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RECONHECIMENTO
CONSELHEIROS DO CREF6/MG RECEBEM HOMENAGEM
PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE. p.3

COMISSÕES

FIQUE POR DENTRO

Comissão de Educação Física Escolar
fala sobre as novas tecnologias nas aulas.

CREF6/MG entrega Cédulas de Identidade
Profissional em colações de grau. p.4

p.7

Jornal do CREF6/MG • Ano 20 • nº 39

EDITORIAL

2

Prezados Colegas de Profissão,
Nosso

compromisso

Informativo Oficial do Conselho Regional de Educação
Física da 6ª Região - Minas Gerais - Ano 20 - nº 39

com

o

desenvolvimento da Educação Física é o que
norteia as ações do Conselho. Da recepção na
Sede e nas Seccionais, passando pela emissão
das Cédulas de Identidade Profissional, à
fiscalização do exercício profissional, cada
decisão é tomada pelo sucesso da sua atuação.
Chegamos a mais um ano, cheios de
esperança de que continuaremos traçando um caminho cada vez mais
promissor mesmo em meio às dificuldades pelas quais o País passa. Nos
últimos anos, temos observado que a Educação Física tem se destacado
entre os Cursos mais buscados na Graduação e entre as Profissões que
mais cresceram.
Nossa responsabilidade é fazer com que o Profissional de
Educação Física cumpra o seu papel e a Sociedade se conscientize da
importância da prática de Atividades Físicas e Desportivas, conforme
preceitua o PNUD-ONU, orientada como bem-estar, qualidade de vida
e preventiva de várias doenças.
Em Janeiro, durante o 34º Congresso Internacional da Federação
Internacional de Educação Física - FIEP, os Conselheiros do CREF6/MG
foram homenageados pela contribuição para o desenvolvimento da
Educação Física. Esse reconhecimento só aumenta nosso compromisso
com você, Profissional.
Licenciados e Bacharéis receberam a Cédula de Identidade
Profissional nas formaturas, realizadas em Janeiro e Fevereiro. A ação foi
possível por meio de uma parceria entre Conselho e Instituições de Ensino
Superior. A aproximação só traz benefícios para o exercício profissional:
recém-formados chegam ao mercado de trabalho conscientes do seu
papel e de que o CREF6/MG é um importante parceiro.
Desde a última edição do Jornal, as Comissões do CREF6/MG
vêm trazendo temas atuais para serem discutidos com você, leitor. Nesta
edição, a Comissão de Educação Física Escolar comenta a inserção das
novas tecnologias nas aulas. É possível? A intenção com a nova editoria
do Jornal é fazer com que você, Profissional, reflita sobre sua atuação e
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debata conosco formas de acompanhar o cenário da atualidade.
Somos o resultado de nossas escolhas e da soma dos nossos
esforços. Contamos com o seu apoio em mais um ano, pelo bem da
Educação Física.
Boa Leitura!
Claudio Augusto Boschi

Para comentários sobre o conteúdo editorial do Jornal do CREF6/MG,
envie sugestões e críticas através do Fale Conosco:
www.cref6.org.br
ERRATA
Na última edição do Jornal do CREF6/MG, n°38 - Outubro / Novembro
/ Dezembro, erramos ao informar na Página 6, no texto ENEM ABORDA
ATIVIDADE FÍSICA E ESPORTES, que a edição do ENEM de 2019 abordou a
Educação Física em seu conteúdo. Na verdade, é ENEM de 2018.

Presidente do CREF6/MG

5

Jornal do CREF6/MG • Ano 20 • nº 39

EM FOCO

3

CONSELHEIRO EMERSON SILAMI RECEBE TÍTULO DE PROFESSOR
EMÉRITO DA UFMG
O Conselheiro Federal por Minas Gerais,

momentos sempre em busca do aperfeiçoamento

Emerson Silami Garcia [CREF 000046-G/MG],

profissional e de dedicação à pesquisa e à

foi outorgado Professor Emérito da Escola

extensão. Ser o primeiro a receber o título de

de Educação Física, Fisioterapia e Terapia

Professor Emérito da Escola de Educação Física

Ocupacional da Universidade Federal de Minas

é mais uma demonstração do seu pioneirismo.

