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CREF6/MG EM 2011:

SIMPÓSIO: 
Mais de dois mil processos éticos e 
administrativos foram abertos em 2011; 
combate às irregularidades continua em 
2012

FISCALIZAÇÃO:
Encontro entre Superintendências 
Regionais de Ensino aconteceu em 
Outubro e debateu diversos temas 
relevantes à Educação Física PG 3PG 5

PG 4

Confira uma rápida retrospectiva do que aconteceu e das vitórias obtidas em prol da 
Educação Física PG 6
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DESPORTO: CULTURA, ESTÉTICA E EXCELÊNCIA



Janeiro de 2012. Mais um ano se 

inicia, trazendo com ele a expectativa da 

renovação, espera-se que a imensa janela 

do mundo esteja aberta para a união, a 

fraternidade e a paz. A esperança de que 

dias melhores virão nos envolve e nos 

impulsiona para a retomada de projetos e 

a busca por novos objetivos.    

Assim também é aqui em nosso 

CREF6/MG. Entre o final de um ano muito 

profícuo para todos nós, Profissionais de Educação Física, e o início 

de um ano que se mostra também bastante promissor, toda a equipe 

do CREF6/MG se mobiliza para o planejamento das ações que serão 

levadas a termo ao longo do ano. Tudo é pensado para que nosso 

objetivo maior – a valorização do Profissional de Educação Física – seja 

alcançado.

Dessa maneira, a primeira edição do ano de 2012 do nosso 

Jornal do CREF é uma edição super especial, pois nos dedicamos a 

apresentar um balanço do ano que passou e a projetar o que se espera 

para 2012. Naturalmente que esse planejamento não é estanque, dado 

que variáveis externas podem sempre levar-nos a mudar de rumo ou 

a repensar nossos passos. O que não se deve desconsiderar é que o 

tempo que se anuncia é de muito trabalho.

Nesta edição, você terá a oportunidade de rememorar tudo o 

que fizemos em 2011, mas, o mais importante, terá notícias do que 

estamos fazendo e o que ainda será feito. Por exemplo, em Abril de 

2012 acontecerá o XIV Congresso Ciências do Desporto e Educação 

Física dos Países de Língua Portuguesa, no Minascentro, em Belo 

Horizonte. Este Congresso é organizado pela Casa de Educação Física 

e pela UFMG e conta com a nossa parceria e mobilização. 

Além disso, desde que o novo portal entrou no ar, vimos tomar 

forma o antigo desejo de criação de uma Plataforma Científica capaz 

de se tornar fiduciária da intensa produção intelectual de nossa área. 

Esse desejo se transformará em realidade este ano. Essa é uma 

importante conquista para todos nós, pois democratizará o acesso 

ao conhecimento que tem sido gerado e que, muitas vezes, fica 

circunscrito a um pequeno grupo. Outro sonho em perspectiva é o 

projeto de compra da nossa Sede, que tem sido objeto de estudos por 

parte da Diretoria. A Sede própria representará maior independência 

e autonomia. Vamos torcer juntos para que 2012 seja portador dessa 

conquista, não é mesmo?

Bem, esperamos que Você goste de tudo o que encontrará com 

a leitura dessa edição. Esperamos também que tenha um excelente 

preparo físico para aproveitar todas as oportunidades que um ano novo 

sempre traz. Aproveito para ainda, em nome de toda a Diretoria, de 

todos os Conselheiros e de toda a equipe de funcionários do CREF6/

MG, desejar-lhe um movimentadíssimo 2012! 

Claudio Augusto Boschi

Presidente do CREF6/MG

Para comentários sobre o conteúdo editorial do Jornal do 
CREF6/MG, sugestões e críticas, através do Fale Conosco:

www.cref6.org.br
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 Nos dias 4, 5 e 6 de Outubro, o 

CREF6/MG e a Casa da Educação Física 

promoveram o lançamento do III Simpósio de 

Esporte na Escola. O evento, que teve como 

tema “Boas Práticas de Educação Olímpica”, 

aconteceu no Hotel Othon Palace e teve 

adesão de todas as 47 Superintendências 

Regionais de Ensino (SREs) de Minas Gerais. 

