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Com o objetivo de intensificar ainda mais a fiscalização no Estado, o Conselho tem atuado nos Jogos 
do Interior de Minas, nos Jogos Escolares de Minas Gerais e desenvolvido outras ações como a 
contratação para Agentes de Fiscalização, que será realizada no segundo semestre deste ano. 
(Página 3)

CREF6/MG intensifica combate às irregularidades

Congresso FIEP
25º Congresso Internacional de 
Educação Física

De 16 a 20 de Janeiro de 2010 

Foz do Iguaçu (Paraná)

Conselho irá levar aos Cursos de Educação Física especialistas para falar sobre aspectos legais e 
éticos da Profissão a fim de ampliar um processo de conscientização junto aos futuros Profissionais de 
Educação Física. (Página 4)

Convênio entre CREF6/MG e instituições de ensino prevê 
palestras para graduandos e aproximação de registro

Para facilitar o contato do Conselho Regional com os Profissionais de Educação Física do interior de Minas Gerais, o CREF6/MG conta 
com quatro unidades Seccionais nas cidades de Juiz de Fora, Uberlândia, Poços de Caldas e Ipatinga. As Seccionais são dirigidas por um 
Coordenador (Conselheiro Regional), nomeado pelo Presidente do CREF6/MG, e estão estruturadas com funcionários capacitados pela Sede 
para atender às demandas de recebimento do registro de Pessoa Física, de Pessoa Jurídica, recadastramento e coleta de digitais; alterações 
de cadastro dos profissionais já registrados e  pagamento  das anuidades. 

Sugestões e esclarecimentos de dúvidas pertinentes ao Sistema CONFEF/CREF’s, à Educação Física e ao desporto são feitas através do 
agendamento prévio para o atendimento personalizado de um Conselheiro jurisdicionado à Seccional. 

Em fase de implantação, na cidade de Montes Claros, a Seccional Norte de Minas auxiliará, em breve, os Profissionais de Educação Física, 
empresas e similares com um atendimento eficaz às necessidade da região. As Seccionais estão instaladas nos endereços abaixo e sempre 
disponíveis para encurtar a distância entre o Profissional e o CREF6/MG.

Seccionais agilizam atendimento dos 
Profissionais no interior de Minas

Registro de pessoas físicas e jurídicas e recadastramento são alguns dos serviços prestados pelas unidades 
instaladas em Ipatinga, Juiz de Fora, Poços de Caldas e Uberlândia, assim como futuramente em Montes Claros.

A Lei 16.318, de 2006, ou Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, estabelece incentivos fiscais para as empresas que apoiam o esporte 
estadual. Ao incentivar financeiramente projetos esportivos aprovados pela Secretaria Estadual do Esporte e da Juventude (SEEJ), essas 
empresas obtêm desconto de 50% das multas e dos juros de mora a elas aplicados, relativos ao ICMS inscrito em dívida ativa até 31 de 
Outubro de 2007.

Esse mecanismo de incentivo, já consolidado no setor cultural, é um exemplo do que a legislação poderá fazer para o fortalecimento do 
esporte em Minas Gerais. Em 2008, a área cultural foi beneficiada com uma renúncia fiscal de R$ 40 milhões, transformada em patrocínios 
diversos. Para que resultado semelhante seja alcançado no esporte mineiro, é necessária a conscientização dos empreendedores esportivos 
sobre as possibilidades da Lei. O empenho destes é requisito para o sucesso da proposta legislativa. Da mesma forma, os empresários 
interessados no crescimento do esporte devem atentar para as vantagens e oportunidades oferecidas pela Lei. Mais informações no site: 
www.esportes.mg.gov.br.