Gerais – EEFFTO/UFMG. Ele é o primeiro

“Essa responsabilidade é inerente à minha

Professor a receber o título na Unidade

trajetória. É algo que carrego comigo, tentar

Acadêmica. A cerimônia de outorga foi realizada

fazer as coisas da melhor forma possível. Nunca

em sessão solene da Egrégia Congregação da

tive medo de encarar as responsabilidades e os

Unidade, presidida pela Reitora Profª. Sandra

desafios. Eu tive pessoas que confiaram no meu

Goulart Almeida, no dia 25 de Março no

trabalho e sou grato. Nunca fiz nada para mim.

auditório da EEFFTO/UFMG.

Tudo que faço só para mim é pequeno. Tudo de

Durante os quarenta anos dedicados ao
magistério, Emerson foi precursor em diferentes

bom que você faz é o que você faz para o bem
comum”, declarou.

CONSELHEIROS DO CREF6/MG RECEBEM HOMENAGEM PELOS SERVIÇOS
PRESTADOS À SOCIEDADE
Durante o 34º Congresso Internacional

O

reconhecimento

é

devido

à

000001-G/PR],

foi o responsável por entregar a

de Educação Física, realizado em Foz do

contribuição para o desenvolvimento da

premiação aos Membros do CREF6/MG. Ele

Iguaçu – Paraná, pela Federação Internacional

Educação Física, Desporto e Recreação no

agradeceu a todos pelo trabalho e constante

de Educação Física - FIEP, os Conselheiros do

Brasil e América Latina.

atuação em prol da construção da Educação

CREF6/MG foram homenageados e receberam
Medalha e Certificado de Honra ao Mérito.

O

organizador

do

Congresso

Presidente da FIEP, Almir Adolfo Gruhn

e

[CREF

Física. O evento também comemorou os 70
anos da FIEP no Brasil.

CREF6/MG APOIA PROGRAMA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE JUIZ
DE FORA
Em parceria com a Prefeitura de

também é o responsável pelas avaliações e

Juiz de Fora, o CREF6/MG está apoiando o

atividades de Educação Física no Programa

programa JF + Ativa: Estratégia Municipal

JF + Ativa, explica o apoio do CREF6/MG.

de Enfrentamento às doenças crônicas não

“O Conselho está auxiliando na produção do

transmissíveis e seus fatores de risco. Essa

material informativo, que é distribuído para

ação é realizada pela Secretaria de Saúde

a população. Durante as campanhas que

do município, por meio do Projeto Bem

a Prefeitura organiza nos bairros, fazemos

Comum Bairros, com o objetivo de orientar

avaliação e orientamos as pessoas sobre

a população para promover a prevenção de

Atividade Física”, diz.

doenças como Diabetes, Hipertensão Arterial

No dia 7 de Fevereiro, o CREF6/MG

e Colesterol Elevado. Um trabalho feito por

recebeu do Prefeito de Juiz de Fora Antônio

Profissionais de diversas áreas.

Almas, o certificado de reconhecimento e

O Conselheiro José Márcio Bastos
dos Santos [CREF 005081 – G/MG], que

agradecimento como instituição parceira do
Projeto Bem Comum.
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CREF6/MG ENTREGA CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL EM
COLAÇÕES DE GRAU
Licenciados

e

Bacharéis

da

O exercício das funções do Profissional

CREF6/MG, é possível que as Instituições

Universidade Federal de Viçosa - UFV

de Educação Física depende do registro no

solicitem o registro dos formandos após a

Campus Florestal, da Universidade Vale do

sistema CONFEF/CREF’s. Assim, a sociedade

conclusão do curso, para que tenham desconto

Rio Verde - Unincor campus Pará de Minas,

tem acesso a Profissionais plenamente

na taxa de registro. Outras informações por

da Universidade Federal de Minas Gerais -

habilitados. Por meio de parceria com o

meio do faleconosco@cref6.org.br

UFMG e do Centro Universitário do Sul de
Minas - UNIS de Varginha receberam a Cédula
de Identidade Profissional nas formaturas,
realizadas em Janeiro e Fevereiro.
As cerimônias de colação de grau
contaram com a presença dos Conselheiros
Ricardo Wagner de Mendonça Trigo [CREF
001285-G/MG],

Kátia Lúcia Moreira Lemos

[CREF 001494-G/MG]

e Jaime Roberto Alves

Macedo [CREF 004894- G/MG]. Eles foram os
representantes do CREF6/MG e entregaram
as Cédulas aos novos Profissionais.

CONSELHOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE SE REÚNEM PARA
TROCA DE EXPERIÊNCIAS
A primeira reunião entre os Conselhos

cada Regional. Também foram relatadas

Além do CREF6/MG, participaram os

da área de Saúde de Minas Gerais foi

as perspectivas e ações que podem ser

Conselhos de Biologia, Biomedicina, Nutrição,

organizada

trabalhadas de maneira conjunta em prol da

Psicologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Sociedade.

e Serviço Social.

pelo

Conselho

Regional

de

Farmácia do Estado de Minas Gerais – CRF/
MG. O CREF6/MG participou e contribuiu com
o compartilhamento de experiências sobre os
processos de organização do trabalho e as
ações de valorização da Educação Física.
Os representantes dos Conselhos foram
divididos em grupos, de acordo com a área
de atuação. No grupo de Superintendência e
Gerências de Infraestrutura, o CREF6/MG foi
representado por funcionários responsáveis
pelos Setores de Compras e Administrativo/
Financeiro.
Foram

tratados

assuntos

técnicos

dos Conselhos e a proximidade operacional
que as funções exercem em conjunto
com os Departamentos de Fiscalização de
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RELATÓRIO DOS CURSOS OFERECIDOS PELO CREF6/MG E NESCON/UFMG
REVELA SUCESSO ENTRE OS PROFISSIONAIS
A parceria entre o Núcleo de Educação

atuação na comunidade, como agente que

em Saúde Coletiva – NESCON da Faculdade

contribui para a identificação das demandas

de Medicina da Universidade Federal de Minas

sociais e planejamento de ações, e no trabalho

Gerais - UFMG e o CREF6/MG proporciona,

em equipe”, diz a Profissional de Educação Física

desde 2010, a qualificação dos Profissionais

Gisele Saporetti [CREF 017539-G/MG], Coordenadora

de Educação Física para a área da Saúde,

Técnico-Pedagógica dos Cursos.

especificamente para a Atenção Primária à

O Curso de Especialização Gestão

Saúde (APS) e Núcleos Ampliados de Saúde da

do Cuidado em Saúde da Família, oferecido

Família e Atenção Básica (NASFs – AB).

na modalidade a distância, com encontros e

Em 2018, essa parceria ofereceu

atividades presenciais, ofertou diversas vagas

novos Cursos na categoria Atualização. Estas

para os Profissionais atuantes em Projetos de

ofertas confirmam a manutenção do interesse

Saúde. Esse Curso tem a duração de até dois

e o bom aproveitamento dos Profissionais de

anos e possui em sua grade curricular disciplinas

Educação Física. “Os conteúdos e Cursos são

que relacionam a teoria com a prática, e produção

pensados para além das questões técnicas e de

de Trabalho de Conclusão de Curso no final. A

competência dos Profissionais. É importante que

atual edição desse Curso de Especialização será

eles possam acessar conteúdos que discutam

concluída em Junho de 2019 e uma nova turma

a gestão em saúde, para colaborar com a sua

está prevista para o segundo semestre de 2019.

Curso de Especialização em Gestão do Cuidado em Saúde
da Família- Área de Atuação dos Profissionais inscritos na
atual turma.

No primeiro semestre de 2018, foi
concluído o Curso de Aperfeiçoamento em Saúde
da Família para Profissionais de Educação Física.
Curso online, autoinstrucional, e avaliação
em ambiente virtual de aprendizagem e sem
encontros presenciais. Com esta iniciativa,
espera-se incentivar a formação de redes
intersetoriais para promover a Saúde e a
prevenção de doenças, além de assegurar uma
atuação profissional responsável, competente
e ética junto à Sociedade. Em abril de 2019,
nova turma de Profissionais foi formada para o
Curso de Aperfeiçoamento.
Curso de Aperfeiçoamento em Saúde da Família para Profissionais de Educação Física – Motivos de interesse pelo curso citados pelos Profissionais

