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Prezados Colegas, 

Iniciamos 2016 com os mesmos 

ventos da prosperidade de outrora, certos 

de que o espírito dos Jogos Olímpicos e 

Paraolímpicos, que serão realizados no Rio, 

em Agosto e Setembro, despertará e fará 

surgir novos apaixonados pelo Esporte. 

Partindo dessa premissa, nós, 

Profissionais de Educação Física, temos 

uma grande responsabilidade em fazer 

com que o legado das Olimpíadas seja o aproveitamento desses novos 

amantes do Esporte em praticantes do Desporto nas quadras, campos, 

pistas e piscinas. Vamos transformar o espírito olímpico que embala 2016 

em novas práticas esportivas, novos talentos e novas possibilidades.

Para isto, o Conselho Regional de Educação Física da 6ª Região 

Minas Gerais - CREF6/MG deseja manter o diálogo com Você, 

Profissional, e com tantos outros órgãos que possam apoiar-nos rumo 

ao fortalecimento, cada vez maior, de nossa Profissão e dos nossos 

objetivos. 

Nesta edição, você confere a participação do CREF6/MG na 

realização do 31º Congresso Internacional de Educação Física. Centenas 

de Profissionais e Estudantes de Educação Física de várias Regiões do 

País e do Mundo se reuniram para atualização e discutir os caminhos do 

exercício da Educação Física. 

Confirmando a parceria de sucesso de mais de 10 anos com a 

Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, foi realizado o 

Encontro Preparatório para o V Simpósio Esporte na Escola: O Ensino 

das Ginásticas. Veja a cobertura do Evento na página 4.

Compartilhar do mesmo propósito fortalece Instituições. Unidos 

pelo desenvolvimento científico e técnico da Educação Física, o CREF6/

MG e a Faculdade de Desporto, da Universidade do Porto, em Portugal, 

mantêm um acordo de cooperação. A Faculdade celebra neste ano seu 

Quadragésimo Aniversário e o CREF6/MG tem o prazer de participar e 

divulgar a programação. Na página 3, você fica sabendo.

Como Você pode perceber, a Edição nº 27 do Jornal do CREF6/MG 

traz em suas páginas exemplos do que queremos e acreditamos para o 

fortalecimento da Profissão: diálogo, parcerias e, sobretudo, confiança 

no que ainda pode ser feito.

Boa leitura!

 

Claudio Augusto Boschi

Presidente do CREF6/MG
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TIRA-DÚVIDAS 
Como são definidas as rotas das ações de Orientação e Fiscalização pelo CREF6/MG?

As rotas são definidas pelo Departamento de Orientação e Fiscalização - DOF do Conselho e 

leva em consideração fatores como número de denúncias para a localidade, número de Profissionais, 

Estabelecimentos e Instituições de Ensino Superior que ofertam o Curso de Educação Física na 

Região. Como Minas Gerais possui um território com grandes proporções e um número elevado 

de Municípios, é possível encontrar em uma mesma rota Cidades bem distantes umas das outras. 

Ainda assim, divididos em equipes, os Agentes de Fiscalização atendem cerca de cinco Cidades ou 

mais em uma mesma rota, sendo possível cumprir a ação no intervalo de uma semana. Caso alguma 

Cidade tenha sido visitada recentemente, mas encontra-se próxima aos Municípios que receberam 

denúncias, por exemplo, ela entra na rota e recebe a visita dos Agentes de Fiscalização novamente. 

31º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
FIEP É REALIZADO COM A PARCERIA DO CREF6/MG

FACULDADE DE DESPORTO DA UNIVERSIDADE 
DO PORTO CELEBRA 40 ANOS

De 9 a 13 de Janeiro, foi realizado em Foz do 

Iguaçu, no Paraná, o 31º Congresso Internacional 

de Educação Física. Com o tema “O Profissional 

de Educação Física na América Latina”, o Evento 

recebeu Profissionais e Estudantes de Educação 

Física de várias Regiões do País e do Mundo.

O Congresso foi promovido pela Federação 

Internacional de Educação Física - FIEP e contou 

com a parceria do CREF6/MG, do Conselho 

Federal de Educação Física - CONFEF, da FIEP 

Brasil, do Conselho Regional de Educação Física 

da 9º Região Paraná - CREF9/PR e da Casa da 

Teve início, no dia 3 de Dezembro de 2015 

e segue até o dia 30 de Setembro de 2016, as 

comemorações pelos 40 anos da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto - FADEUP 

em Portugal. A FADEUP está entre as maiores 

Escolas Europeias de Educação Física, é potência 

no Desporto Universitário Internacional por revelar 

grandes Atletas e é conhecida internacionalmente 

por receber muitos Estudantes, Docentes 

e Investigadores por meio de programas de 

Cooperação Interuniversitária.