Durante os três dias foram apresentados e 

debatidos diversos temas, como “A validade 

da Educação Física escolar”, “Práticas 

pedagógicas na Educação Física”, “Boas 

práticas de Educação Olímpica”, entre 

outros.

O Simpósio, realizado em parceria com 

a Secretaria de Estado de Educação de Minas 

Gerais, contou também com a presença da 

diretora de Ensino Fundamental da Secretaria 

de Educação, Maria Helena Brasileiro, e da 

Coordenadora dos Jogos Escolares de Minas 

Gerais (JEMG) pela Secretaria de Estado de 

Educação, Celina Gontijo. Em Abril, durante o 

Congresso Ciências do Desporto e Educação 

Física dos Países de Língua Portuguesa, as 

Superintendências farão novo encontro para 

apresentar os trabalhos selecionados em 

cada SRE.  

EM FOCO 03
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FIquE LIgADO
CREF6/MG REALIzA III SIMPóSIO DE ESPORTE NA ESCOLA

TIRA-DúvIDAS
Quais documentos eu preciso apresentar para solicitar a 

alteração de endereço de Pessoa Jurídica?

Para fazer a alteração de endereço, será necessário 

apresentar a última alteração contratual constando a mudança 

do endereço, Guia CNPJ atualizada e Guia de IPTU com novo 

endereço e metragem. Lembramos que a guia do IPTU pode 

ser substituída pela Declaração do Contador, que deve ser 

entregue em via original e conter as seguintes informações: 

identificação da empresa, endereço, metragem, assinatura e 

carimbo com registro CRC do Contador.

Por que é importante portar a Cédula de Identidade 

Profissional?

Todo Profissional de Educação Física deverá 

portar sua Cédula de Identidade Profissional no 

ambiente de trabalho, uma vez que tal documento 

é a comprovação de que o mesmo está habilitado a 

exercer a Profissão. Por exemplo, se uma equipe de 

Fiscalização do Conselho chegar ao estabelecimento 

onde o Profissional trabalha, ele poderá provar que está 

regular. 

ESPECIALIZAÇÃO gRATuITA PARA PROFISSIOnAIS 

DE EDuCAÇÃO FíSICA

Atenção! Foram abertas as inscrições para o edital de seleção 

para o Curso de Especialização em Atenção Básica em Saúde da 

Família (CEABSF). Através de parceria com o CREF6/MG, serão 

destinadas 25 vagas a Profissionais de Educação Física inseridos 

nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). Informações no 

site www.nescon.medicina.ufmg.br/agora. 

RECOnhECIMEnTO DA EDuCAÇÃO FíSICA nO AMbIEnTE ESCOLAR

No dia 30 de Dezembro de 2011, foi publicada no Diário Oficial 

de Minas Gerais a Resolução SEE nº 2017, que torna obrigatório 

que a disciplina de Educação Física seja lecionada por Profissionais 

graduados. Além disso, confirma que a Educação Física é um dos 

conteúdos básicos comuns da grade escolar, com dois módulos-

aula semanais para o ensino médio e um módulo-aula semanal na 

educação de jovens e adultos (EJA). Essa resolução dá credibilidade 

a todos nós, Profissionais da área, além de proporcionar um ensino 

de melhor qualidade no Estado. 

FOTOS: Gabriela Vilaça.Todas as Superintendências Regionais de Ensino do Estado estiveram presentes no evento, promovido pelo CREF6/MG e pela Casa da Educação Física



Data: De 2 a 5 de Abril 

Tema: Desporto: Cultura, Estética e Excelência

Local: Centro de Convenções Minascentro - Avenida Augusto de Lima, 

785, Belo Horizonte

Realização: Instituto Casa da Educação Física e Universidade Federal 

de Minas Gerais (UFMG)

Parceiros: Conselho Regional de Educação Física de Minas Gerais 

(CREF6/MG) e Centro Desportivo da Universidade Federal de Ouro 

Preto (CEDUFOP)

Países Participantes: Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 

Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e as regiões 

de Goa (Índia) e Macau (China), países da América Latina e da 

Lusofonia.

