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INTRODUÇÃO OBJETIVO METODOLOGIA

RESULTADOS

A parceria NESCON-CREF6/MG realizou, desde 2010 até 31/07/2019, 890
matrículas de PEF nos três tipos de cursos oferecidos e em 13 turmas ofertadas.
Destes, concluíram os respectivos cursos 56% dos matriculados. O Curso de
Especialização em Gestão do Cuidado em Saúde da Família alcançou neste período
74% de aprovação, em 171 matrículas. É oferecido com carga horária de 360 horas,
composto por 11 disciplinas – sendo quatro obrigatórias (180hs) e sete optativas,
destas três são específicas da Educação Física e outras quatro com temas gerais,
para integralizar as demais 180hrs –, tutoria e, produção de Trabalho de Conclusão
de Curso na forma de Plano de Ação. O Curso de Aperfeiçoamento em Saúde da
Família para PEF alcançou a aprovação de 161 PEF, possui carga horária de 180
horas, composto por cinco disciplinas com avaliação formativa baseada em banco de
itens de avaliação on-line. Os Cursos de Atualização, os últimos produzidos pela
parceria, são oito, possuem carga horária de 30 ou 60 horas e são autoinstrucional.
Foram seis Cursos de Atualização ofertados de abril de 2018 até maio de 2019.
Nesta iniciativa educativa há registro de 80% de aprovação, em 262 matrículas e
participação de profissionais de todas as 10 regiões de Minas Gerais.

A participação do Profissional de Educação Física (PEF) em
atividades vinculadas à Atenção Básica à Saúde (ABS),
especialmente no Núcleo Ampliado de Saúde da Família e
Atenção Básica (NASF-AB), sofreu um impulso quando este
profissional foi requerido para o trabalho direto com a população
dentro do Sistema Único de Saúde, a partir do final da década
de 2000. A qualificação do PEF para a atuação na ABS moveu a
Faculdade de Medicina da UFMG, através do Núcleo de Educação
em Saúde Coletiva (NESCON), juntamente com o Conselho
Regional de Educação Física da 6ª Região/Minas Gerais
(CREF6/MG), para uma parceria, da qual resultou a criação e
oferta de cursos de pós-graduação - Especialização,
Aperfeiçoamento e Atualização. O presente trabalho descreve os
resultados desta parceria que em 2019 completa dez anos de
trabalho ininterrupto.

Apresentar características e
números relativos à iniciativa
de qualificação em Saúde da
Família para Profissionais de
Educação Física em
Especialização,
Aperfeiçoamento e
Atualização, oferecidos na
modalidade Educação a
Distância, pela parceria entre
NESCON e CREF6-MG no
período de 2010 a 2019.

Método descritivo,
quantitativo, utilizando-se
compilação de dados dos
Relatórios Técnicos e
dados coletados no ato da
matrícula do profissional
na Plataforma Phila,
referente ao período entre
2010 e 31/07/2019.

CONCLUSÃO

Conclui-se que a parceria realizada entre
o NESCON e CREF6/MG foi capaz, no
período de dez anos consecutivos,
organizar a qualificação profissional na
modalidade Educação a Distância para a
atuação do Profissional de Educação
Física no campo da Atenção Básica à
Saúde, prioritariamente para a Saúde da
Família.
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Curso Carga Horária Nº de disciplinas Caracterização Aprovação

Especialização 360h

11, sendo: 

- 4 obrigatórias (180h)

- 7 optativas (180h): 

3 específicas da 

Educação Física e 4 

com temas gerais 

Curso com tutoria 

e Trabalho de 

Conclusão de 

Curso na forma de 

Plano de Ação.

74% em 171 

matrículas.

Aperfeiçoamento 180h 5

Autoinstrucional, 

com avaliação 

formativa baseada 

em Banco de Itens 

de Avaliação (BIA) 

on-line.

161 PEF.

Atualização 30h ou 60h 1

Curso de curta 

duração, 

autoinstrucional.

80% em 262 

matrículas.

Participação de 

profissionais de 

todas as 10 

regiões de Minas 

Gerais.