O Presidente do Conselho Regional de 

Educação Física da 6ª Região Minas Gerais - 

CREF6/MG, Claudio Boschi, cumprimenta a 

Faculdade de Desporto “com quem temos a 

Educação Física FIEP - CEFIEP.

Há 10 anos, a Plenária do mês de Janeiro 

do CREF6/MG 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, por tradição, o 

CREF6/MG tem mantido.  

Durante o Jantar Anual da FIEP, o Presidente do 

CREF6/MG, Claudio Boschi recebeu da Delegacia 

Regional da FIEP de São Paulo o Diploma de Honra 

pelo Centenário do Prof. Antônio Boaventura da 

Silva, um dos quatro “pais” da FIEP no Brasil.

honra de possuir um vínculo de afetividade e 

fraternidade mui honroso e parceria frutuosa”. 

Desde 2009, o Conselho mantém um Protocolo 

Específico de Colaboração Técnica, Científica e 

Editorial com a FADEUP.

Entre as atividades 

comemorativas pelo 

Aniversário da Faculdade 

destaca-se o 10º 

Congresso Nacional de 

Educação Física, em 

Julho, e o XVI Congresso 

de Ciências do Desporto 

e Educação Física 

dos Países de Língua 

Portuguesa, em Setembro. 

A programação completa das atividades 

pelos 40 anos da FADEUP pode ser acessada em

sigarra.up.pt/fadeup
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SRE’s PARTICIPAM DE PREPARAÇÃO PARA O V SIMPÓSIO 
ESPORTE NA ESCOLA: O ENSINO DAS GINÁSTICAS

As Superintendências Regionais de Ensino 

de Minas Gerais - SRE’s participaram, nos dias 30 

e 31 de Março, em Belo Horizonte, do Encontro 

Preparatório para o V Simpósio Esporte na Escola: 

O Ensino das Ginásticas, que será realizado em 

Novembro deste ano. O Evento foi promovido pelo 

Conselho Regional de Educação Física 6ª Região 

Minas Gerais - CREF6/MG e pela Secretaria de 

Estado de Educação de Minas Gerais - SEE/MG. 

O Superintendente de Desenvolvimento 

da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 

da Secretaria de Estado de Educação de Minas 

Gerais, Adelson França Júnior, esteve presente no 

Evento e destacou o Encontro como um importante 

mecanismo de formação. “O CREF6/MG é um 

parceiro de longa data da SEE/MG. É uma 

Instituição que de fato atua pelos Profissionais 

EVENTO FOI PROMOVIDO PELO CREF6/MG EM PARCERIA COM A 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS

de Educação Física e que sempre nos auxilia 

nesse processo de valorizar a Educação Física 

nas Escolas. O Conselho tem nos ajudado 

muito na questão da formação continuada dos 

nossos Professores”.

Há 10 anos, o CREF6/MG e a SEE/MG 

atuam juntos pela promoção da Educação Física 

Escolar. “Formar cidadãos por meio do Esporte 

é algo valoroso e uma das virtudes da Profissão 

de Educação Física. A parceria com a SEE/MG 

torna essa ação possível com a realização do 

Simpósio“, completou o Presidente do CREF6/

MG, Claudio Boschi.  

Participaram do Encontro Técnicos/Analistas 

e Professores de Educação Física Colaboradores 

das 47 Superintendências Regionais de Ensino. 

O objetivo foi discutir a temática proposta para o 

Simpósio deste ano: “O Ensino das Ginásticas”. 

Para isso, foram realizadas Palestras e quatro 

Oficinas: Ginástica Aeróbica, Ginástica Rítmica, 

Ginástica Artística e Ginástica para Todos e 

Elaboração de Pôsteres, além de distribuição de 

material de apoio. 

“Recebi o conteúdo com bastante qualidade. 

Pretendo reunir-me com todos os Professores da 

minha SRE, levar essa capacitação e ajudar na 

produção dos projetos que irão para o Simpósio”, 

conta a Professora de Educação Física da SRE de 

Caratinga, Michelle Barcellar.

