximação é a orientação ética e legal dos futuros Profissionais e a
distribuição de Cédulas de Identidade Profissional já na formatura para
quem está chegando ao mercado de trabalho. Saiba como essa parceria
acontece nas páginas 3 e 5.
Para cada ação várias reações e resultados positivos. A
consolidação da Educação Física se faz por meio de muita luta e esforço
de uma categoria que acredita no seu potencial e poder de transformar
o mundo. Na coluna Superação, na página 7, você vai conhecer o
Profissional que venceu uma deficiência pelo sonho de exercer a
Educação Física. Na página 5, veja que é cada vez mais rica nossa área
de atuação e o Sistema Judiciário oferece uma nova possibilidade.
Em Julho, abrimos um novo canal informativo por meio do
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Instagram. A plataforma cumpre, agora, uma função mais ágil e dinâmica
na divulgação de informações do Conselho e você fica sabendo primeiro
e mais rápido por lá. Siga-nos: @cref6_mg !
Com tanta coisa pra contar permita-nos uma conclusão: estamos no

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

rumo certo!
Boa Leitura!
Claudio Augusto Boschi
Presidente do CREF6/MG
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- Instagram: @cref6_mg
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TIRA-DÚVIDAS

É POSSÍVEL QUE ALGUÉM SOLICITE SERVIÇOS POR MIM NO CREF6/MG?
Caso

o

Profissional

não

possa

comparecer na Sede ou nas Seccionais
para fazer determinadas solicitações, outra
pessoa pode fazê-las. No entanto, é preciso
uma procuração com firma reconhecida em
Cartório, original, ou formulário de solicitação,
retirado no Site do CREF6/MG, preenchido e

Pode ser feito por terceiros com formulário de
solicitação:

Pode ser feita com procuração original:
-Retirada de Cédula de Identidade

- Inclusão de documentos (Diploma,

Profissional

histórico, comprovante de endereço);

É importante que, para todas as

- Pagamento de anuidades;

solicitações, a pessoa se apresente portando

- Alteração de endereço e de foto;

documento oficial de identificação com foto.

- Pedido de declaração de registro.

com a assinatura do Profissional.

CORREIOS LANÇA SELO COMEMORATIVO PELOS 20 ANOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA
Física

da Educação Física para a Sociedade nestas

completou 20 anos de regulamentação neste

duas décadas. “As peças demonstram o

ano. Como parte das celebrações pela data,

reconhecimento do serviço postal e, por

foram lançados durante reunião Plenária do

consequência, do estado brasileiro, pelos

Conselho Federal de Educação Física, no dia

relevantes

6 de Julho, em São Paulo, o Selo e o Carimbo

entidade. A missão de assegurar o atendimento

desenvolvidos pelos Correios em parceria

dos brasileiros por Profissionais habilitados

com o Sistema CONFEF/CREF’s.

a conduzir as Atividades Físicas reveste-se

A

Profissão

de

Educação

serviços

prestados

por

esta

Em seu discurso durante a cerimônia,

de grande importância, para a construção

o Gerente Regional da Superintendência

de uma sociedade saudável, permeada por

Estadual dos Correios de São Paulo, Hugo de

relações interpessoais e econômicas mais

Souza Júnior, destacou a grande contribuição

equilibradas”.

O Coordenador do Colégio dos Presidentes do Sistema CONFEF/CREF’s e
Presidente do CREF6/MG, Claudio Boschi, realizou a Obliteração do Selo
juntamente com o Gerente Regional da Superintendência Estadual dos
Correios de São Paulo, Hugo de Souza Júnior.

