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Prezados Colegas de Profissão,
Próximo de completar 20 anos, o CREF
Minas celebra os caminhos que levaram a
Educação Física a ser forte e atuante em
nosso Estado.
Somos o resultado das nossas escolhas,
das direções que tomamos e das pessoas
que cruzam o nosso caminho por um mesmo
objetivo. Como em uma corrida de revezamento, todos os apaixonados
pela Educação Física se dispõem pelo caminho, prontos a passar o
bastão, em uma soma de esforços pela vitória da profissão.
Nossa equipe, em breve, será reforçada, ampliando as ações de
vistoria e diligências por todo o Estado. Um concurso para admissão de
novos agentes está em andamento e dez novos fiscais passarão a compor
o Departamento de Orientação e Fiscalização - DOF. Ainda assim, o
Departamento tem atuado ativamente e, recentemente, os resultados
obtidos pela fiscalização no JEMG – Jogos Escolares de Minas Gerais –
foram reconhecidos e parabenizados pelo Governador do Estado. Veja
na página 7.
Correndo lado a lado, os Conselhos e Ordens Profissionais
de Minas Gerais se reuniram para debater suas funções, ações de
fiscalização e trocar experiências. Confira na página 3, como foi o
evento e como acreditamos que juntos é possível vencer as adversidades
e fortalecer nossa natureza autárquica, garantindo e defendendo os
interesses da população.
“Um por todos e todos por um” nunca fez tanto sentido em
nossa caminhada. Em Setembro, chegamos ao Registro Profissional
de número 40.000. Somos o terceiro Conselho do Sistema CONFEF/
CREF’s em número de registros. Isso demonstra a confiança de
vocês, Profissionais, em nosso trabalho, e exige de nós ainda mais
responsabilidade.
“A postos” para a etapa do revezamento “formação-profissãofiscalização”, promovemos em Setembro o VIII Seminário Educação
Física e Ensino Superior, com o intuito de estabelecer um diálogo com
as Instituições formadoras, o que contribuirá muito para a formação dos
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novos Profissionais e pela qualidade do serviço prestado à sociedade.
Veja nas páginas 4 e 5.
A gente corre, passa o bastão e sua a camisa pela vitória da
profissão. Nenhum esforço será recompensado se não elevarmos e
mantermos a Educação Física em 1° lugar. Este é o objetivo!

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

Boa Leitura!
Claudio Augusto Boschi
Presidente do CREF6/MG
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WORKSHOP REÚNE FISCAIS DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE
MINAS GERAIS
participantes também assistiram a uma

garantir melhorias e informar para a sociedade

palestra sobre a relação dos profissionais

a importância dos Órgãos de Fiscalização.

com suas funções. Posteriormente, eles

O movimento COP foi criado com o

formaram grupos para discutir o atendimento

objetivo de mobilizar a população contra a

de denúncias, a fiscalização e a qualidade do

Proposta de Emenda à Constituição – PEC

trabalho.

108/2019, enviada pelo Poder Executivo

Ao todo, 26 Conselhos de diversas áreas

A equipe do Departamento de Orientação
e Fiscalização – DOF do CREF6/MG esteve
presente no Workshop Meet Us, organizado
pelos Conselhos e Ordens Profissionais de
Minas Gerais – COP/MG, no dia 18 de Julho.

à Câmara dos Deputados.

A PEC prevê

profissionais foram representados. O encontro

a transformação da natureza jurídica dos

foi realizado na sede do Conselho Regional de

Conselhos

Engenharia e Agronomia de Minas Gerais –

tornando-os instituições privadas, o que

CREA MG. A expectativa é que novas reuniões

inviabilizaria suas principais atividades, como

e Workshops aconteçam periodicamente,

a fiscalização do exercício profissional e a

para reforçar a união de todas as profissões,

apuração de condutas antiéticas.

de

Fiscalização

Profissional,

O objetivo do evento foi debater as funções
dessas Autarquias, as ações das fiscalizações
e a troca de experiências sobre interesses
Fotos: CREA/MG

comuns.
O Workshop foi iniciado por presidentes
de Conselhos, que enfatizaram a necessidade
da regulamentação das profissões e a garantia
da segurança na prestação de serviços. Os

As comemorações do Dia do Profissional

Então, não só em benefício da categoria, mas

Já em Sessão Solene de Moção de

de Educação Física, celebrado no dia 1° de

também em benefício da própria população,

Aplausos, os Conselheiros Edson Rodrigues

Setembro, se estenderam por todo o mês. No

é necessário que haja a regulamentação da

e José Humberto foram homenageados pelos

dia 3, o Presidente do CREF Minas, Claudio

profissão. Eu creio muito que esta aproximação

serviços prestados à Educação, à Saúde e ao

Boschi, e os Conselheiros Edson Rodrigues

com o CREF trará bons frutos”, destacou PC.