Desde abril de 2018, o CREF6/MG

que uma parcela importante dos profissionais

municípios remotos, desenvolvemos os Cursos

e o NESCON também oferecem os Cursos

demonstraram interesse e necessidade em

de Atualização”, afirma Gisele Saporetti.

de Atualização. Foram ofertadas atualizações

temas atuais que estão associados à sua

A capacitação continua em 2019 com o

com os seguintes temas: Determinantes

atuação na promoção da saúde. Dessa forma,

oferecimento de novas turmas para os Cursos de

Sociais, Práticas Educativas, Processo de

para que esses conteúdos pudessem ser

Aperfeiçoamento, Atualização e Especialização.

Trabalho, Planejamento e Avaliação; e Infância

acessíveis a um número maior de profissionais

Uma oportunidade para a ampliação de novos

e Adolescência; e Vida Adulta. “Verificamos

e atingissem também aqueles que estão em

conceitos sobre Educação Física e Saúde.
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CREF6/MG PARTICIPA DE DISCUSSÃO NA ALMG SOBRE OS RUMOS DO
ESPORTE EM MINAS GERAIS
Para debater o futuro da Secretaria

frutos”, disse o Deputado.

ações realizadas em conjunto com a Secretaria

de Estado de Esportes e apresentar propostas

O Presidente do CREF6/MG, Professor

de Educação, como os Jogos Escolares, podem

de melhoria das ações dessa pasta no atual

Claudio Boschi, destacou que o Esporte é

acabar caso as políticas de esporte percam

Governo, a Comissão de Esporte, Lazer e

um dos Direitos garantidos na Constituição

espaço.

Juventude da Assembleia Legislativa de Minas

Federal aos brasileiros e criticou as mudanças

A fim de dar seguimento às discussões

Gerais – ALMG realizou Audiência Pública,

propostas na Secretaria de Esportes. “O que o

e diante do apoio de várias Instituições, inclusive

no dia 19 de Março, com representantes de

atual Governo de Minas Gerais está propondo,

do CREF6/MG, o Deputado Coronel Henrique

Instituições Esportivas, Associações e Clubes.

simplesmente quer dizer que é preferível não

vai apresentar ao Governo de Minas Gerais

O Presidente do CREF6/MG, Professor Claudio

ter atividade esportiva como política pública.

uma emenda para alterar o Projeto de Lei nº

Augusto Boschi

participou

E isso vai contra as Constituições Federal e do

367/2019 e reafirmar a importância do Esporte

da Audiência representando os Profissionais de

Estado”, afirmou. Boschi também alertou que as

junto da Cultura e Turismo.

[CREF 000003-G/MG],

Educação Física de Minas Gerais.
O grupo discutiu o Projeto de Lei nº
367/2019 e se mobiliza para que a pasta dos
Esportes seja vinculada à Secretaria de Estado
de Cultura e Turismo. Ao contrário do Projeto de
Lei, que prevê a inclusão do Esporte à Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Social.
A convocação da Audiência Pública foi
feita pelo Deputado Coronel Henrique (PSL),
Membro da Comissão, que apoia a união das
lideranças esportivas. “Tenho nessa Casa o
preceito básico da democracia. Nada melhor
que exercitarmos isso juntos, porque é assim
que todos nós estamos acostumados a trabalhar
no esporte. O trabalho em equipe rende bons

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL PARA PROFISSIONAIS
DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Profissionais de Educação Física têm a

de Juiz de Fora – UFJF. A residência possui 5.760

de Atividade Física e Saúde, no setor primário do

oportunidade de se especializarem com ênfase

horas de atividades práticas, teóricas e teórico-

SUS em Unidades Básicas de Saúde. A residência

nas ações desenvolvidas pelo Sistema Único de

práticas, distribuídas ao longo de dois anos. Nesse

multiprofissional em Saúde contribui para a

Saúde – SUS por meio do Programa de Residência

período de dedicação exclusiva, os residentes

aproximação e fortalecimento da Educação Física

Multiprofissional em Saúde do Adulto oferecido

atuam em diversas frentes ambulatoriais do

com a Saúde Coletiva. Outras informações em:

pelo Hospital Universitário da Universidade Federal

Hospital Universitário, incluindo o próprio serviço

www.ufjf.br/huresidencias.