NOVO CANAL INFORMATIVO CREF6/MG PRESENTE NO ENAF BH

Além dos canais de comunicação já
conhecidos, como o Jornal do CREF6/MG,
CREF Informa, CREF News, Site e nosso
e-mail, agora você também pode acompanhar
as novidades do CREF6/MG pelo Instagram!
Siga-nos: @cref6_mg

Foi realizado de 17 a 19 de Agosto,

atualização profissional. Esta foi a 15ª edição

o Encontro Nacional de Atividade Física –

do Evento em BH. O CREF6/MG esteve

ENAF, no Expominas, em Belo Horizonte. O

presente oferecendo cartilhas de orientação

evento atraiu mais de 2 mil pessoas, entre

e tirando dúvidas dos Profissionais de

Profissionais, estudantes e empresários de

Educação Física. Realizado há 33 anos, o

Educação Física, Fisioterapia, Nutrição e

ENAF é o maior evento de Esporte, Fitness e

áreas afins, com o objetivo de qualificação e

Saúde realizado no Brasil.
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PALESTRAS ORIENTAM E ESCLARECEM DÚVIDAS DOS ESTUDANTES
O CREF6/MG esteve presente no dia 13

têm a oportunidade de conhecer a Profissão

com mais ética e sabedoria. Tinha dúvidas

de Setembro, durante a VII Semana do Curso

e receber a devida orientação para entrar no

sobre estágio, que foram esclarecidas”, disse.

de Educação Física, realizado pelo Centro

mercado de trabalho de acordo com a Lei.

A integração entre o Conselho, Profissionais,

Universitário do Cerrado - UNICERP, em

A realização da VII Semana do Curso

Instituições de Ensino e estudantes é positiva

Patrocínio, no Triângulo Mineiro. Com o tema

de Educação Física foi uma iniciativa dos

para o Coordenador. “Mais uma vez consigo a

“Um decênio de trajetórias (in)formativas”, o

estudantes do sexto período de Bacharelado.

aproximação com o Conselho. Vejo isso como

evento faz parte das comemorações dos dez

Para o estudante Sérgio de Castro, a

um ponto positivo. Espero que possamos

anos de formação dos primeiros Profissionais

presença do CREF6/MG é importante. “Com

contar sempre com essa parceria”, afirmou

na Instituição.

as informações que recebi, eu posso trabalhar

Roberto Gonçalves.

A Profissional e Palestrante Gabriela
Alves Ignácio

[CREF 35500 G/MG],

ministrou a

palestra “A boa orientação faz a diferença”,
que informa sobre a função e Legislação do
CREF6/MG, além de esclarecer as principais
dúvidas dos futuros Profissionais. De acordo
Crédito: Luiz Costa Júnior (Secom Unicerp)

com o Coordenador do Curso, Roberto
Gonçalves, os estudantes apresentam várias
perguntas a respeito do Conselho. “São
questionamentos sobre o que realmente é o
CREF, formas de fiscalização e atuação do
Profissional de Educação Física”, disse o
Coordenador.
A aproximação entre as Instituições de
Ensino Superior e o CREF6/MG é fundamental
para a formação dos Profissionais. Pois eles

Estudantes da Unileste de Ipatinga

No dia 25 de Setembro, estudantes

O CREF6/MG levou informação ao

foram orientados quanto à legislação da

do 2° e 3° períodos do Bacharelado em

Simpósio de Ciências Aplicadas à Atividade

Profissão de Educação Física, durante

Educação Física da Faculdade Única de

Física e Saúde da Unincor, em Três Corações,

palestra no dia 21 de Setembro.

Contagem tiraram suas dúvidas sobre a

no dia 26 de Setembro.

atuação profissional.
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POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO NO SISTEMA JUDICIÁRIO É MAIS
UMA OPÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
autos processuais e definir se aceita ou recusa

O campo de trabalho do Profissional de

De acordo com a coordenação do Banco

Educação Física vai além do ambiente escolar,

de Peritos do TJMG, não há um prazo limite para

de Academia, Clube, etc. Os conhecimentos

o cadastramento, pois ele é permanente. Para

adquiridos na formação também podem ser

se inscrever, o Profissional deve encaminhar os

Profissional

aplicados na função de Perito Judicial. Em

documentos pelo sistema do Tribunal e esperar

definidas de acordo com a avaliação do Juiz

Minas Gerais, o Tribunal de Justiça tem um

o resultado. “Após validado, o profissional

de Direito em cada caso. Assim como a

banco de profissionais cadastrados para

estará disponível no Banco de Peritos para

remuneração das perícias realizadas.

