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Diretoria do CREF14/ GO-TO visita Sede do 
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EM FOCO FIQUE POR DENTRO
Curso de Aperfeiçoamento em Saúde da 
Família para Profissionais de Educação 
Física terá início em Julho p.5
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Nobres Colegas,
 
 Brindamos a chegada de 2017 com novas 
aspirações e desejo de dar prosseguimento aos 
projetos já iniciados e que apontam para o sucesso. 
Neste ano, o Conselho Regional de Educação 
Física da 6ª Região Minas Gerais – CREF6/
MG atinge a maioridade, tempo de celebrar as 
conquistas e reafirmar nossa responsabilidade 
diante da sociedade, dos Profissionais de  

Educação Física e de nossa Profissão.
 Chegar aos 18 anos somando tantas vitórias só foi possível 
devido às parcerias, com outros órgãos, Instituições e com a Sociedade. 
Assim, como um jovem de 18 anos, nossa Profissão e o Conselho 
traçam o próprio caminho, mas só alcançaram longevidade porque 
houve quem acreditasse em nosso trabalho e seus resultados. 
 O CREF6/MG foi um dos destaques do 32º Congresso da 
FIEP – Fédération Internationale d’Education Physique. Fomos 
convidados a apresentar para Profissionais de Educação Física de todo 
o País e do Mundo casos de sucesso como o “Simpósio de Esporte 
na Escola” e nossa parceria com o Núcleo de Educação em Saúde 
Coletiva da Universidade Federal de Minas Gerais – NESCON/UFMG no 
oferecimento de Cursos para Profissionais de Educação Física na área 
de Saúde da Família. Os trabalhos foram apreciados e reconhecidos por 
um grande público, que hoje replica em suas áreas de atuação o que é 
desenvolvido pelo CREF6/MG para a valorização do Profissional e bem-
estar da Sociedade. A participação do CREF6/MG no 32º Congresso da 
FIEP você confere na página 4.
 A parceria com o NESCON/UFMG só nos fortalece. Uma 
nova Turma está prevista para 2017 com o objetivo de aperfeiçoar 
conhecimentos e ampliar os horizontes dos Profissionais de Educação 
Física no exercício da Profissão, na área da Atenção Primária à Saúde. 
Este trabalho com o Nescon/UFMG muito nos orgulha, ao poder entregar 
à população Profissionais de Educação Física prontos para contribuir 
para o bem-estar e qualidade de vida de todos. Veja na página 5.
 A pouca idade não impediu que o CREF6/MG buscasse 
novos métodos de organização institucional e chegasse à excelência, 
tornando-se referência para os outros Conselhos do Sistema CONFEF. 
Na página 3, você vai ver que a Diretoria do Conselho Regional de 
Educação Física da 14ª Região Goiás – Tocantins – CREF14/GO-TO 
visitou a Sede do CREF6/MG, com o objetivo de conhecer os setores e o 
trabalho desenvolvido, uma vez que o Conselho se destaca pelo sistema 
de segurança na emissão de cédulas e na organização administrativa. 
 O CREF6/MG atua por você, Profissional, e pela forma como 
usufruirá dessas conquistas para promoção da Saúde da população. 
É somando forças que multiplica-se as vitórias. Somos gratos por sua 
confiança. 

Boa leitura!

Claudio Augusto Boschi
Presidente do CREF6/MG
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No dia 24 de Janeiro, a Diretoria do 

Conselho Regional de Educação Física da 

14ª Região Goiás – Tocantins – CREF14/GO-

TO visitou a Sede do CREF6/MG. Estiveram 

presentes, o Presidente do CREF14, Jovino 

Oliveira Ferreira, o 2º Vice-Presidente, Mauro 

Roriz dos Santos, e o Advogado Neival Xavier. 

O objetivo da visita foi conhecer os 

setores e o trabalho desenvolvido pelo CREF6/

MG, uma vez que o Conselho se destaca pelo 

sistema de segurança na emissão de cédulas 

e na organização administrativa. 

O CREF14/GO-TO foi criado em 2008 

e possui cerca de 10 mil Profissionais 

registrados. “Todo o conhecimento adquirido 

será aplicado em nosso Conselho. A 

experiência do CREF6/MG é muito maior 

e isso agregou muito conhecimento a nós. 

Há um setor administrativo de excelência e 

vamos tentar implementar este sistema para 

lograrmos o mesmo êxito que o CREF6/MG”, 

anseia o advogado do CREF14/GO-TO, Neival 

Xavier.  