Mecanismo, previsto em lei estadual aprovada em 2006, pode dar um novo impulso ao esporte em Minas Gerais

Seccional Sul

R. Rio Grande do Sul, 908

Sala 34 - Centro 

37701-001 Poços de Caldas MG

Tel.: (35) 3721-2486

Seccional Sudeste
R. Halfeld, 651
Sala 505 - Centro 
36010-902 Juiz de Fora MG
Tel.: (32) 3215-8941

Seccional Triângulo
Av. Floriano Peixoto, 605
Sala 708 - Centro
38400-102 Uberlândia MG
Tel.: (34) 3235-1424

Seccional Leste
R. Juiz de Fora, 51
Sala 304 - Centro
35160-031 - Ipatinga MG
Tel.: (31) 3823-4773

O Conselheiro Regional José Augusto Rodrigues Pereira 
foi agraciado no dia 21 de Maio, pela 
Aeronáutica, em Barbacena (MG), com a 
Comenda “Ordem do Nascente do Poder 
Aéreo”, outorgada pelo Comandante da 
Escola Preparatória de Cadetes do Ar - 
EPCAR, Alvani Adão da Silva. Estiveram 
presentes autoridades civis e militares, 
como o atual Comandante da Aeronáutica, 
Tenente-Brigadeiro do Ar, Juniti Sato; e o 
Tenente-Brigadeiro do Ar, José Américo, 
Ministro do Supremo Tribunal Militar.  

Também compareceram representantes 
do Departamento de Ensino da Aeronáutica, 
Juizes Federais, Promotoria Federal, 
Secretário Executivo do Ministério das Comunicações, Prefeitos, 

Empresário que incentiva o esporte obtém
desconto na dívida com o Estado

Conselheiro Regional é homenageado com Comenda “Ordem do 
Nascente do Poder Aéreo”

A logomarca foi criada para celebrar uma década de 
atividade do Conselho. (Página 5)

CREF6/MG lança selo comemorativo 
aos 10 anos de fundação

Comandantes do Exército, Polícia Militar, Deputados e outras 
autoridades civis de renome nacional. O 
ponto alto da festa, que celebrou os 60 
anos da EPCAR, foi uma apresentação da 
Esquadrilha da Fumaça.

Após a cerimônia, José Augusto, que é 
professor da Universidade Federal de Juiz 
de Fora (UFJF), estabeleceu vários contatos 
com as autoridades, em especial com o 
Chefe do Ensino da EPCAR em função 
da abertura de concurso para professor a 
ser realizado ainda este ano. “Mostrei a 
ele a importância e a obrigatoriedade de 
constar no edital o Registro Profissional 
dos candidatos”, afirmou Guto, como é 

conhecido por todos.

Painel do Simpósio Esporte na Escola, que será lançado nos dias 25 e 26 de 
Junho, em Ouro Preto, incentivará a apresentação de trabalhos de Boas Práticas 
de Educação Física Escolar desenvolvidos por professores de todo o Estado. 
(Página 6)

II Simpósio Esporte na Escola

Adesivo no carro. Educação 
Física no coração.
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Ética Profissional: ciência da conduta humana do ser perante a si, a 
seus semelhantes, à sua comunidade, à sua classe profissional.

Segundo afirma o Professor Antônio Lopes de Sá no seu livro “Ética 
Profissional” (Ed.Atlas, 2009), as relações de valor que existem entre o 
ideal moral traçado e os de diversos campos da conduta humana podem ser 
reunidas em um instrumento regulador: o Código de Ética. 

As peculiaridades de cada Código dependem de diversos fatores, 
todos ligados à forma como a profissão se desempenha, ao nível de 
conhecimentos que se exige, ao ambiente em que é executada, etc. Isso 
significa, segundo Lopes de Sá, que não pode existir um padrão universal 
que seja aplicado com eficácia a todos os casos, embora as linhas mestras 
sejam comuns, assim como também são coincidentes as principais virtudes 
de todas as profissões exigíveis. 

Uma espécie de contrato de classe, portanto, é o que gera o Código de 
Ética Profissional, cuja execução é controlada por órgãos de fiscalização 
do exercício. O interesse no cumprimento do Código passa, desta forma, 
a ser de interesse de todos. “O exercício de uma virtude obrigatória torna-
se exigível de cada profissional, como se uma lei fosse, mas com proveito 
geral”, prega Lopes de Sá.