Esporte do Triângulo Mineiro. Outros trinta

e José Humberto foram homenageados na

Em Sessão Ordinária, o Presidente

Profissionais de Educação Física que se

do CREF Minas recebeu o título de Cidadão

destacam e contribuem para o desenvolvimento

A homenagem da Câmara Municipal

Honorário de Uberlândia. “Ao vereador Paulo

da profissão no Estado de Minas Gerais

de Uberlândia foi proposta pelo Vereador

César, colega de profissão, meu muito obrigado.

também foram homenageados pela Câmara de

Paulo César – PC que também é Profissional

É impossível descrever o quanto é importante

Uberlândia.

de Educação Física [CREF 039000-G/MG].

para o CREF Minas ser reconhecido pela Câmara

“A Profissão de Educação Física chegou até

Municipal da segunda cidade do Estado que

aqui porque pessoas como o Presidente e os

possui mais registrados no Conselho. E, se na

Conselheiros do CREF correram atrás, lutaram

política dizem que, quando Minas vai bem, o

pela Educação Física. Então, temos que

país vai bem, na Educação Física, com certeza,

valorizar as entidades que regem a profissão.

se Minas regula a Profissão, ela avança”,

Imaginem se não tivéssemos uma profissão

discursou Claudio Boschi, que atribuiu o título

regulamentada? Quando qualquer pessoa com

ao trabalho realizado por todos do Plenário do

boa vontade chega e impõe alguma atividade.

Conselho de Educação Física de Minas Gerais.

Câmara Municipal de Uberlândia.

Foto: Aline Rezende / Câmara de Uberlândia

PRESIDENTE E CONSELHEIROS SÃO HOMENAGEADOS NA CÂMARA DE UBERLÂNDIA
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VIII SEMINÁRIO EDUCAÇÃO FÍSICA E ENSINO SUPERIOR
EVENTO PROMOVE DIÁLOGO ENTRE CREF MINAS E IES
se tornar Profissionais de Educação Física”,
explicou o Presidente.
O Advogado Especialista em Direito do
Trabalho, Doutor Ricardo Scalabrini Naves,
acrescentou que promover eventos como o
Seminário do CREF Minas é o primeiro passo
para conscientizar sobre a observância das
leis. “É uma forma de valorizar e ampliar ainda
mais a fiscalização em relação aos estágios,
uma vez que temos um histórico no país de
um pouco menos de respeito em observação
às características e formalidades do estágio”.
Os participantes receberam kit contendo
O estágio de educandos, regulamentado

a Consultora em Assuntos Educacionais,

pela Lei nº 11.788, de 25 de Setembro de

Professora Abigail França Ribeiro, e o Vice-

2008, deve constar do Projeto Pedagógico

Diretor do Núcleo de Educação em Saúde

das Instituições de Ensino Superior e é

Coletiva - NESCON/Faculdade de Medicina-

o ato educativo escolar supervisionado,

UFMG, Professor Doutor Edison José Corrêa,

desenvolvido no ambiente de trabalho.

entre outros.

Para a Educação Física, o estágio

De acordo com o Presidente em

obrigatório é fundamental para que o

exercício da Comissão de Ensino Superior e

estudante vivencie a experiência profissional

Preparação Profissional do CREF Minas, Paulo

dentro da sua área de atuação – Licenciatura

Lanes Lobato, o objetivo do evento é consolidar

ou Bacharelado.

a profissão. “Reforçar a fiscalização, estar

O estágio curricular obrigatório, no

disponível para apoiar as ações de formação,

entanto, ainda desperta algumas questões

permitir que o Profissional de Educação Física

quanto à sua supervisão e fiscalização.

