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Aperfeiçoar a qualidade da Educação Física e transmitir informações relevantes à área e à formação profissional são alguns dos objetivos do CREF6/
MG. Por isso, o Conselho promove a quarta edição do Seminário de Educação Física e Ensino Superior, que acontecerá em setembro. São convidados os 
Coordenadores de Cursos de Educação Física de todo o Estado, que têm a oportunidade de realizar um intercâmbio de conhecimentos com o Conselho 
e os demais participantes e palestrantes. Aguarde mais informações!

IV Seminário de Educação Física e Ensino Superior 

Em 2012, Belo Horizonte sediará o conceituado Congresso Ciências do Desporto e Educação Física dos Países 
de Língua Portuguesa, que chega à 14ª edição. Com o tema “Desporto: Cultura, Estética e Excelência”, o evento 
acontecerá no Minascentro, de 2 a 5 de abril, e trará renomados Profissionais do Desporto e da Educação Física 
mundial, que farão palestras, simpósios, debates, workshops e mesas redondas.  O Congresso foi viabilizado 
a partir de esforços do Instituto Casa da Educação Física, em parceria com a Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG), do CREF6/MG e do Centro Desportivo da Universidade Federal de Ouro Preto (CEDUFOP). A 
expectativa é de que pelo menos duas mil pessoas participem.
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DESPORTO - CULTURA, ESTÉTICA E EXCELÊNCIA

Desde sua primeira edição, em 2008, o Curso de Especialização Atenção Básica em Saúde da Família, oferecido 
pelo Núcleo de Educação de Saúde Coletiva da UFMG (NESCON), já abriu mais de 2 mil vagas, beneficiando 
diversos Profissionais. Financiado pelo Ministério da Saúde, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 
(BNDES) e pelo Ministério da Educação, o CEABSF é uma especialização lato sensu a distância que não 
tem custos ao aluno e objetiva qualificar os trabalhadores que atuam no Sistema Único de Saúde. No ano 
passado, o curso foi pioneiro ao abrir uma turma especial, direcionada aos Educadores Físicos. Em maio 
deste ano, foram abertas mais 300 vagas para o CEABSF, mas voltadas a médicos, enfermeiros e cirurgiões-
dentistas. Se você é Profissional de Educação Física e pretende atuar no SUS, fique atento! Acompanhe a 
divulgação de vagas através do site www.nescon.medicina.ufmg.br. 

Especialização em Saúde da Família para Profissionais de Educação Física

As operações de fiscalização dos estabelecimentos prestadores de serviços nas áreas das atividades físicas, desportivas e similares continuam sendo 
uma das prioridades do trabalho do Conselho. Neste ano, já foram feitas mais de 600 visitas, e os problemas mais encontrados são de estabelecimento 
e Profissionais atuando sem registro, estágio irregular ou ainda de Profissionais sem porte da Cédula de Identidade Profissional. Todas as irregularidades 
geram autuações, que já foram mais de 1.600 até o mês de maio. Além disso, também foram visitadas cerca de 30 cidades este ano, como Abaeté, Araxá, 
Ituiutaba, Pompéu, Martinho Campos, Carandaí, Barbacena, Pouso Alegre, entre outras.

Fiscalização do CREF6/MG é cada vez mais atuante em todo o Estado

É sabido por todos que o Profissional de Educação Física deve conhecer os aspectos legais da sua área de atuação, de modo a trabalhar em sintonia 
com a legislação que regulamenta a profissão. Além disso, é fundamental que ele também conheça os seus direitos. Pensando nisso, o Sistema CONFEF/
CREFs, em conjunto com a FIEP, organiza o V Seminário de Legislação Desportiva, que acontecerá paralelamente ao FIEP 2012, em Foz do Iguaçu, de 14 
a 18 de janeiro. Durante o evento, serão feitas apresentações e exposições de trabalhos científicos de estudantes e Profissionais, nos quais se pretende 
discutir diversos temas e pontos de vista em relação à Profissão de Educação Física, sempre em simbiose com o Direito. Mais informações pelo site www.
congressofiep.com.

V Seminário de Legislação Desportiva acontecerá no FIEP 2012