Citamos aqui as lições do eminente Professor Lopes de Sá sobre 
o Código de Ética Profissional para chegar a uma reflexão. Como 
uma atividade que pode ser levada a privilegiar  a competitividade 
e o individualismo – uma característica intrínseca, sem dúvida –, os 
profissionais da área de Educação Física tendem, naturalmente, a relegar o 
coletivismo, não só na prática da profissão, mas também no que se refere 
à defesa comum dos interesses da categoria.

Com a palavra, mais uma vez, o Professor Lopes de Sá: “É inequívoco 
que o ser tenha sua individualidade, sua forma de realizar seu trabalho, mas 
também o é que uma norma comportamental deva reger a prática profissional 
no que concerne a sua conduta, em relação a seus semelhantes”. 

Acrescente-se a isso a união, o corporativismo (no bom sentido do 
termo) e, principalmente, a disciplina, como elementos que todos os 
profissionais devem ter para que sua classe profissional se fortaleça cada 
vez mais, possa defender seus interesses de forma mais ágil e efetiva e 
coíba práticas que venham a prejudicar a atuação da classe.

A disciplina, inclusive, é apontada pelo Professor Lopes de Sá como 
um fator preponderante para reger o Código de Ética Profissional, 
principalmente nas classes profissionais egressas de cursos universitários. 
“Uma ordem deve existir para que se consiga eliminar conflitos e 
especialmente evitar que se macule o bom nome e o conceito social de 
uma categoria. Se muitos exercem a mesma profissão, é preciso que uma 
disciplina de conduta ocorra”.

 As palavras de Antônio Lopes de Sá calam fundo e ressonam, 
pois o Mestre e Professor, além de uma renomada figura do mundo da 
filosofia, das ciências contábeis, é pai de Profissionais de Educação Física, 
sabe muito bem o quão é vigorosa e leal esta Profissão.

Claudio Augusto Boschi

Presidente do CREF6/MG 
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Código de Ética: elemento de disciplina e principal 

instrumento na defesa do Profissional de Educação Física

Foi realizado, no dia 13 de Maio, o lançamento da campanha “2009 – Ano da Educação Física Escolar”, junto ao 
Seminário “Educação Física e Esporte Escolar: da Formação à Competição”. O evento ocorreu no Auditório Nereu 
Ramos, Anexo II da Câmara dos Deputados, em Brasília. Com o apoio do Sistema CONFEF/CREFs, a celebração contou 
com a presença de parlamentares, dirigentes  e técnicos dos Ministérios da Educação e do Esporte; Secretários estaduais 
e municipais; Profissionais de Educação Física, jornalistas especializados, dirigentes, atletas, pesquisadores, docentes, 
estudantes de Educação Física, dentre outros.

2009: o Ano da Educação Física Escolar

A cidade de Itajubá, no Sul de Minas, sediou, entre os dias 23 e 
25 de Abril, o IX Seminário de Educação Física, Cultura e Cidadania 
com a finalidade de discutir os benefícios da prática de Educação 
Física, uma vez que em 2009 se celebra o Ano da Educação Física 
Escolar. Estiveram presentes cerca de 150 professores de Educação 
Física; o Presidente do CONFEF, Jorge Steinhilber; e Conselheiros do 
CREF6/MG, tendo a criação e Coordenação Geral do Prof. Rui 
Martins Alves Pereira.

De acordo com Steinhilber, no decorrer do ano, o CONFEF e 
os CREF’s atuarão no sentido de reafirmar o compromisso com a 

consolidação de uma Educação Física de qualidade nas escolas de 
todo o país. Entre os vários assuntos abordados durante o evento 
estava a necessidade de 
que a atividade seja 
orientada, em todos os níveis 
escolares, por profissionais 
qualificados, habilitados e 
remunerados dignamente.