atuarem nessa função. Trata-se do Sistema

nomeação, tornando-o apto para a prestação

Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita do

de determinados serviços no âmbito deste

cadastro, documentos necessários e processo

TJMG - AJG/TJMG, criado em 2015, no qual

Tribunal”, explica a coordenadora do Banco

de seleção estão no portal do TJMG: www.

podem se registrar profissionais de diversas

de Peritos do TJMG Juliana Roches. Caso seja

tjmg.jus.br/portal-tjmg/processos/assistencia-

áreas, como a Educação Física.

nomeado, o Profissional deverá analisar os

judiciaria-gratuita-banco-de-peritos

realizar a perícia.
As análises técnicas feitas pelo

Todas

de

as

Educação

Física

informações

serão

sobre

o

LICENCIADOS E BACHARÉIS RECEBEM A CÉDULA DE IDENTIDADE
PROFISSIONAL NA FORMATURA
Entre os dias 27 de Julho e 20 de

a lista dos Profissionais que concluíram o

Agosto, Profissionais graduados em cinco

Curso, estando assim aptos para solicitarem

Instituições de Ensino Superior receberam a

o Registro Profissional.

Cédula de Identidade Profissional - CIP na

Estar Registrado no Conselho de

formatura. Em parceria com o CREF6/MG,

classe é uma obrigação legal para exercer a

a Universidade Federal de Minas Gerais -

Profissão de Educação Física. Essa é uma

UFMG, o Centro Universitário de Belo

das principais razões dessas parcerias.

Horizonte - UNI BH, a Universidade Federal

Além disso, os Profissionais formados nas

de Viçosa UFV - Sede e Campus Florestal

Instituições parceiras recebem um desconto

e o Centro Universitário Estácio informaram

na taxa de Registro.

Profissionais da Universidade Federal de Viçosa - Campus Florestal

Os
concluintes

procedimentos
dos

Cursos

para
de

que

Educação

Física recebam a Cédula são os mesmos
para o Registro de qualquer Profissional
de Educação Física. A solicitação para o
desconto e recebimento das Cédulas durante
a formatura deve partir dos Coordenadores
Profissionais do Centro Universitário Estácio

de Curso.

ELEIÇÃO 2018
Foi homologado durante reunião Plenária do CREF6/MG, no dia 14 de Setembro, e publicado no Diário
Oficial do Estado de Minas Gerais, no dia 18 de Setembro, o resultado da Eleição 2018 para o Conselho. Foram
computados 2.326 votos, sendo 1.933 para a Chapa 01 “Rumo certo para avançar”, 318 nulos e 75 votos brancos.
A eleição definiu 50% do Plenário, para mandato de seis anos a ser iniciado em Janeiro de 2019.
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DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DIVULGA BALANÇO DO 1° SEMESTRE
Agentes de Orientação e Fiscalização do

No Site do CREF6/MG é possível denunciar

Ministério Público.

CREF6/MG percorreram o Estado inspecionando

irregularidades e, no Site do CONFEF, consultar se o

CONFIRA OS NÚMEROS DAS FISCALIZAÇÕES DO 1° SEMESTRE

de forma legal, técnica e ética o exercício da

local onde você pratica Atividade Física é registrado

Profissão de Educação Física, garantindo à

no CREF6/MG ou se o Profissional que lhe orienta é

Cidades visitadas: 186

Sociedade o direito de praticar Atividade Física

realmente habilitado.