SECCIONAIS NORTE E TRIÂNGULO II SÃO REABERTAS

DIRETORIA DO CREF14/GO-TO VISITA SEDE DO CREF6/MG

EM FOCO

Após um período fechadas, para obras de 

reforma e melhorias, as Seccionais Norte, em Montes 

Claros, e Triângulo II, em Uberaba, foram reabertas 

e reiniciaram seus atendimentos ao público.

Os serviços voltaram a ser prestados 

regularmente pelas Seccionais. Elas têm a função 

de recepcionar e esclarecer dúvidas, receber todas 

as solicitações e documentos do público da Região 

em que estão instaladas e direcionar para a Sede. 

A Seccional Norte fica na Rua Doutor Santos, 

254 – sala 308, no Centro de Montes Claros/

MG. Já a Seccional II – Uberaba fica na Avenida 

Leopoldino de Oliveira, 3490 – sala 602, no Centro, 

em Uberaba/MG. 

TIRA-DÚVIDAS 

Quais Estabelecimentos exigem um 

Responsável Técnico?

Os estabelecimentos de prestação 

de serviços na área das Atividades Físicas e 

Esportivas.

Quais são as competências de um 

Responsável Técnico?

Assessorar a Pessoa Jurídica em assuntos 

técnicos, responsabilizando-se perante o CREF6/

MG pela sua atuação, zelando pela qualidade 

dos serviços prestados pelo Estabelecimento, 

exercendo um papel de coordenação, 

comprometendo-se pela qualidade do material 

utilizado e dos serviços prestados.

Quem pode ser Responsável Técnico?

Os Profissionais de Educação Física, 

bacharéis ou possuidores de dupla titulação, 

Registrados nos Conselhos Regionais sem 

nenhuma pendência, estando sujeitos a responder 

ética, civil e criminalmente por sua função. A 

carga horária mínima é de 4 horas/dia em todos 

os dias de funcionamento do estabelecimento.

Como é realizado o registro dos 

Responsáveis Técnicos pelas Pessoas Jurídicas/

Proprietários de Estabelecimentos?

A Pessoa Jurídica no ato do respectivo 

registro no Conselho deverá apresentar, junto 

ao requerimento de registro, os termos de 

compromisso e ciência, indicando o responsável 

técnico, bem como relação nominal dos 

Profissionais integrantes do quadro técnico. Caso 

a Pessoa Jurídica possua mais de uma unidade 

prestadora de serviços na área da atividade física, 

esportiva e afins, deverá manter um Responsável 

Técnico para cada unidade (espaço físico, local 

de atendimento) que a compõe.

Qual é o procedimento para a substituição 

de um Responsável Técnico por outro? 

Em caso de alteração de Responsabilidade 

Técnica, o Proprietário deverá comunicar ao 

CREF6/MG, através dos formulários disponíveis 

no Portal Eletrônico: www.cref6.org.br. 

Outras informações na Resolução do 

CONFEF Nº 134/2007.

Especial sobre Responsável Técnico
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O trabalho do CREF6/MG pela 

consolidação da Profissão e valorização do 

exercício da Educação Física foi destaque no 32º 

Congresso da FIEP – Federação Internacional 

de Educação Física, realizado entre os dias 14 

e 18 de Janeiro, em Foz do Iguaçu, no Paraná. 

Dois projetos do Conselho foram apresentados 

durante as atividades oferecidas pelo Congresso 

e contaram com grande participação do público.

As Boas Práticas para a Educação Física 

Escolar desenvolvidas pelo CREF6/MG, por 

meio da realização do Simpósio de Esporte na 

Escola, há mais de 10 anos em Minas Gerais, 

foram apresentadas a Profissionais de todo o 

país e do mundo durante a realização do IX 

Fórum de Educação Física Escolar do Conselho 

Federal de Educação Física – CONFEF no 

Congresso.

“O CREF6/MG tem realizado um trabalho 

importantíssimo de valorização dos Professores. 

Apresentar esse trabalho durante o Congresso 

foi uma oportunidade de mostrar a iniciativa 

e ser exemplo de boa prática para que outros 

Conselhos multipliquem essa ação. Dando voz 

aos seus Professores”, explicou a Coordenadora 

de Esporte Educacional da Secretaria de Estado 

FIQUE POR DENTRO

PARTICIPAÇÃO DO CREF6/MG É DESTAQUE NO 
32º CONGRESSO FIEP

de Educação de Minas Gerais e Conselheira do 

CREF6/MG, Celina Gontijo. 