Itajubá é sede do IX Seminário de Educação Física, Cultura 
e Cidadania

Para aqueles profissionais que ainda têm débitos referentes aos anos anteriores a 2009, o CREF6/MG oferece facilidades para uma 
renegociação. Portanto, não perca esta oportunidade e aproveite para ficar em dia com o Conselho. A sua contribuição e participação são deveras 
importantes. Desta forma, você estará contribuindo para fortalecer ainda mais a categoria e a defesa dos nossos interesses. É importante que a 
renegociação de débito seja feita até a data limite, dia 30 de Junho, para que o profissional não perca os privilégios proporcionados pelo registro 
com o CREF6/MG, como o recebimento da Revista E.F., o Jornal do CREF6/MG, a Cédula de Identidade Profissional e/ou Declaração. Em caso 
de qualquer dúvida, acesse www.cref6.org.br.

Campanha de Renegociação de Débitos 

Desde o mês de Março, o CREF6/MG está enviando a nova Cédula de Identidade Profissional para a casa dos registrados que estão em 
dia com o pagamento da anuidade e que fizeram o recadastramento. Para conferir a lista das cédulas já enviadas acesse www.cref6.org.br, e 
confira. Se você ainda não fez o recadastramento, procure o CREF6/MG e regularize sua situação. 

Cédula de Identidade Profissional

Conscientizar as Prefeituras de Minas Gerais, bem como gestores da área de educação e academias, entre outros, sobre a importância de contratar 
profissionais devidamente registrados e habilitados pelo Conselho Regional de Educação Física de Minas Gerais - CREF6/MG. Este é o objetivo de uma 
campanha que o CREF6/MG está promovendo em todo o Estado. 

Por ter uma relação direta com a saúde e a qualidade de vida de todo mundo, a Educação Física é uma atividade da mais alta importância para a 
sociedade. Além disso, é uma disciplina que acompanha os alunos durante toda sua vida escolar. Com ela, crianças e jovens aprendem valores, praticam 
esportes de maneira correta, ganham hábitos saudáveis e desenvolvem seus potenciais competitivos. A prática de exercícios físicos de forma incorreta, 
no entanto, coloca em risco a saúde e a integridade física da criança e do adolescente. Além disso, pode interferir de forma negativa no desempenho de 
outras disciplinas e até na vida pessoal dos alunos.

Portanto, a graduação e o registro no CREF6/MG são as principais garantias de que o Profissional de Educação Física que está orientando e ensinando 
a população a praticar esporte e atividades físicas possui a formação e a qualificação necessárias para melhorar a qualidade de vida de todos.

Profissionais registrados no CREF6/MG garantem a busca da saúde e 
da qualidade de vida para a população
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O Conselheiro do CREF6/MG, Rui Proença Garcia, 
teve a honra de ser empossado Membro Correspondente 
da Academia Brasileira de Filosofia. A solenidade de 
posse foi realizada no Rio de Janeiro, no dia 30 de 
Abril. Tal distinção como integrante daquela que é a Mãe 
de Todas as Ciências é motivo de orgulho para toda a 
categoria dos Profissionais de Educação Física. 

Rui Proença Garcia, Membro Correspondente da 
Academia Brasileira de Filosofia

A solenidade contou com a presença de 
destacados membros da sociedade civil e da 
Academia Brasileira de Filosofia. Estavam presentes 
o Presidente do CONFEF, Jorge Steinhilber, o 
Presidente do CREF6/MG, que proferiu a saudação 
ao empossado, e vários Conselheiros Federais e 
Regionais.
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Com o objetivo de intensificar ainda mais o processo de fiscalização no Estado, o CREF6/MG está desenvolvendo 

novas ações neste sentido. De acordo com o Coordenador do Departamento de Orientação e Fiscalização do 

Conselho,  Amaylton Salles de Carvalho, a fiscalização vem trabalhando de forma intermitente. “Uma das últimas ações 

foi a participação do Conselho nos Jogos do Interior de Minas Gerais - JIMI, cuja primeira etapa (Microrregional) foi 

finalizada em abril, quando foram disputadas as fases “A” e “B”. O Conselho esteve presente nas seis sedes da etapa 

“A” (Formiga, Governador Valadares, Montes Claros, Ponte Nova, Camanducaia e Frutal) e nas outras seis cidades da 

etapa “B” (Araçuaí, Corinto, Itabira, Manhumirim e Monte Carmelo)”, afirma Salles.