Inscrições e informações: www.casaef.org.br/palops

PARTICIPE DO XIv COngRESSO CIênCIAS DO DESPORTO E
EDuCAÇÃO FíSICA DOS PAíSES DE LínguA PORTuguESA

 Você já sabe e tem acompanhado, 

através do Jornal do CREF6/MG e do 

nosso CREF News, que Belo Horizonte 

receberá em Abril um dos mais 

importantes eventos na área de Educação 

Física: o Congresso Ciências do Desporto 

e Educação Física dos Países de Língua 

Portuguesa. 

 Com o tema “Desporto: Cultura, 

estética e excelência”, o evento acontecerá 

de 2 a 5 de Abril, no Minascentro, e 

contará com a presença de nomes de 

destaque da Educação Física nacional e 

internacional.

 Para o Doutor e Professor 

Catedrático da Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto, Jorge Olímpio 

Bento, um dos precursores do Congresso, 

a realização de um evento desse porte em 

Belo Horizonte é de suma importância. 

“Há muito que o Congresso devia realizar-

se em Minas Gerais, não só devido ao 

prestígio das instituições acadêmicas e 

do CREF6/MG, mas também pelo fato 

de Minas Gerais ser berço do Dr. José 

Aparecido de Oliveira, grande idealizador 

da Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa”, disse. 

 Estão programados simpósios, 

palestras, workshops, pôsteres e mesas 

redondas, que visam promover a interação 

entre os profissionais e a disseminação 

de boas práticas de Educação Física e 

do Desporto de vários países. A vinda do 

evento foi viabilizada através dos 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 do 

Congresso, vindas, sobretudo, dos oito 

países lusófonos – Angola, São Tomé 

e Príncipe, Brasil, Cabo Verde, Guiné 

Bissau, Moçambique, Timor Leste e 

Portugal. “Tenho a plena convicção de 

que o Congresso vai decorrer em um 

ambiente de excelência. Ele vai deixar-

nos mais ricos de conhecimentos e ideias, 

de saberes e sabores, de cordialidade e 

fraternidade. No futuro, será lembrado 

como um marco no caminho das causas 

e ideais que inspiram e acionam os 

nossos passos”, afirma Bento. 

No site do evento (www.casaef.org.

br/palops) é possível acompanhar toda 

a programação, notícias e detalhes do 

Congresso, além de inscrições e taxas. 

Profissional de Educação Física, participe!

Durante a 14ª edição do Congresso Ciências do Desporto 

e Educação Física dos Países de Língua Portuguesa também 

serão realizados outros relevantes eventos, como, por exemplo, o 

Seminário Educação Física e Atenção Primária à Saúde e o Fórum 

Brasileiro de Formação Profissional em Educação Física, entre 

outros. 

O Seminário Internacional de Direito Desportivo contará 

com a presença do docente José Manuel Meirim, um dos mais 

conceituados juristas e especialistas do Desporto, professor da 

Faculdade de Motricidade Humana e da Faculdade de Direito da 

Universidade Nova de Lisboa. Serão discutidos temas em relação 

à Educação Física em simbiose com o Direito. Faça sua inscrição!

COngRESSO PROMOvERá DIvERSOS EvEnTOS PARALELOS

FIquE POR DEnTRO 04
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Mais uma vez temos nossos 

números apresentados. Com o trabalho 

de uma equipe de Fiscalização cada vez 

mais sólida e capacitada, superamos os 

percentuais de 2010. Estes Fiscais, que 

são apresentados a vocês nas edições do 

Jornal do CREF6/MG através de números, 

têm se desdobrado para percorrer nossos 

854 municípios de maneira eficiente.

Essas viagens nos remetem a 

situações adversas, como estradas 

perigosas, dias fora do convívio da família, 

noites mal dormidas... Em contrapartida, 

faz com que conheçamos culturas novas, 

vejamos lindas paisagens e tenhamos 

contato com Profissionais com os 

pensamentos mais diversos. E isso faz 

com que cresçamos ainda mais.