possa ser reconhecido pela sua qualidade,

Dessa forma, com o objetivo de promover um

competência e capacidade de promover

diálogo entre agência formadora e a agência

mudanças e melhorias na qualidade de vida

fiscalizadora, a Comissão de Ensino Superior

da população“.

e Preparação Profissional do CREF Minas
promoveu, de 18 a 20 de Setembro, em Belo
Horizonte, o VIII Seminário Educação Física e
Ensino Superior.
Estiveram

O Presidente do CREF Minas, Claudio
Boschi, realizou uma apresentação sobre
o posicionamento do Conselho quanto aos
temas abordados e sobre a importância da

presentes

sessenta

integração com as IES. “É a aproximação da

Coordenadores dos Cursos de Educação

agência formadora e a agência fiscalizadora,

Física das Instituições de Ensino Superior de

quem forma com quem fiscaliza. Momentos

Minas Gerais.

como este são importantes para que as

Para orientar as discussões, palestraram

IES conheçam a estrutura que torna exata

o Advogado Especialista em Direito do

a regulação do exercício profissional. Esta

Trabalho, Doutor Ricardo Scalabrini Naves,

sinergia beneficia os estudantes que virão a

cartilhas, resoluções e material de orientação
quanto à legislação sobre os Estágios. “O CREF
Minas é um dos Conselhos de Fiscalização
de Profissão mais atuantes. Ele se preocupa
em orientar antes de fiscalizar, e uma forma
de promover esta orientação é convocar
os diretores das IES para que eles sejam
orientados, conheçam a legislação e tomem
conhecimento de formas diferentes de fazer
para aplicar na Instituição. Cumprimento o
Conselho pela iniciativa”, declarou a Consultora
em Assuntos Educacionais, Professora Abigail
França Ribeiro.
Após as exposições, os participantes
foram divididos em grupos para refletir sobre
as questões e apontar sugestões ao CREF
Minas quanto à legislação sobre Estágio. Todas
as propostas apresentadas serão compiladas
em um documento que vai nortear as ações
acerca do assunto pelo CREF em Minas.
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Dentre os objetivos do VIII Seminário Educação Física e Ensino Superior, a aproximação com as IES foi o principal. O diálogo permanente
com os Coordenadores dos Cursos contribui para a qualidade da formação dos novos profissionais. Confira a opinião de quem participou do
evento:

Rogério Primo - Diretor da UNIPAC Governador Valadares
“Vimos sempre buscar orientações. É o que o CREF Minas está fazendo, orientando, mostrando possibilidades. Essas orientações
permitem que a gente desenvolva os trabalhos ainda mais próximo do CREF, contribuindo para o aprendizado do aluno.”

Josemara Guedes - Coordenadora do Curso de Bacharelado em Educação Física da FASAR de Conselheiro Lafaiete
“Para nós, enquanto Ensino Superior, é muito importante essa proximidade, uma vez que toda regulamentação do nosso Profissional vem do
CREF. O Conselho tem esse papel importante de atuar junto às entidades, academias e instituições. Quando mostramos isso para o nosso
aluno, ele passa a acreditar mais no próprio Conselho e na fiscalização da profissão. E isso enriquece muito o trabalho, pela proximidade, mas
também pela visualização do trabalho propriamente dito”.

Álvaro Penoni – Representante do Curso de Educação Física da UFSJ
“Essa aproximação é essencial, porque as novas diretrizes estão aí e os cursos devem se adequar. Os temas ofertados foram muito propícios
para a realidade que a Educação Física está vivendo. Acho que cada um saiu do evento levando a informação do que deve ser discutido e
norteado dentro de cada departamento, para poder se adequar a essas mudanças. Eu acho muito pertinente e acredito que o Conselho deva
fazer mais eventos como este, de aproximação, pois é uma característica da Educação Física.”

Cintia Campolina – Coordenadora dos Cursos de Licenciatura e Bacharelado em Educação Física da FAGAMON
“É uma ligação que precisa existir, ter um Conselho atuando junto às Instituições de Ensino vai fazer com que a formação dos nossos discentes
seja adequada. Isso reflete no serviço às pessoas que vão ser assistidas, por um profissional de melhor qualidade. Entendermos quais são as
necessidades do CREF e o que está acontecendo na formação do futuro profissional é uma união que tem tudo pra dar certo. A questão dos
estágios, as formações em grupo com outros coordenadores depois da informação que é passada pelo Conselho é extremamente produtiva
para que seja possível direcionar as Instituições para o que é certo, para tentar amenizar ao máximo o exercício ilegal da profissão.”