CREF6/MG intensifica fiscalização em todo o Estado

Atuação no JIMI e no JEMG, publicação do Quadro de Multas e Autuações no Diário Oficial e 
contratação de novos Agentes de Fiscalização são as principais ações para defender a categoria

Fiscalização

Fonte DOF CREF6/MG 2008 Fonte DOF CREF6/MG 2008

O CREF6/MG, em parceria com 
o Governo do Estado, e possuindo 
assento no Conselho Estadual de 
Desportos - CED, obteve a aprovação 
de Manifestação formal do CED, para 
que fosse acatado, de forma incisiva, 
em observância formal à legislação 
pertinente, que por ocasião da 
realização do JIMI e do JEMG, através 
de Termos de Parceria com OSCIPs: 
a obrigatoriedade de o Profissional de 
Educação Física possuir o registro no 
CREF6/MG; priorizar a utilização dos 
Agentes Esportivos qualificados nos 
anos de 2007 e 2008 pelo Programa 
de Capacitação do JEMG e que neste 
caso fosse observada a legislação 
pertinente do exercício profissional; a 
necessidade de haver explicitação do 
Registro Profissional do Coordenador 
Geral, dos delegados, coordenadores, 
técnicos, preparadores físicos e demais 
profissionais em atuação, tendo em 
vista estar-se lidando com jovens e 
adultos , em que o esporte é um 
fator de inserção na sociedade, não 
devendo ser negligenciado.

Outra medida adotada recentemente, 
segundo o Coordenador, foi a publicação 
do Quadro de Multas e Autuações tanto 
no Diário Oficial, para conhecimento de 
todos, quanto no sítio eletrônico do 
CREF6/MG.  “A atualização do Quadro 
de Multas e Autuações é de extrema 
importância dentro do processo de 
legalidade do Exercício Profissional, 

pois mantém as ações de Fiscalização 
atualizadas com a legislação vigente”, 
afirma o Presidente da Comissão de 
Fiscalização, Walter Fortini. Dando 
continuidade às ações de Fiscalização, 
o CREF6/MG instaurou processos 
de julgamento administrativo e ético, 
quando necessário. “As Comissões de 
Ética e de Fiscalização se reuniram 
no mês de Abril, quando começou-se 
a deliberar sobre o enquadramento 
dos infratores identificados pela 
fiscalização, pois até então buscamos 
uma política de orientação, que será 
mantida, porém não podemos deixar 
de atuar em prol das condições ético-
legais do exercício profissional”, afirma 
o Presidente. Segundo ele, o infrator 
está sujeito às penalidades pecuniárias 
e até mesmo à cassação do registro 
profissional.

Ainda nas ações de Fiscalização 
do exercício profissional em eventos 
Esportivos, o CREF6/MG mapeou as 
cidades sedes da etapa Microrregional 
dos Jogos Escolares de Minas Gerais 
2009 - JEMG e estará presente nas 
ações de fiscalização da etapa Regional 
do JEMG. Segundo o Prof. Amaylton, 
o Conselho realizará a fiscalização 
aos Profissionais envolvidos, tais como 
técnicos, auxiliares e organizadores. 
“Temos que sanear as atividades 
profissionais da Educação Física e 
garantir que as crianças em idade 
escolar tenham acesso a uma educação 

através do esporte com qualidade e 
comprometimento profissional” afirma.