Mas isso só é possível com a 

colaboração de todos, pois somente com 

a sua denúncia poderemos identificar 

onde a irregularidade realmente ocorre. 

Mostre para o seu aluno a importância 

de escolher um Profissional qualificado. 

Cabe a nós fiscalizarmos também a nossa 

própria atitude, tornando do conhecimento 

de todos ao nosso redor que a Educação 

Física é uma Profissão. Divulgue! Coloque 

o seu número de Registro em seus 

programas de treino, em seu e-mail, 

em seu cartão de visitas e mostre a sua 

Cédula de Identidade Profissional a todos.

Assim, estaremos orientando e 

buscando a ajuda do maior fiscal de 

todos: a sociedade, que quer ser atendida 

por quem realmente faz a diferença!

FISCALIZAÇÃO 05
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O ano de 2011 encerra-se com 

um resultado muito positivo para os 

Profissionais de Educação Física e para 

a sociedade. Prova disso são os números 

finais da Fiscalização, responsável pela 

garantia do fornecimento de um serviço 

de qualidade para a população de todo o 

Estado.

 De Janeiro a Dezembro, foram 

fiscalizados mais de 100 municípios, 

gerando um total de mais de 112 mil 

quilômetros percorridos pelas equipes de 

Fiscalização e mais de 1.200 visitas a 

estabelecimentos prestadores de atividades 

na área da Educação Física. 

 Como resultado, foram abertos 

mais de dois mil processos éticos e 

administrativos. As principais irregularidades 

encontradas foram Profissional sem 

registro (610), pessoa jurídica sem registro 

(446), Profissional sem porte de cédula 

de identidade profissional e permissão de 

atuação de Profissional sem registro. 

 Em todo o ano de 2011, foram 

recebidas mais de 530 denúncias, com 

sigilo absoluto oferecido pelo CREF6/

MG. A população pode e deve denunciar, 

pois só assim será garantido o direito 

ao exercício da atividade física em 

ambientes adequados e com orientação 

de Profissionais capacitados. A denúncia 

pode ser feita através do nosso site, por 

correspondência ou pessoalmente.  

FISCALIZAÇÃO DO CREF6/Mg InTEnSIFICADA EM 2011

nOS bASTIDORES DA FISCALIZAÇÃO
Mensagem de Willian Pimentel, Coordenador do Departamento de Orientação e Fiscalização do CREF6/MG - CREF 012580-G/MG

núMEROS DA FISCALIZAÇÃO EM 2011

- Cidades fisCalizadas: 103

- KM PerCorridos: 112,5 Mil

- NúMero de Visitas: 1.247

- Pessoas físiCas seM registro: 610

- Pessoas JurídiCas seM registro: 

- ProCessos gerados:

- deNúNCias reCebidas:

- editais aNalisados:



Eu sou!  Ser um profissional apaixonado 

por aquilo que faço faz-me levantar todos 

os dias esperançoso, acreditando em dias 

melhores. Sei da responsabilidade que tenho 

como educador, pois trabalho com crianças, 

adolescentes e até mesmo adultos. Tenho 

a responsabilidade de traduzir em meus 

ensinamentos esportivos valores que hoje 

deixaram de fazer parte da vida de muitos 

jovens, como família, amor, amizade, respeito, 

ética, honestidade, responsabilidade, 

comprometimento, conquistas, entre outros 

que somente a prática esportiva pode nos 

proporcionar.  

    Ser um mestre na arte de educar 

através do esporte é algo tão mágico e 

gratificante que chegamos a sentir a mesma 

emoção de estar subindo ao pódio. Quando 

olhamos nos olhos de nossos alunos e 

sentimos um brilho profundo, isso é felicidade. 

Felicidade por receber um elogio, por vencer 

uma prova ou simplesmente por estar aqui 

fazendo parte da vida de várias pessoas. Isso 

não tem preço. 