Tasso Guerra – Unileste Ipatinga
“Esta é a oitava vez que participo do Seminário. Eu acho uma excelente oportunidade e uma ótima iniciativa do CREF Minas no sentido de
aproximação das Instituições de Ensino Superior e fortalecimento da profissão. Todo ano, temos temas relevantes sendo discutidos, que agregam
muito. Nos momentos do café, nos corredores, nós trocamos informações e ideias com os vários parceiros de várias regiões do Estado. Temos a
oportunidade também de reivindicar e nos posicionar em relação a novas temáticas e sugestões. Então, eu acho que é um momento muito rico,
imprescindível. Desejo que haja mais momentos, explorando novas temáticas. É um momento ímpar na nossa formação.”

Vanderléia Faria – Coordenadora da Faculdade Única de Ipatinga
“Esta aproximação é fundamental, porque tudo que vimos nas palestras, nas mesas-redondas, nas discussões, levamos para o nosso
graduando, onde faremos a orientação e a condução dos trabalhos. É importante para que seja cumprida a legislação profissional. Então,
vejo essa relação do CREF e Universidade como uma relação de parceria. É interessante que ela exista e de forma bem próxima, pois facilita
nosso trabalho e a condução do nosso aluno para o mercado de trabalho.”
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ESTUDANTES DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DO
CUIDADO EM SAÚDE DA FAMÍLIA PARTICIPAM DE AULA INAUGURAL
Foi realizado no dia 10 de Agosto, na
Faculdade de Medicina da UFMG, o primeiro

2019 oferecido pelo CREF6/MG em parceria

Edison José Corrêa, e o Vice-Diretor do Curso

com o NESCON/UFMG.

de Especialização em Gestão do Cuidado em

Encontro Presencial do Curso de Especialização

O Presidente do CREF6/MG, Claudio

Saúde da Família e Chefe do Departamento de

em Gestão do Cuidado em Saúde da Família

Boschi, o Vice-Diretor do NESCON/UFMG, Prof.

Medicina Preventiva e Social da Faculdade de
Medicina/UFMG, Prof. Raphael Aguiar, deram
as boas-vindas aos quarenta Profissionais de
Educação Física matriculados no Curso.
O Dr. Raphael Aguiar proferiu a
Palestra: Por que Atenção Primária e Promoção
da Saúde? Em seguida, foi feita a apresentação
da equipe administrativa, dos tutores e alunos.
Também foi apresentado o Curso, a Plataforma
Virtual, as mídias e a biblioteca virtual que
poderão ser acessadas pelos estudantes.
Saiba mais sobre os Cursos oferecidos
pelo CREF6/MG em parceria com o NESCON/
UFMG em: https://www.cref6.org.br/cursos/

APROVADOS EM CONCURSO DE AGENTE PARTICIPAM DE CURSO DE
CAPACITAÇÃO
O CREF Minas realizou, entre os dias

e Procedimentos da Fiscalização. “Foram

Ao final, uma prova contendo todos os

02 e 06 de Setembro, o Curso de capacitação

ministradas

temas

temas abordados no curso foi aplicada para

para os 48 Profissionais de Educação Física

abordados por em média 1 hora e 40 minutos

os candidatos. Esta foi a última etapa do

aprovados nas primeiras etapas do concurso

para cada assunto, enfatizando as questões

concurso. Os aprovados e classificados serão

01/2019. O curso faz parte da quarta etapa,

mais importantes e esclarecendo as dúvidas

convocados dentro do prazo de validade, de

após os candidatos passarem pelas provas

que os Profissionais salientavam”, diz o

acordo com a homologação dos resultados. As

objetiva, dissertativa e de títulos. Esta

Coordenador do Departamento de Orientação

informações podem ser consultadas no Site da

seleção visa preencher 10 vagas de Agente

e Fiscalização, Raphael Rezende.

banca organizadora, www.imam.org.br.

de Orientação e Fiscalização.
A capacitação teve o objetivo de
preparar os Profissionais para o exercício das
funções exigidas no cargo, com palestras
sobre a História do CREF Minas, Língua
Portuguesa técnica utilizada nos Termos
de Orientação e Fiscalização, Convivência
no

