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PARTICIPE DA 16ª CONFERÊNCIA
NACIONAL DE SAÚDE

O Conselho Nacional de Saúde – CNS organiza a 16ª Conferência
Nacional que será realizada em Brasília, entre os dias 4 e 7 de Agosto de
2019. O tema principal neste ano é “Democracia e Saúde”. Profissionais
das áreas da saúde, representantes de movimentos sociais e sociedade
em geral estão convidados a participar. Esses encontros serão realizados
para que todas as regiões tenham representantes para apresentar as
discussões dos temas na Conferência em Agosto. A participação dos
Profissionais de Educação Física é importante devido ao crescimento
da atuação no Sistema Único de Saúde. É necessária a mobilização para
manter e ampliar o trabalho nas Secretarias Municipais e Estaduais de
Saúde, reforçando a importância da categoria. Confira as datas e os locais
dos encontros Municipais e Estaduais em www.conselho.saude.gov.br.
Participe!

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL
É OFERECIDO A PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Profissionais de Educação Física têm a oportunidade de se especializarem com ênfase nas ações desenvolvidas pelo
Sistema Único de Saúde – SUS por meio do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Adulto oferecido pelo Hospital
Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF. A residência possui 5.760 horas de atividades práticas, teóricas e
teórico-práticas, distribuídas ao longo de dois anos. Nesse período de dedicação exclusiva, os residentes atuam em diversas frentes
ambulatoriais do Hospital Universitário, incluindo o próprio serviço de Atividade Física e Saúde, no setor primário do SUS em
Unidades Básicas de Saúde. A residência multiprofissional em Saúde contribui para a aproximação e fortalecimento da Educação
Física com a Saúde Coletiva. Informações sobre o processo seletivo em: www.ufjf.br/huresidencias.

CREF6/MG FIRMA PARCERIA PARA PROMOÇÃO DA
EDUCAÇÃO FÍSICA EM UBERLÂNDIA
Conselheiros do CREF6/MG, Professor José Humberto
e Professor Edson Rodrigues, estiveram presentes, no fim
do ano passado, no gabinete do Vereador Municipal de
Uberlândia Paulo César. Foram tratadas várias questões
relacionadas ao exercício profissional de Educação Física nas
áreas pública e privada do Município. Dentre outros assuntos,
foram discutidas estratégias para exigir do poder público
municipal a obrigatoriedade do Profissional de Educação
Física em todas as séries e níveis da Educação infantil e
Ensino Fundamental. O CREF6/MG emitiu parecer, através
de Ofício, esclarecendo a importância de manter a disciplina
no Ensino Básico. O Vereador recebeu o documento e irá
requerer as providências cabíveis para resguardar o direito
dos alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental, bem
como o exercício da Profissão somente pelos habilitados e
registrados no Conselho.
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