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RENOVAÇÃO DAS CÉDULAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL  

CURSOS DE ATUALIZAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA É A NOVA PROPOSTA DO 
CREF6/MG EM PARCERIA COM O NESCON/UFMG

 Serão oferecidos, a partir de Abril de 2018, por meio de nova parceria 
entre CREF6/MG e NESCON/UFMG, oito Cursos para estimular o aprendizado e a 
atualização de novos conceitos e conhecimentos em Gestão do Cuidado, Promoção 
da Saúde e Prevenção de doenças no contexto da Saúde da Família. Os Cursos são 
autoinstrucionais, sem provas ou atividades avaliativas, e de curta duração, com carga 
horária entre 30h e 45h, para que o Profissional faça a gestão do seu próprio tempo 
de estudo. Ao final, é gerada uma nota de desempenho e emitida a Declaração de 
Conclusão do Curso. Podem se inscrever Profissionais de Educação Física Registrados 
e sem pendência com o CREF6/MG. O valor é de R$ 50,00 e as vagas são limitadas. 
Outras informações em: www.cref6.org.br/cursos-de-atualizacao .

 Em Fevereiro, o CREF6/MG iniciou a entrega das novas Cédulas de Identidade 
Profissional – CIP com data de validade de 28/02/2021. O envio é realizado pelos 
Correios e obedece à ordem de pagamento do boleto das anuidades. A CIP é 
acompanhada de Aviso de Recebimento, por isso é necessário que alguém esteja 
no local para recebê-la e assinar o termo.  O CREF6/MG trabalha para que os 
documentos sejam enviados com a maior brevidade possível. Recebem a Cédula de 
Identidade Profissional com a nova data de validade, os Profissionais de Educação 
Física Registrados e sem nenhuma pendência com o CREF6/MG, seja documental ou 
financeira. A CIP é obrigatória para que os Profissionais de Educação Física exerçam 
a Profissão, conforme Resolução do CONFEF nº233/2012. Caso o Profissional possua 
pendência com o CREF6/MG ou não tenha recebido o boleto para pagamento da 
Anuidade, deve se regularizar por meio do faleconosco@cref6.org.br .

CREF6/MG PARTICIPA DE EVENTOS DO CONFEF
DURANTE O 33º CONGRESSO FIEP

 Foi realizado de 13 a 17 de Janeiro, o 33º 
Congresso da Féderation Internationale d’Education 
Physique - FIEP,  em Foz do Iguaçu/PR. Profissionais 
de várias regiões do Brasil e do Mundo participaram 
do evento que neste ano teve como tema: “O 
Profissional de Educação Física na América Latina”. 
Foram realizados Fóruns, Cursos e Seminários 
para qualificação e aprimoramento profissional 
em diversas áreas de atuação. O CREF6/MG esteve 
presente, no dia 15 de Janeiro, no VII Seminário 
de Atividades Físicas em Atenção à Saúde, 
promovido pelo CONFEF, quando foi discutido o 
trabalho realizado pelo Conselho em parceria com 
o NESCON/UFMG, na capacitação de Profissionais de Educação Física para atuarem na área da Saúde. Um relatório com o perfil dos alunos dos 
Cursos oferecidos pela parceria CREF6/MG-NESCON/UFMG foi apresentado e comprovou que já há Profissionais de Educação Física capacitados 
para a Atenção Básica à Saúde em todas as regiões de Minas Gerais.


