
Cref Informa

Conselho Regional de Educação Física da 6º Região - CREF6/MG
Rua  Bernardo Guimarães, 2766/ Santo Agostinho, BH - MG
CEP: 30140-085  / Telefone: (31) 3291-9912
www.cref6.org.br

Janeiro / Fevereiro / Março
2020

MPF ARQUIVA NOTÍCIA DE FATO DEVIDO À LEGALIDADE 
DA ATUAÇÃO DO CREF6/MG

VICE – PRESIDENTE  RECEBE O TROFÉU “CHICO BARROS”
  Profissionais do esporte, atletas e representantes de 

Instituições que contribuem para a valorização do Desporto 
receberam o Troféu “Chico Barros”, criado pela Prefeitura de 
Ouro Preto. A solenidade foi realizada no dia 05 de Março para 
homenagear as personalidades que prestam serviços relevantes 
para o desenvolvimento e reconhecimento do esporte local.

 O Vice-Presidente do CREF Minas, Adailton Eustáquio 
Magalhães [CREF 000005-G/MG], foi um dos homenageados. Ele 
foi professor do Centro Desportivo da Universidade Federal 
de Ouro Preto – CEDUFOP. Desenvolveu vários trabalhos de 
extensão na área dos esportes e Educação Física, voltados para 
as comunidades. Também exerceu o cargo de Presidente da Liga 
Esportiva Ouro-pretana por sete anos. “É a maior honraria de 

reconhecimento do esporte em Ouro Preto. Entre os vários projetos que desenvolvi na área esportiva, também contribui para 
o fortalecimento e regulamentação da Educação Física”, diz Adailton Eustáquio Magalhães.
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 O Ministério Público Federal - MPF, por meio da Procuradoria da República em Minas Gerais, arquivou notícia de fato 
instaurada a pedido da Faculdade de Piracanjuba, quando o CREF6/MG indeferiu e suspendeu os Registros de graduandos 
da Faculdade por irregularidades.

 Foram verificadas diversas inconsistências no Curso de Bacharelado em Educação Física na modalidade à distância 
ofertado pela Faculdade, que não é credenciado, autorizado e reconhecido pelo Ministério da Educação, existindo apenas 
autorização para que a Instituição ministre o Curso de forma presencial.

 Foi considerado pelo MPF que as irregularidades da Faculdade de Piracanjuba são de abrangência nacional, pois 
diversos Conselhos Regionais de Educação Física verificaram a mesma situação em relação à expedição de Cédulas de 
Identidade Profissional dos formandos da Instituição. O MPF finalizou promovendo o arquivamento da notícia de fato que 
confirma a legalidade dos atos praticados pelo CREF6/MG.

PARCERIA ENTRE CREF6/MG E UFMG VAI OFERECER 
CURSOS PARA OS PROFISSIONAIS

 Os Profissionais de Educação Física terão 
mais oportunidades de  aprendizado, ampliação e 
atualização dos conhecimentos. Estes são os  objetivos 
da parceria entre o CREF6/MG e o Centro de Tecnologia 
em Saúde – CETES, da Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. 
Representantes da Autarquia e da Universidade se 
reuniram no dia 17 de Fevereiro para acertarem o início 
de um novo projeto de capacitação. Serão oferecidos 
Cursos de curta duração com conteúdos importantes 
para a atuação dos Profissionais: Hipertensão Arterial, 
Diabetes Mellitus, Fundamentos do Eletrocardiograma 
e a Educação Física no enfrentamento da violência 
escolar. Os Cursos serão oferecidos na modalidade 
à distância, com propostas pedagógicas baseadas 
na autoaprendizagem. Todos os detalhes sobre as 
inscrições serão publicados no site do CREF6/MG. Para 
participar dos Cursos, os Profissionais não poderão 
possuir pendências junto ao CREF6/MG.