A apresentação teve grande procura pelos 

participantes, tanto presencialmente quanto 

pela internet, batendo número recorde nesta 

modalidade, de acordo com a organização do 

Fórum.

O projeto desenvolvido pelo CREF6/MG 

em parceria com o Núcleo de Educação em 

Saúde Coletiva da Universidade Federal de 

Minas Gerais – NESCON/UFMG foi outro caso 

de sucesso apresentado no Congresso. Há cerca 

de dois anos, os dois órgãos oferecem os Cursos 

de Aperfeiçoamento em Saúde da Família e de 

Especialização Estratégia Saúde da Família 

para Profissionais de Educação Física. 

“A perspectiva nova de trabalho dos 

Profissionais de Educação Física junto a equipes 

multiprofissionais do Sistema Único de Saúde 

– SUS chamou a atenção de Profissionais de 

Educação Física de todo o país para o trabalho 

realizado pelo CREF6/MG. A parceria com o 

NESCON/UFMG no oferecimento dos cursos 

promove a qualificação dos Profissionais 

de Educação Física, a ampliação de seus 

conhecimentos e aplicação na prática do dia a 

dia e sua atuação na área da saúde da família”, 

explicou um dos Conselheiros da equipe de 

organização da apresentação, Bernardo Brahim.

Os cursos foram apresentados aos 

participantes no Hall do Hotel Bella Itália, onde 

estava sendo realizado os eventos paralelos do 

Congresso da FIEP. Houve um grande fluxo de 

pessoas que puderam conferir o trabalho exposto 

em banners, material gráfico e exposição oral. 

PLENÁRIA
Além da apresentação dos trabalhos, 

o CREF6/MG também realizou sua primeira 

Plenária de 2017. Há 11 anos, a Plenária do mês 

de Janeiro do Conselho é realizada durante o 

Congresso da FIEP. A primeira foi uma sugestão 

do então Presidente Mundial da FIEP-Professor 

Doutor Manoel José Gomes Tubino e o CREF6/

MG tem mantido sua realização, assim, nos 

meses de Janeiro, por tradição. 

Conselheiros do CREF6/MG realizaram a primeira 
Plenária de 2017 durante o 32º Congresso da FIEP Fo
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SEGUNDA TURMA DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO 
EM SAÚDE  DA FAMÍLIA TERÁ INÍCIO EM JULHO

PARCERIA VISA MAIOR SEGURANÇA NOS CONDOMÍNIOS

 

 

 

 

 O Conselho Regional de Educação 

Física da 6ª Região Minas Gerais – CREF6/

MG, em parceria com o Núcleo de Educação 

em Saúde Coletiva da Universidade Federal 

de Minas Gerais – NESCON/UFMG, anuncia 

para 2017 a oferta da 2ª turma do Curso de 

Aperfeiçoamento em Saúde da Família para 

Profissionais de Educação Física.

 Valendo-se da excelência acadêmico-

profissional do NESCON/UFMG, o Curso é 

oferecido com a finalidade de aperfeiçoar 

e ampliar os horizontes e conhecimentos 

dos Profissionais de Educação Física no 

exercício da Profissão, na área da Atenção 

Primária à Saúde, mais especificamente na 

Estratégia Saúde da Família. 

 O Aperfeiçoamento em Saúde da 

Família para Profissionais de Educação 

Física é um Curso online, autoinstrucional 

(sem intermediação de tutor, professor 

ou orientador), com acompanhamento e 

avaliação online em ambiente virtual de 

aprendizagem. A formação conta ainda com 

a disponibilidade de acesso à Biblioteca 

virtual do NESCON/UFMG, cujo acervo 

é composto de publicações eletrônicas, 

Trabalhos de Conclusão de Curso, livros e 

vídeos.

Público: Bacharéis em Educação Física 

Registrados e sem pendência com o CREF6/MG. 

Inscrições: Maio e Junho

Inicio do Curso: Julho.

 Foi realizada, em Nova Lima, no 

fim do ano passado, uma reunião entre 

o Conselho Regional de Educação Física 

da 6ª Região Minas Gerais – CREF6/MG e 

Diretores de Condomínios da Cidade com 

o intuito de firmar uma rede de ações 

para 2017. Os objetivos da parceria 

entre o CREF6/MG e os Condomínios 

são: facilitar a fiscalização, promover 

uma maior segurança e orientar os 

condôminos usuários dos serviços de 

atividades físicas.

 Participaram da reunião os diretores 

dos quatro maiores Condomínios de Nova 

Lima, o Gerente Técnico Willian Pimentel 

e o Coordenador do Departamento de 

Orientação e Fiscalização do CREF6/

MG Raphael Rezende, e o Profissional 

de Educação Física e articulador da 

proposta na região Marcelino Corrêa.