Profissional de Educação Física registrado: 875
Flagrado em exercício ilegal da Profissão: 411

orientada. Os Agentes fiscalizaram, também,

Todos os Estabelecimentos e Profissionais

os Estabelecimentos que oferecem Atividades

encontrados com alguma pendência receberam o

Estabelecimento registrado: 246

Físicas, Desportivas e Recreativas, assim como

Termo de Fiscalização e um prazo para se regularizarem.

Estabelecimento sem registro: 366

Praças, Quadras e Clubes.

Caso isso não aconteça, eles serão encaminhados ao

Total de visitas: 993

AÇÃO CONJUNTA FLAGRA EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO EM CONTAGEM
O

Departamento

de

Orientação

e

aberto o inquérito policial.

de Órgão de Representação Desportiva de Minas

Fiscalização do CREF6/MG realizou, no último

Em ação conjunta de fiscalização com

Gerais, no entanto, o documento não substitui

mês, uma ação conjunta com a Polícia Civil de

a Polícia Civil, em Junho, verificou-se que a

a Cédula de Identidade Profissional do Sistema

Minas Gerais, em Contagem, para auxiliar nas

Academia ainda não havia se regularizado, não

CONFEF/CREF’s e ainda contraria a Lei Federal

investigações de um inquérito policial, cujo

possuía Profissional habilitado para orientar

n° 9696/98 e Decreto-Lei n° 3688/41, Art 47.

objetivo era a verificação do exercício ilegal da

os clientes, Registro de Pessoa Jurídica com

Profissão de Educação Física.

indicação de Profissional de Educação Física

judicial, vistoriou o local e apreendeu diversos

como

atividades

produtos, anabolizantes e demais provas, como

Após diligência do CREF6/MG, em Abril,

Responsável
nem

Técnico
mesmo

das

A

Policia

Civil,

com

autorização

Proprietário e Estabelecimento foram autuados

desenvolvidas,

documentação

tabela de valores dos produtos, computador do

por não possuírem Registro no Conselho. Foram

de Registro em outros órgãos, como Alvará de

estabelecimento, além de carimbo exclusivo utilizado

abertos processos administrativos e prazo para a

Localização e Funcionamento, Alvará Sanitário e

por Profissionais Médicos, contendo número de

regularização junto ao CREF6/MG.

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

registro do Conselho Regional de Medicina –

Devido ao não cumprimento e reincidência

O Proprietário do Estabelecimento se

CRM. Por todas essas infrações o proprietário do

infracional, houve o encaminhamento ao Ministério

apresentou e, mesmo ainda sem se regularizar,

estabelecimento foi levado à Delegacia de Polícia

Público Estadual e, como desdobramento, foi

orientava atividades no local. Ele portava carteira

Civil para prestar esclarecimentos.

FISCALIZAÇÃO DURANTE O JEMG VALORIZA PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Os Jogos Escolares de Minas Gerais - JEMG

necessário na modalidade atuante, proporcionando

é uma competição esportiva-educacional, com

ao atleta da Escola, enquanto compete, vários

estudantes-atletas do Ensino Fundamental e Médio,

valores éticos que se tornam aprendizados. O

de 12 a 17 anos, de Escolas Públicas e Particulares

trabalho em equipe ou senso de coletividade,

dos 853 Municípios. A competição é um celeiro

o respeito ao próximo e saber ganhar e perder;

de atletas mineiros e, portanto, a atuação e a

todas estas questões refletem no crescimento do

valorização dos Profissionais de Educação Física

indivíduo”, explica o Coordenador do Departamento

na competição são fundamentais.

de Orientação e Fiscalização do CREF6/MG,

O CREF6/MG esteve presente na etapa

Raphael Rezende.