Também no ano de 2009, o CREF6/
MG realizou as visitas de fiscalização 
atendendo os roteiros determinados 
como itinerários de rotina e verificação 
de denúncias. “Percebemos que a 
sociedade está mais exigente com a 
escolha dos prestadores de serviço 
em atividade física, pois desde que 
instalamos a Assessoria Jurídica na 
Sede do CREF6/MG, já foram enviados 
diversos processos de pedido de 
fiscalização para análise, inclusive com 
solicitação de ações conjuntas com 
outros órgãos de fiscalização”, afirma 
o Procurador Jurídico.

Com uma filosofia de trabalho 
coerente, buscando resultados de 
médio a longo prazo, o Conselho irá 
promover, no segundo semestre de 
2009, um concurso público para a 
abertura de vagas para contratação 
de novos Agentes de Fiscalização. 
Os interessados em concorrer a uma 
das vagas devem ser graduados em 
Educação Física, com habilitação 
nas categorias de bacharelado e 
licenciatura e pelo menos um ano de 
registro no Sistema CONFEF/CREF. 
“Esta é mais uma medida do Conselho 
no sentido de defender a categoria e 
garantir que a população seja atendida 
por Profissionais qualificados”, afirma 
Amaylton Salles.

O II Simpósio Esporte na Escola terá como tema “Boas Práticas 
na Educação Física Escolar” e acontecerá em Belo Horizonte, em 
Outubro de 2009. A segunda edição do Simpósio será composta 
por duas linhas principais: palestras com importantes nomes 
da Educação Física brasileira e internacional; e 
apresentação de Boas Práticas adotadas nas aulas 
de Educação Física por professores de escolas de 
Minas Gerais.

Quatro meses antes, no entanto, o CREF6/MG 
e a Secretaria de Estado da Educação de Minas 
Gerais realizarão um painel dentro do Simpósio 
de Esporte na Escola. O lançamento do Simpósio 
ocorrerá na Universidade Federal de Ouro Preto - 
UFOP nos dias 25 e 26 de Junho de 2009.

A apresentação de boas práticas será feita no II Simpósio de 
Esporte na Escola por professores cujos trabalhos tenham sido 
selecionados pelas Superintendências Regionais de Ensino - 
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Congressos e Simpósios

II Simpósio Esporte na Escola: “Boas Práticas da Educação 
Física Escolar” será realizado em Outubro

SRE. A Sub-Secretaria de Educação Básica será responsável 
pelo envio ao CREF6/MG dos trabalhos selecionados de acordo 
com os critérios estabelecidos por cada Superintendência. Todos 
os selecionados serão apresentados em forma de pôster e ao 

menos um será escolhido para exposição oral 
por seu autor. Ao final, uma comissão científica 
indicada pelo CREF6/MG selecionará três 
trabalhos que serão premiados, levando-se em 
consideração tanto a parte escrita quanto a oral.

Cada SRE indicará um técnico da área para 
participar do lançamento do II Simpósio Esporte 
na Escola: Boas Práticas da Educação Física 
Escolar. O técnico escolhido ficará responsável 

por divulgar o evento junto às escolas vinculadas à respectiva 
Superintendência Regional de Ensino, bem como estimular a 
participação dos professores com a apresentação de trabalhos 
que relatem as suas boas práticas.

Quatro meses antes, porém, o CREF6/MG e a Secretaria de Estado da Educação lançam 
painel dentro do Simpósio de Esportes na Escola, em Ouro Preto

Discutir o papel do Profissional de Educação Física na sociedade 
e sua implicação política é a proposta do 13º Congresso Mineiro 
de Educação Física, que acontece de 25 a 27 de 
Junho na Universidade Federal de Ouro Preto - 
UFOP, no Campus . Desde sua primeira edição, 
em 1987, o Congresso busca discutir aspectos 
políticos relevantes para a área, procurando trazer 
conhecimento para os participantes e crescimento 
para a Educação Física. “Neste ano, o Congresso faz 
parte da revitalização da Associação dos Profissionais 
de Educação Física de Minas Gerais – APEFMIG, um 
marco na história da Associação e uma oportunidade 
para debater e aprender sobre a política profissional 
de Educação Física”, afirma seu Coordenador Geral, 
Prof. Adailton Eustáquio Magalhães. As inscrições 
podem ser feitas até o dia 23 de Junho. Mais informações pelo 
telefone (31) 3559-1517 ou no site www.casaef.org.br, onde você 