O Simpósio Esporte na Escola é realizado 

a cada dois anos com o objetivo de incentivar e 

divulgar as boas práticas na Educação Física 

Escolar. Em breve, serão divulgadas as datas para 

submissão dos trabalhos.
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CREF6/MG SERÁ PARCEIRO DO CPB NA REALIZAÇÃO DO 
V CONGRESSO PARADESPORTIVO INTERNACIONAL

CAMPANHA DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI, 
UM COMPROMISSO DO CREF6/MG

No dia 10 de Março de 2016, o Presidente 

do Conselho Regional de Educação Física da 

6ª Região Minas Gerais - CREF6/MG, Claudio 

Boschi, acompanhou o Diretor Técnico do Comitê 

Paraolímpico Brasileiro - CPB, Professor Edílson 

Alves da Rocha, o Tubiba, e o Coordenador da 

Academia Paraolímpica Brasileira - APB, Professor 

Alberto Martins da Costa, em uma audiência no 

gabinete do Secretário de Estado de Esportes de 

Minas Gerais, Carlos Henrique, sobre a realização 

do V Congresso Paradesportivo Internacional. 

De acordo com dados do Ministério da Saúde, 

foram registrados, nos três primeiros meses deste 

ano, 495.266 casos prováveis de Dengue no 

Brasil. Nesse período, a Região Sudeste registrou 

o maior número de casos prováveis (280.118 

casos; 56,6%) em relação ao total do País. 

O evento é o maior encontro acadêmico 

sobre o Paradesporto do Brasil e será realizado na 

Capital Mineira, em Outubro de 2016, promovido 

pelo CPB em parceria com a Universidade Federal 

de Minas Gerais - UFMG e o CREF6/MG. 

Também estiveram presentes na audiência o 

Secretário Adjunto de Estado de Esportes, Ricardo 

Sapi e o Professor da Escola de Educação Física 

da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, 

Marco Túlio de Mello.

O Congresso tem como público-alvo 

O aumento dos casos de Dengue acende 

o alerta para o risco de transmissão de outras 

doenças, como Chikungunya e Zika, pelo mesmo 

vetor, o mosquito Aedes aegypti. 

O CREF6/MG, como Órgão de Classe da 

área de Saúde, tem o compromisso de alertar 

Estudantes e Profissionais das áreas de Saúde 

e de Educação Física. Durante os cinco dias de 

programação, os interessados poderão participar 

de Debates, Palestras, Minicursos, conhecer 

trabalhos acadêmicos voltados para o tema e ainda 

participar de experimentações de modalidades 

Paraolímpicas em atividades práticas.

O início do período das inscrições e do envio 

de trabalhos está previsto para Junho. Outras 

informações: www.cpb.org.br

para os perigos que colocam o bem-estar e a 

Saúde da Sociedade em risco. Por isso, a partir 

de Abril, o Conselho dará início à Campanha de 

Combate ao Aedes aegypti. Serão distribuídos 

cartazes e panfletos como forma de conscientizar 

a População. Confira na contracapa do Jornal.
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CREF ITINERANTE LEVA ATENDIMENTO DO CREF6/MG 
A DIFERENTES REGIÕES DO ESTADO

Com o objetivo de aproximar o Conselho 

da comunidade local e levar atendimento aos 

Profissionais de Educação Física e proprietários 

de Estabelecimentos de Cidades onde não há 

Seccionais instaladas, o Conselho Regional de 

Educação Física da 6ª Região Minas Gerais - 

CREF6/MG criou o “CREF Itinerante”.  

O Programa funciona como uma 

Secretaria avançada que oferece todos os 

serviços das Seccionais fixas e com a mesma 

qualidade. É possível esclarecer dúvidas, 

realizar Registro de Profissionais, Pessoa 

Jurídica e Recadastramentos, além de verificar 

pendências administrativas ou financeiras. 

Desde a sua implantação, no segundo 

semestre de 2015, o programa já passou 

pelas Cidades de Araguari, Araxá, Frutal, 

Monte Carmelo e Varginha.

O CREF Itinerante conta com a 

cooperação dos Órgãos Públicos das Cidades 

onde a ação é realizada, na concessão dos 

espaços para oferecimento dos atendimentos.  

Atualmente, as Cidades que recebem o CREF 

Itinerante são indicadas pelos Conselheiros de 

cada Região do Estado.

“A expectativa é que neste ano tenhamos 

um funcionário específico para manter os 

contatos com os possíveis parceiros e assim 

ampliar o número de atendimentos” anseia o 

Coordenador do Departamento de Orientação 

e Fiscalização do CREF6/MG, Willian Pimentel.