  Somos os responsáveis pela autoestima 

dessas crianças, por suas conquistas, e por 

dar a elas a oportunidade de um futuro 

melhor. Dando-lhes o direito de correr, pular, 

sorrir, brincar, vivenciar a prática esportiva na 

forma mais lúdica possível, isso dará a elas 

a oportunidade do sucesso quando chegar à 

fase adulta. Não escrevo para falar da minha 

profissão, mas sim para que saibam que 

produzir educação por intermédio da prática 

esportiva é realizar a mais bela e complexa 

arte do educar.

valorize sua profissão, seja apaixonado!

bALAnÇO 2011 06
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 Sempre que um ano chega ao fim, 

vem o desafio de estabelecer novos objetivos 

e metas para o ano que se aproxima, além 

de relembrar as conquistas obtidas. Assim, 

o Conselho Regional de Educação Física de 

Minas Gerais apresenta uma rápida retros-

pectiva do que foi feito em 2011 e comemora 

todas as vitórias alcançadas em prol da área. 

 Para começar, foi lançado um novo 

Portal, mais dinâmico e interativo. O Jornal 

do CREF6/MG também ganhou novo for-

mato para estreitar ainda mais as formas de 

comunicação com o registrado. Maximizan-

do esforços para facilitar a vida dos que não 

residem em Belo Horizonte, foi inaugurada 

uma nova Seccional, em Uberaba, que se 

soma aos outros cinco escritórios seccionais. 

A expectativa é de que, muito em breve, tam-

bém seja aberta nova Seccional, em Viçosa. 

Mas não acabou aí. Além da intensi-

ficação das ações de fiscalização, que tanto 

contribuem para a valorização da Profissão, 

as equipes de fiscalização do CREF6/MG 

também receberam novos carros, com iden-

tificação visual. A intenção foi a de garantir a 

contínua ação fiscalizadora. Em 2011, foram 

vários os seminários e simpósios apoiados e 

promovidos pelo Conselho, como, por exem-

plo, o Simpósio de Esporte na Escola. 

 Há que se ressaltar ainda o desta-

que obtido na mídia, em emissoras como a 

Globo Minas e a Rádio Itatiaia. Esse reforço 

da importância da Profissão de Educação 

Física na imprensa, aliada à intensificação 

das ações de fiscalização, refletiu em um 

aumento do número de estabelecimentos e 

Profissionais registrados e na exigência do 

Registro no Conselho em editais de concur-

sos e programas, como o Geração Saúde, da 

Secretaria de Estado de Esportes e da Juven-

tude (SEEJ). 

 Para 2012, será lançada, em nosso 

site www.cref6.org.br, uma Plataforma Cientí-

fica que democratizará a todos os credencia-

dos a produção científica da área. É também 

nosso desejo tornar realidade o sonho da 

Sede própria. Ou seja, 2012 se avizinha com 

perspectivas de muito mais conquistas!  

CREF6/Mg: uM bALAnÇO gERAL DE 2011

vOCê é APAIXOnADO 
POR SuA PROFISSÃO?

 

Foi publicado, no dia 24 de Dezembro, 

o Decreto nº 45.838/11, assinado pelo 

Governador Antônio Anastasia, que 

regulamenta o Programa Social Minas 

Olímpica – Geração Saúde. O objetivo do 

programa é educar pelo esporte, promover 

a cultura do esporte e da atividade física e 

beneficiar o cidadão com a oportunidade de 

ter um estilo de vida mais saudável. 

 Os beneficiários do Programa serão 

selecionados por equipes de Saúde da 

Família do município e terão acesso à 

prática de atividades físicas orientadas nas 

academias credenciadas na Secretaria de 

Estado de Esportes e Juventude (SEEJ). O 

Edital de Credenciamento das academias, 

já publicado, inclui nas condições de 

participação dos estabelecimentos o registro 

no Conselho Regional de Educação Física 

de Minas Gerais (CREF6/MG), e a presença 

de, no mínimo, um Profissional responsável 

técnico, formado em Educação Física e 

devidamente registrado no Conselho. A 

previsão é de que, até 2014, mais de 

quinhentos municípios do Estado já contem 

com o Programa Geração Saúde. 