Estadual da competição, entre os dias 30 de

Durante o JEMG, são verificadas a atuação

Julho e 4 de Agosto, em Uberaba. “O Profissional

Profissional de cada Técnico e Auxiliar e a estrutura

de Educação Física devidamente Registrado e

oferecida para a realização das competições. Dos

Habilitado na área pertinente à sua atividade pode

90 Profissionais de Educação Física fiscalizados,

exigir uma melhor performance e rendimento físico

71 possuíam registro no Conselho. Confira:
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A PAIXÃO PELA EDUCAÇÃO FÍSICA COMO INCENTIVO PARA ENFRENTAR AS DIFICULDADES
agregando conhecimento especifico da área
de musculação”, disse. Na Graduação e na
Pós Graduação, os trabalhos de conclusão de
curso que desenvolveu foram voltados para os
portadores de Síndrome de Down. “A minha
Fonoaudióloga trabalhava com um grupo de
pessoas que tinham Síndrome de Down. Na
época, eu tive contato com eles, então isso me
inspirou a desenvolver os trabalhos”, contou. Na
Graduação, o tema foi o benefício da Atividade
Física para pessoas com Síndrome de Down, já
na Pós, o tema foi o beneficio da musculação
Arthur é professor de musculação na academia do Clube Labareda do Atlético Mineiro,
onde está há 6 anos. Eventualmente, ele também auxilia os alunos de hidroginástica.

para esse grupo.
Nesse

“Desde pequeno pratiquei esporte. Meu
sonho era prestar vestibular para Educação

ano,

ele

começou

a

fazer

a oportunidade de trabalhar com aulas para as

atividades com a psicóloga Ana Carolina

crianças.

Gontijo (CRP 04/25524), que o incentiva a realizar

Física, o único Curso que sempre me interessou”.

O Profissional também foi estagiário no

os objetivos. “Se somos encorajados diante

É assim que o Profissional Arthur Fernandes

Projeto Academia da Cidade, da Prefeitura

das dificuldades ou estimulados a superar

Amaral (CREF 23156-G/MG) descreve o inicio da sua

de Belo Horizonte, onde atuou com ginástica

nossos limites, isso nos dá a segurança

história na profissão. Ele nasceu com alteração

ao ar livre para idosos. As experiências e os

necessária para não desistir e ir adiante”,

no processamento auditivo, o que afetou a sua

conhecimentos adquiridos nesse estágio foram

afirma a psicóloga. Os planos e objetivos do

fala. Mas, aos quatro anos, começou a fazer

importantes para que Arthur fosse convidado a

Profissional para o futuro são diversos. Além

tratamentos de Fonoaudiologia e estudou em

trabalhar no Clube Labareda do Atlético Mineiro.

de continuar se especializando na área de

escola de educação especial até aprender a

Há 2 anos, ele concilia esse trabalho com as

Educação Física, ele tem outros projetos.

ler, escrever e desenvolver melhor os processos

atividades de Personal Trainer particular.

“Quero trabalhar também com crianças que

da fala e da dicção. Posteriormente, ele foi

Arthur se especializou em Musculação

possuam alguma deficiência, ser professor

matriculado em uma escola regular. “Entrei já

e Condicionamento Físico. “Queria fazer

em escola e escrever um livro sobre a minha

mais velho na escola, minha idade era diferente

uma

vida, minha história”, disse.

Pós

na

minha

área

de

atuação,

dos outros alunos. Alguns debochavam disso”,
contou o Profissional. Apesar das dificuldades,
Arthur não desistiu dos sonhos.
O apoio de familiares e amigos durante
toda a formação é outro ponto que ele destaca
como importante. “Minha família e amigos
sempre me apoiaram e acreditaram em mim e
no meu empenho nos estudos. Tudo deu certo,
ingressei na faculdade e concluí o Curso que
mais queria”, afirmou. A possibilidade de estar
perto das crianças também foi um dos motivos
dele atuar na área da Educação Física. “Percebi
o quanto crianças gostam de esporte. Elas
ficam muito ligadas a mim”, disse. Apesar de no
momento ele não trabalhar com esse público,
durante um estágio que fez em escola, teve

Não desistir e acreditar nos sonhos. É a mensagem do profissional para se encarar qualquer momento da vida.
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