 “A intenção é facilitar a entrada 

dos Agentes de Fiscalização do CREF6/

MG nos espaços em que são oferecidas 

as Atividades Físicas orientadas nos 

Condomínios e informar os usuários 

desses serviços sobre a importância da 

presença do CREF6/MG e da escolha 

de um Profissional de Educação 

Física habilitado para supervisionar as 

atividades”, explica o Gerente Técnico 

Willian Pimentel.

 A demanda surgiu de um grupo 

de Profissionais de Educação Física 

da modalidade Tênis que sentiu a 

necessidade de contar com a ajuda do 

Conselho para coibir a ilegalidade dentro 

dos Condomínios. 

 “Notei certa falta de informação 

dos condôminos ao me procurarem para 

tratar sobre o assunto. O objetivo é 

criar uma integração entre Condomínio, 

Profissionais, Associados e o CREF6/MG, 

para atender a demanda dos condôminos 

por Profissionais qualificados de todas 

as modalidades”, declara o Profissional 

e articulador da proposta na região, 

Marcelino Corrêa. 

 A intenção é atrair outros 

Condomínios de Nova Lima para a 

parceria em 2017, além da criação de 

cartilhas e cartazes de orientação para os 

condôminos. “A parceria facilita as ações 

de Fiscalização, valorizando a Profissão 

e colaborando para o seu fortalecimento 

nos locais de prática de Atividade 

Física. As Ações de Fiscalização, 

quando acontecem em parcerias como 

essa, diminuem as incidências de 

irregularidades”, afirma o Coordenador 

do DOF-CREF6/MG, Raphael Rezende.
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JUIZ DE FORA E MONTES CLAROS NA ROTA DAS FISCALIZAÇÕES

Durante o primeiro trimestre deste ano, o 

Departamento de Orientação e Fiscalização – 

DOF do CREF6/MG realizou, além das diligências 

rotineiras em todo o Estado, ações intensificadas 

de vistoria nos Municípios de Juiz de Fora, na 

Zona da Mata, e Montes Claros, no Norte de 

Minas Gerais. 

As duas cidades foram escolhidas por serem 

polos em suas regiões. Juiz de Fora possui doze 

Instituições de Ensino Superior que oferecem 

Cursos de Educação Física, já em Montes Claros 

oito oferecem a Graduação. Além disso, os dois 

Municípios possuem um grande número de 

Profissionais e Estabelecimentos prestadores 

de serviços na área de esportes e prática de 

atividade física orientada, sendo referência para 

as Cidades vizinhas.

Foram fiscalizados os ambientes que 

oferecem prática de Atividade Física orientada, 

como Escolas de Esportes e Ensino Básico, 

Academias, Praças e Quadras, e todas as pessoas 

encontradas orientando Atividades Físicas na 

Cidade e Região Metropolitana.

“Estas visitas foram realizadas de maneira 

que a Sociedade, os Profissionais de Educação 

Física e Estabelecimentos percebam que a 

Fiscalização está presente a todo o momento, para 

diminuir ao máximo o índice de irregularidades 

nestes Municípios”, explica o Coordenador do 

DOF, Raphael Rezende. 

As duas Cidades já haviam recebido a equipe 

do DOF em 2016, porém as ações deste ano 

conseguiram fiscalizar ainda mais Profissionais 

e Estabelecimentos pela constância das visitas. 

Foram 68 Profissionais fiscalizados em 

Montes Claros e 297 em Juiz de Fora. O número 

de Estabelecimentos flagrados em funcionamento, 

porém sem Registro, foi de 33 em Montes Claros e 

31 em Juiz de Fora. Dezoito pessoas foram autuadas 

por exercício ilegal da Profissão em Montes Claros, 

já em Juiz de Fora, 32. 

“Verificamos uma maior consciência da 

população, que tem exigido bom ambiente para 

realizar atividades, ou seja, maior segurança, 

Profissionais habilitados e aparelhos em perfeita 

condição de uso”, observou o Coordenador do 

DOF, Raphael Rezende. 

FOI ASSIM - 

Rodrigo Silva
CREF 005441-G/MG

nossa Sociedade como o machismo, a 

desigualdade social dentre outros.

 Quando desenvolvi o conteúdo 

Futsal, observei, durante as aulas, o 

reflexo social da distinção de atividades 

masculinas e femininas. 