13º Congresso Mineiro de Educação Física

pode encontrar a programação completa do evento.
Fundada em 1980, a APEFMIG tem como objetivo reunir 

e representar os profissionais da área, as demais 
APEF e os núcleos de todo o estado, além de 
defender os interesses da categoria e uma política 
que atenda às necessidades populares. Durante sua 
história, a APEFMIG realizou diversos congressos 
e promoveu o crescimento da Educação Física em 
todo o Estado. “Em Minas Gerais, a regulamentação 
profissional é fruto da denodado trabalho da 
APEFMIG, coroado com a criação do CREF6/MG”, 
afirma o Presidente da APEFMIG, Prof. Teófilo 
Jacir de Faria. Atualmente,a Associação luta por 
questões relativas à regulamentação da profissão 
e promove a ampliação dos números de APEFs e 

núcleos, entre outras atividades.

II Seminário de Educação Física e Ensino Superior

O CREF6/MG promoverá, em Outubro deste ano, o 
II Seminário de Educação Física e Ensino Superior, que 
pretende discutir aspectos da formação inicial do Profissional 
de Educação Física, bem como possibilidades e necessidades 
de oportunidades para sua formação continuada.

Para este evento serão convidados os dirigentes acadêmicos 
de todos os Cursos de Educação Física sediados em Minas 
Gerais, e com eles será discutida a efetivação de uma parceria 

que proporcione aos acadêmicos a possibilidade de acesso a 
informações referentes ao exercício profissional ainda durante 
seu período de formação inicial, sem que isto signifique 
qualquer ônus para as Instituições de Ensino Superior.

Espera-se que este evento possa aproximar estas duas 
dimensões da Educação Física para que, deste contato mais 
próximo, resulte um aperfeiçoamento da qualidade da Educação 
Física praticada por toda a população mineira.

Para saber mais sobre as fiscalizações do Conselho ou fazer 
denúncias de irregularidades dentro do estado de Minas 
Gerais, acesse o site do CREF6/MG (www.cref6.org.br) no link 
“Serviços > Fiscalização”.
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Desde sua regulamentação, em 1998, a Educação Física conseguiu um significativo avanço que lhe 
garantiu uma situação privilegiada no conjunto das demais profissões. Esse avanço proporciona importantes 
vantagens e, ao mesmo tempo, responsabilidades que resultaram em um aumento da complexidade da 
intervençao profissional, verificável em aspectos legais – de regulamentação e fiscalização – e éticos. Daí a 
importância de divulgação destes aspectos junto aos alunos das Instituições de Ensino Superior na área de 
Educação Física, durante a sua formação inicial.

 
Em função disso, o CREF6/MG está propondo a assinatura de convênios com as Instituições de Ensino 

Superior de Educação Física de Minas Gerais com o objetivo de oferecer aos estudantes de Educação Física 
informações sobre a Regulamentação Profissional, bem como estabelecer mecanismos de facilitação para 
os formandos realizarem seu registro.

De acordo com o Presidente do CREF6/MG, Claudio Boschi, o órgão promoverá, uma vez por semestre, 
mediante requerimento da instituição de ensino conveniada, palestras sobre temas de interesse para o 
futuro profissional da Educação Física, como ética profissional e legislação que rege o exercício profissional. 
Durante as palestras, o Conselho fornecerá, gratuitamente aos alunos, material impresso de divulgação 
do Sistema CONFEF/CREFs, composta por Código de Ética Profissional, Documento de Intervenção 
Profissional, legislação e outras publicações de interesse.