FOI ASSIM - 

Renan da Silva
CREF 022317-G/MG

A Educação Física por si só já aproxima as 

pessoas, uma vez que ela é uma atividade que 

oferece inúmeras possibilidades de integração 

através de atividades lúdicas e dinâmicas, 

que geram prazer e facilitam a obtenção dos 

objetivos planejados.

Nos anos iniciais, é a disciplina que 

possibilita sair do ambiente fechado da sala de 

aula, gerando conhecimento de forma recreativa.  

Ela proporciona experimentar sensações como 

correr, saltar, arremessar, chutar, competir, 

ganhar, perder e trabalhar em equipe.

Na vida adulta essa faceta também se 

reproduz, uma vez que, a maioria das pessoas tem 

duras rotinas de trabalho, totalmente estressantes, 

desgastantes, e buscam nas academias, clubes, 

escolas, estúdios e etc, um ambiente que possam 

fazer Atividades Físicas e relaxar.

EDUCAÇÃO FÍSICA E RESULTADO

Sou Profissional de Educação Física há 

5 anos, especializei-me em Atividade Física 

em Saúde e Reabilitação Cardíaca. Hoje atuo 

com musculação, ciclismo estacionário e 

personal training.

Dessa forma, o Profissional de Educação 

Física que oferece um momento de transformação 

a essa pessoa, seja qual for o meio (Academias, 

Clubes, Escolas, Estúdios ou Hospitais), torna-se 

a pessoa mais importante para aquele momento, 

pois ele torna o treino o mais prazeroso possível. 

Além de descontrair e relaxar traz também os 

benefícios que a prática regular de Atividade 

Física proporciona.

A obtenção dos resultados planejados, 

que outrora, pareciam distantes, é a celebração 

de um trabalho bem feito. Aquele objetivo que 

parecia impossível, que nem mesmo o aluno/

cliente/paciente acreditava, após conquistado, 

torna-se a chave para um sorriso enorme, um 

abraço apertado, palavras de agradecimentos, e 

a certeza que fizemos algo tão bom, que irá ficar 

marcado na vida dessa pessoa para sempre!

PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO DO CREF6/MG REALIZA 
PALESTRAS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO

Divulgar para a população informações 

sobre o exercício e a legislação da Profissão de 

Educação Física é uma das missões do CREF6/

MG.  O Programa de Orientação do Conselho tem 

cumprido o seu papel levando informação a Órgãos 

Públicos e Instituições de Ensino Superior - IES. 

Desde a sua criação, no último trimestre 

de 2015, o Programa de Orientação já atendeu 

centenas de alunos de IES de todo o Estado. Por 

meio de Palestras, os Agentes de Orientação do 

Departamento de Orientação e Fiscalização - 

DOF do CREF6/MG informam sobre a realidade 

Profissional encontrada em diferentes ambientes 

no momento da Fiscalização; sobre a diferenciação 

entre Associação, Sindicato, Federação e suas 

atribuições; sobre Leis, Ética Profissional e áreas de 

atuação; entre outros assuntos relativos à Educação 

Física e seu exercício Profissional. O Programa de 

Orientação já passou por IES de Coronel Fabriciano, 

Ipatinga, Passos, Patrocínio, Uberlândia e Viçosa. 

A presença do CREF6/MG é de iniciativa das 

próprias Instituições. Aquelas que tiverem interesse 

em receber os Agentes do Programa de Orientação 

podem solicitar por meio do Site: www.cref6.org.br 
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EDUCAÇÃO FÍSICA DELAS
O Dia Internacional da Mulher passou a 

ser celebrado no final do Século XIX e início do 

Século XX nos Estados Unidos e na Europa, 

como forma de recordar as lutas femininas por 

melhores condições de vida e trabalho e pelo 

direito ao voto. Em 1975, a Organização das 

Nações Unidas - ONU oficializou o dia 8 de 

Março como Dia Internacional da Mulher.