 Diante da situação, busquei 

desenvolver as aulas de Futsal de uma 

forma diferente de como vinha trabalhando 

os conteúdos esportivos, levando para 

a sala de aula discussões a respeito do 

papel da Mulher na Sociedade, no Esporte 

e a situação do Futebol feminino no Brasil 

e na nossa Cidade, Monte Carmelo/MG. 

Pude notar que, após cada aula em que 

fazíamos as discussões, a participação 

das meninas no jogo de Futsal era cada 

vez maior. A aceitação por parte delas 

foi muito positiva, jogavam tão bem 

quanto os meninos e, o mais importante, 

a participação e interesse das alunas, 

MENINAS E FUTSAL NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

 Sou Profissional de Educação 

Física há 15 anos e sempre trabalhei com 

Educação Escolar. Acredito que ela, além 

de proporcionar o conhecimento de seus 

conteúdos, tem o potencial de contribuir 

para a formação integral do estudante, 

promovendo discussões e interações 

positivas em temas recorrentes na 

que anteriormente tinham resistência 

na prática da modalidade, também 

aumentaram. Uma prática simples que 

possibilitou mudanças positivas com 

possibilidades de refletir-se na vida 

cotidiana dos alunos.

 Esta prática pedagógica mais 

tarde se tornou o projeto: Futebol: 

Desenvolvendo a Relação entre meninos 

e meninas na Escola, apresentado no IV 

Simpósio de Esporte na Escola: O Ensino 

do Futebol e vencedor na 2ª colocação da 

categoria Apresentação oral. 

 A Educação Física Escolar nos 

oferece as possibilidades de adaptação 

dos conteúdos e sua aproximação do 

cotidiano, o estímulo à prática esportiva, 

possibilitando uma vida fisicamente 

ativa e também a discussão de temas 

importantes para a formação cidadã dos 

nossos alunos.
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EDUCAÇÃO FÍSICA PARA TODOS

A inclusão e a superação de desafios 

são propostas da Educação Física e 

não seria diferente dentro do Conselho 

que rege a Profissão. Desde Março de 

2017, o estudante de Educação Física 

Wellington Tadeu Fonseca de Aguiar é um 

dos estagiários do CREF6/MG. Ele possui 

surdez congênita e sonha em ser Professor 

de Educação Física. “Quero poder ensinar 

esportes para outros surdos por meio das 

Libras”, anseia Wellington.

 Ele cursa o 3º período de Educação 

Física e, agora, também faz parte da 

equipe do Departamento de Orientação 

e Fiscalização – DOF do CREF6/MG. 

O Departamento é o que mais possui 

Profissionais de Educação Física e 

onde havia a necessidade imediata de 

um estagiário, devido ao crescimento 

de autuações realizadas no primeiro 

bimestre do ano. “Os Profissionais vão 

ter a oportunidade de aprender muito 

com o Wellington, uma vez que, durante 

a Graduação, há pouca integração com 

Pessoas com Deficiência, além disso, dá 

oportunidade ao estagiário de atuação em 

uma área pouco abordada durante o Curso”, 

destaca o Gerente Técnico do CREF6/MG, 

Willian Pimentel. 

 

Wellington concilia as aulas com o 

estágio e a prática de esportes, como vôlei 

e peteca. Ele faz parte da equipe mista de 

vôlei que disputa os Jogos Universitários 

da sua Instituição de Ensino Superior. 

“Quando estou dentro da quadra aprendo 

muito com os meus colegas, vou adaptando 

os sinais às regras do jogo”. Como sempre 

gostou de esportes e tem o sonho de ser 

Professor escolheu a Educação Física para 

cumprir seu objetivo. Ele acredita que o 

estágio no CREF6/MG vai contribuir muito 

para a sua formação. “Estou gostando 

muito do trabalho no Conselho é muito 

bom trocar experiências”. 

“A presença do Wellington estimula os 

funcionários a aprender algo novo, no caso, 

uma nova língua – Libras, aproximando-os 

de uma realidade presente, porém, muitas 

vezes distante”, afirma o Gerente Técnico 

do CREF6/MG, Willian Pimentel. 

Nesta primeira etapa, Wellington está 

em treinamento, passando pela legislação 

que rege a profissão e em contato com a 

parte burocrática do DOF. Em breve, ele 

terá oportunidade de conhecer como é 

a ação dos fiscais em campo e fazer as 

demais atividades da fiscalização. “A 

faculdade, o estágio, a prática esportiva, 

tudo me mantém firme na busca do meu 

objetivo. É importante nunca desistir dos 

sonhos”, inteira Wellington. 
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