16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE
O Conselho Nacional de Saúde – CNS organiza

convidados a participar. Esses encontros serão

de Saúde. É necessária a mobilização para manter

a 16ª Conferência Nacional que será realizada em

realizados para que todas as regiões tenham

e ampliar o trabalho nas Secretarias Municipais e

Brasília, entre os dias 4 e 7 de Agosto de 2019. O

representantes para apresentar as discussões dos

Estaduais de Saúde, reforçando a importância da

tema principal neste ano é “Democracia e Saúde”.

temas na Conferência em Agosto. A participação

categoria.Confira as datas e os locais dos encontros

Profissionais das áreas da saúde, representantes

dos Profissionais de Educação Física é importante

Municipais e Estaduais em www.conselho.saude.

de movimentos sociais e sociedade em geral são

devido ao crescimento da atuação no Sistema Único

gov.br. Participe!
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É POSSÍVEL COMPETIR COM A TECNOLOGIA NAS AULAS DE
EDUCAÇÃO FÍSICA?
Recursos tecnológicos podem ser utilizados

tecnologia para a criança, já na infância. Desta

como elementos e não considerados como a

forma, quando o indivíduo tiver contato com

prática esportiva em si. “Há equipamentos,

a tecnologia e seus dispositivos, ele já possui

videogames e jogos que imitam a prática do

hábitos da prática de Atividade Física e domínio

movimento. É possível associar a tecnologia

dos movimentos.”

às aulas de Educação Física, mas sem anular

De acordo com a Organização Mundial

os princípios da prática esportiva que é a

da Saúde - OMS, 80% dos adolescentes

socialização e o contato com o outro”, destaca

não praticam exercícios com frequência e

os Membros da Comissão.

intensidade adequadas para sua faixa etária.

A tecnologia tem mudado a dinâmica

Por conta dos dispositivos móveis há um

No Brasil, crianças e adolescentes passam em

das atividades escolares. Quando perguntados

déficit de atenção e dificuldade de concentração

média 21 horas na Internet, segundo pesquisa

se é possível competir com a tecnologia nas

por parte de crianças e adolescentes. A

da Viacom. “A Educação Física trabalha com

aulas a resposta é unânime entre os Membros

Educação Física trabalha muito com disciplina

valores humanísticos e a tecnologia, às vezes,

da Comissão de Educação Física Escolar do

e concentração, o planejamento e a forma de

não trabalha esses valores. A Educação

CREF6/MG: Não!

execução das aulas podem contribuir para o

deve atuar de forma que a pessoa utilize as

Mesmo com a grande oferta de aparelhos

desenvolvimento dessas competências. “É

ferramentas em prol do ser humano e não

eletrônicos e dispositivos móveis com acesso 24

uma função nossa conscientizar o aluno sobre

de uma forma indevida, causando danos e

horas à Internet, não há uma competição. “A

a importância da Atividade Física e Esportiva

doenças de diversas formas. A Educação

tecnologia é uma tendência que só vai melhorar

desde a educação infantil. É preciso fazer

Física não vai competir, ela vai acompanhar

e se aprimorar. O Professor de Educação

com que a Educação Física chegue antes da

o cenário.”

Física deve acompanhar essa evolução, mas
primar pela aula. A questão se mantém: o bom
planejamento é igual à boa prática. O Professor
deve pensar a turma, pensar o contexto, fazer
análise da realidade, planejar e executar”,
orienta a Comissão.
Um estudo de 2018 realizado pela
Pearson, empresa de Educação, revelou que
os alunos da geração Z (idades entre 10 e 24
anos) evitam livros e apontam vídeos como sua
fonte preferida de informações, atrás apenas
dos próprios Professores.
“Hoje, o mundo todo discute competências
sócioemocionais como felicidade, autoestima,
ética, paciência, autoconhecimento, confiança,
responsabilidade, autonomia e criatividade.
Qual componente curricular trabalha mais esses
aspectos? A Educação Física. Nós, Professores,
temos em nossas mãos uma grande ferramenta
para contextualizar essas competências no dia a
dia do estudante. Nós não vamos concorrer com
as novas tecnologias”.
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