A luta e os anseios das Mulheres 

não chegaram ao fim, e não só o dia 8, 

mas todo o Mês de Março foi eleito como 

tempo de destacarmos, ainda mais, sua 

representatividade. Para falar sobre a 

presença da Mulher na Educação Física, a 

primeira Mulher a participar da Diretoria e as 

atuais Conselheiras, que representam todas 

as Profissionais de Educação Física de Minas 

Gerais: 

Elenice Faccion 
Ex-Conselheira da primeira Diretoria em 2000

CREF 000031-G/MG

Anísia Sudário Daniel
Conselheira desde 2000 - CREF 000028-G/MG

Celina Sousa Gontijo 
Conselheira desde 2016 - CREF 000048-G/MG

Rosely Conceição de Oliveira
Conselheira desde 2007 - CREF 000437-G/MG

Kátia Lúcia Moreira Lemos
Conselheira desde 2005 - CREF 001494-G/MG

Kátia Euclydes de Lima e Borges
Conselheira desde 2013 - CREF 005873-G/MG

Marley Pereira Barbosa Alvim
Conselheira desde 2014 - CREF 000263-G/MG

A gente vê que o domínio ainda é masculino, em 
todos os campos da Educação Física, principalmente nos 
cargos de chefia. No início, quando optei pela Educação 
Física, fui muito discriminada, até pela família e muitas 
vezes sofri assédio durante o trabalho. Hoje a Mulher 
tem uma legislação que a auxilia e a protege. O Dia 
Internacional da Mulher é uma data que se recorda a luta 
de Mulheres por melhores condições de trabalho e direitos 
sociais, devemos recordá-lo como forma de se posicionar 
e acionar as leis a nosso favor. 

O papel da Mulher hoje é muito importante na 
Educação Física e em todas as áreas onde ela atua. A 
Educação Física representa um papel muito importante na 
atualidade. O modo de vida da Sociedade torna necessária 

A Educação Física conversa muito fácil com as 
Mulheres, principalmente no que tange ao papel formador 
das duas. Nós Mulheres, na maioria das vezes, temos este 
jeito formador e a Educação Física também. Acredito que 
a cada dia o espaço da Mulher vem sendo ampliado e não 
poderia ser diferente na Educação Física. É o reconhecimento 
do papel da Mulher em todas as suas vertentes.

Analiso a participação da Mulher nas Intervenções 
da Profissão de Educação Física como uma atividade 
crescente, não só limitada à Docência, e amplia-
se em número, diversidade e qualidade no Exercício 
Profissional.  Porém, existem algumas atividades que 
ainda estão muito distantes: Técnico de Futebol, Técnicos 
de Equipes Esportivas de Alto Rendimento e a Gestão 
Esportiva. A expectativa é de uma Educação Física com 
os Profissionais em constante qualificação, cada vez mais 
compromissados com a promoção da Saúde e Qualidade 
de Vida, e que essas discussões e reivindicações de 
questões de gênero deixem de existir ou acontecer.

Vejo a participação das Mulheres na Educação 
Física com grande importância, a mesma para todas as 
áreas. Minha expectativa é a de que a Mulher esteja e faça-
se presente em todas as áreas do Esporte e da Educação 
Física, acreditando no seu potencial, investindo sempre 
na sua formação, ganhando espaço pela sua competência 
sem que para isso precise estereotipar-se. Que mantenha 
a ternura e a sensibilidade na sua atuação com eficiência.

Avalio que a participação das Mulheres na Educação 
Física segue o percurso da participação das Mulheres 
na Sociedade Brasileira: a cada ano, muitas Mulheres 
são distinguidas por maior participação em espaços 
anteriormente fechados a elas. Tenho a expectativa de que 
a categoria saiba cada vez mais respeitar a diversidade 
de atuação da nossa área. Compreendo a importância de 
ainda termos de marcar o Mês de Março e, de maneira 
mais destacada, o dia 8 como símbolo da nossa luta por 
espaço e reconhecimento social e financeiro, mas tenho 
toda confiança que com o passar dos anos de luta esta 
questão será pouco relevante dentro da Educação Física, 
como também na Sociedade Brasileira.

A Mulher tem contribuído imensamente para a 
Educação Física em todos os âmbitos, seja no Esporte 
de Alto Rendimento, na Gestão Esportiva, no ambiente 
educativo (Educação Básica e Projetos Sociais), no Ensino 
Superior (Graduação e Pós-Graduação), em Academias, 
dentre outros. Minha expectativa para a Mulher na 
área é positiva. A trajetória da evolução feminina tem 
demonstrado que a Mulher está conhecendo-se melhor, 
conscientizando-se de suas potencialidades sem desejar 
competir com ninguém. A Mulher está assumindo-
se como pessoa, como cidadã engajada nas questões 
culturais e sociais.

a presença cada vez maior de Profissionais que promovam a 
Atividade Física aliada à qualidade de vida. Houve um tempo 
em que as Mulheres se formavam e encaminhavam -se
quase que somente para a área educacional, mas há 
algum tempo elas atuam em todas as áreas, seja no fitness, 
pesquisa, alto rendimento além da área educacional.
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