O CREF6/MG dará continuidade ao intercâmbio de desenvolvimento técnico-científico, em cooperação 
com o Instituto Casa da Educação Física, para a socialização de informações e publicações científicas às 
Bibliotecas das instituições de ensino superior em Educação Física, assim como proporcionará seminários e 
cursos de capacitação aos Profissionais Registrados, é o que preceitua a Plenária do CREF6/MG.

Foi aprovado no dia 15 de Maio o documento final do Fórum Técnico Plano Decenal de Educação: Desafios 
da Política Educacional, realizado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) em parceria com a 
Secretaria de Estado da Educação e mais de 20 entidades ligadas ao setor, entre elas o CREF6/MG. Os 
participantes aprovaram 250 sugestões que serão entregues à Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia 
e Informática para subsidiar a análise do Projeto de Lei 2.215/08, que contém o Plano.

 
No total, o CREF6/MG conseguiu a aprovação de seis itens, os de números 6: disponibilizar e garantir, 

nas instituições de educação infantil, o atendimento de um professor especializado em Educação Física; 41: 
garantir 50% das escolas públicas com quadra poliesportiva coberta, em três anos, e 100% em cinco, com as 
condições necessárias para a prática de atividades esportivas e culturais e com professores especializados 
em Educação Física em todos os turnos; 46: garantir a formação continuada dos profissionais em educação 
dentro de sua jornada de trabalho, objetivando melhorias no atendimento à comunidade escolar; 66: garantir 
quadra esportiva coberta e adequada à prática esportiva e cultural, com professor habilitado em Educação 
Física, em 50% das escolas públicas no prazo de três anos, e em 100% no prazo de cinco anos; e 107: discutir 
e elaborar, em dois anos, com os educadores da Educação de Jovens, Adultos e Idosos, em parceria com 
instituições públicas de ensino superior, projetos que permitam potencializar e desenvolver as habilidades e 
competências dos alunos.
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10 anos do CREF6/MG

Assembleia Legislativa aprova Plano Decenal de Educação

Lançado Selo Comemorativo dos 10 anos do CREF6/MG

O CREF6/MG está completando 
10 anos de atividades. E para 
celebrar a data foi lançado um selo 
comemorativo, que será utilizado nas 
peças de divulgação desta autarquia, 
a serem publicadas durante o 
período de comemoração. “Ao 
desenvolver o selo, partimos de um 
preceito simples: associar a marca 
oficial do CREF6/MG aos 10 anos 
do Conselho de uma forma atrativa e 
natural”, explica o diretor de criação 
da Sigla Comunicação, Luiz Júnior, 
responsável pela criação do selo.

Desta forma, a marca foi criada 
em uma base retangular, forma que 
transmite o conceito de solidez. 
O vermelho usado é o mesmo da 
logomarca oficial do CREF6/MG, 
o que garante melhor identidade 
visual. “Além disso, para que 

pudesse ser mantida a identidade 
da logomarca do CREF6/MG, ela 
foi aplicada dentro de uma caixa 
branca, proporcionando o devido 
contraste entre o vermelho e o 
preto”, esclarece Júnior.

 
A expressão “10 anos” surge com 

bastante destaque, proporcionando 
uma leitura imediata. A fonte 
usada apresenta traços orgânicos, 
transmitindo, assim, ideia de 
movimento. Ao lado do número 
“10”, há uma ilustração que traz 
uma releitura moderna e futurista 
do clássico Discóbulo, símbolo 
da Educação Física. Tudo isso 
para marcar com criatividade 
e adequação esta importante 
data na história do CREF6/
MG. O selo está disponível em:  
www.cref6.org.br.

CREF6/MG irá promover palestras nas Instituições 
de Ensino

Objetivo é divulgar aspectos legais e éticos aos alunos dos Cursos 
superiores. 

jornal_cref_junho_20094cores.indd   4 6/5/09   4:55:07 PM