Trabalho,

Cinesiologia,

Musculação

relacionada à Fiscalização, Ética, Legislação

palestras

sobre

os
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BALANÇO DAS FISCALIZAÇÕES*
O CREF Minas é o terceiro do Sistema CONFEF/CREF’s em número de Profissionais Registrados. Com uma equipe formada por dez Agentes de
Orientação e Fiscalização, o Conselho percorre o Estado com o maior número de Municípios e o quarto mais extenso do País. Recentemente, três carros
foram adquiridos e um Concurso para admissão de mais dez Agentes está em andamento. Isso ampliará as ações do Departamento de Orientação e
Fiscalização. Confira alguns dados das diligências em 2019:

242
CIDADES
VISITADAS

330

446

1166

PESSOA
FLAGRADA EM
EXERCÍCIOILEGAL
DA PROFISSÃO

ESTABELECIMENTO
REGISTRADO
FISCALIZADO

PROFISSIONAL DE
EDUCAÇÃO FÍSICA
REGISTRADO
FISCALIZADO

*Balanço dos dados protocolados até o dia 22 de Agosto de 2019.
Agentes de Orientação e Fiscalização estiveram presentes, entre os dias 29 de Julho e 3 de Agosto, na Etapa estadual do JEMG – Jogos
escolares de Minas Gerais. O relatório das diligências realizadas no evento foi enviado ao Governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Além dos
resultados, dois exemplares dos livros encaminhados para as bibliotecas dos Cursos Superiores de Educação Física de Minas Gerais, “Da Coragem,
do orgulho e da Paixão de ser professor” e “Em nome da Educação Física e do Desporto na Escola” de Jorge Olímpio Bento, também foram
encaminhados ao Governo. O Chefe do Executivo Estadual se manifestou por meio de correio eletrônico: “Parabenizo o CREF6/MG pelos resultados
alcançados no JEMG 2019 e agradeço pelos livros encaminhados, cumprimentando o escritor, Jorge Olímpio Bento pelo trabalho”.

FOI ASSIM - SUPERAÇÃO
em

Durante o curso, tive que superar

Academias e, em 2016, fui selecionado para o

vários desafios, sendo o mais difícil o luto pela

Núcleo de Apoio de Saúde da Família - NASF,

morte de minha mãe e mais duas tias. Diante

do Município de Cajuri-MG, onde trabalhei

do desânimo, pude contar com o grande

durante três anos. Por causa da recente

apoio da minha família, colegas de trabalho

inserção da Educação Física no quadro de

e de curso e dos professores, em especial as

profissionais que integram o programa, há

professoras Gisele Saporeti e Daniela Zazá

poucos estudos na área, o que dificultou o

para poder concluí-lo.

Comecei

MATEUS GOMES CORNÉLIO
CREF 028688-G/MG

Sou Graduado em Educação Física,

então

a

trabalhar

trabalho no início. Durante este tempo, pude

Este curso foi de grande importância

participar, junto com a equipe do NASF e

para mim, pois adquiri muitos conhecimentos

gestão, de diversos cursos e atualizações

sobre a importância que o NASF e o

oferecidos pela UFV e pela Gerencia Regional

Profissional de Educação Física têm dentro

de Saúde de Ponte Nova.

do âmbito da saúde.
amiga

Atualmente, estou como Profissional

2015. Durante a Graduação transitei por

de trabalho me apresentou o Curso de

do NASF da cidade de Viçosa e lá recebo

diversas áreas, como gestão, comunicação

Especialização em “Gestão do Cuidado em

vários depoimentos de superação dos alunos e

e iniciação esportiva, até me interessar pela

Saúde da Família”, oferecido pelo Núcleo de

de quanto a Atividade Física pôde transformar

atuação do Profissional de Educação Física

Educação em Saúde Coletiva da Faculdade de

seus hábitos. Cada história de vida se torna

na Saúde Pública e dentro do Sistema Único

Medicina da Universidade Federal de Minas

um motivo de inspiração para continuar e

de Saúde - SUS.

Gerais - NESCON/FM/UFMG.

torna o meu trabalho mais gratificante.

pela Universidade Federal de Viçosa - UFV,

No

ano

de

2017,

uma
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