PROgRAMA SOCIAL 
gERAÇÃO SAúDE vALORIZA 
A EDuCAÇÃO FíSICA

Marcelino Soares de Barros - CREF 007777-P/MG
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 De um universo de 2.828 trabalhos 

de todas as regiões do país, o projeto 

“Respeitável público: o circo na escola!”, 

da Professora de Educação Física Fernanda 

Pedrosa de Paula (CREF 6152-G/MG), foi um 

dos finalistas do prêmio nacional Educador 

Nota 10, promovido pela Fundação Victor 

Civita. Como se não bastasse, Fernanda foi 

escolhida como Destaque 2011 entre os 

onze ganhadores. 

 Formada pela Universidade Federal 

de Minas Gerais (UFMG) há oito anos, a 

docente iniciou a carreira acadêmica no 

mesmo ano de sua graduação. “Para ser 

mais exata, colei grau no dia 7 de Abril de 

2003, e, no dia 8 de Abril, comecei a dar 

aulas na Escola Municipal José de Calazans, 

onde atuo desde então”, conta. 

 Professora de oito turmas, Fernanda 

afirma sempre ter procurado uma prática de 

Educação Física inclusiva, que independesse 

do nível de habilidade dos alunos. “A escola 

é toda adaptada para receber crianças com 

necessidades especiais, então desde o início 

tive que lidar com isso. Foi um desafio muito 

grande, mas busquei orientação e pesquisei 

muito”, relata. 

 A cada ano, a Professora acrescenta 

novas atividades em seu planejamento. 

Em 2011, surgiu a lembrança do circo, 

tão presente no imaginário infantil. “A arte 

circense tem uma riqueza muito grande de 

práticas corporais. Então pensei: Por que 

não levar isso para a escola?”, diz. “Fiz um 

esboço inicial do projeto, os alunos adoraram, 

e começamos as aulas”, completa. 

 Cerca de 130 estudantes participaram 

do projeto durante todo o ano, incluindo 

onze alunos com necessidades educacionais 

especiais (NEEs). No caso desses, as 

atividades eram adaptadas. Para Fernanda, 

o maior ganho dos estudantes foi o aumento 

da autoestima. “Cada vez que um desafio era 

superado, mais eles ganhavam em termos 

de autonomia e autoconfiança. Além disso, 

houve melhora na coordenação motora”, 

comemora a docente.

 O prêmio “Educador Nota 10” 

objetiva identificar e valorizar as melhores 

experiências educativas no país. Para 

Fernanda Pedrosa de Paula, a premiação 

coroa uma busca cotidiana pela melhoria 

do ensino e pela valorização da Educação 

Física como área relevante para o 

desenvolvimento dos alunos dentro do 

contexto escolar. 

 “Acredito que caiba a nós, 

P r o f i s s i o n a i s , d e s t a c a r m o - n o s , 

demonstrando o valor da Educação 

Física, agregando, para isso, empenho 

e qualidade às nossas aulas. Fiquei 

extremamente feliz com o prêmio, porque 

é resultado de um trabalho que vem sendo 

construído há oito anos e que mostra que 

a Educação Física tem um porquê de 

estar dentro da escola. Exercemos um 

papel fundamental na formação do aluno, 

e isso tem que ser reconhecido”, finaliza. 

FOTOS: Divino Advíncula

Projeto incluiu técnicas circenses nas aulasFernanda Pedrosa é Professora de Educação Física há oito anos
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os boletos banCárIos Com a anuIdade desse ano Já foram envIados. 

lembre-se: o Conselho mantém a PolítICa de desContos Para o 

Pagamento e ProCura semPre faCIlItar sua vIda. Portanto, fIQue 

atento! se voCê não reCeber o boleto ou não ConseguIr QuItar seu 

ComPromIsso Por algum motIvo, ProCure nossa sede ou uma das 

seCCIonaIs.
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