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De 17 a 19 de

novembro, o Conselho

Regional de Educação Física

da 12ª Região/Pernambuco

realizou o I Encontro Norte e

Nordeste das Comissões de

Ética Profissional, que reuniu

no Recife presidentes de

CREFs, presidentes e

membros das Comissões de

Ética, conselheiros, assessores

jurídicos, funcionários dos

Conselhos dessas regiões e a

presidente da Comissão de

Ética do CONFEF, Valéria

Sales.

Durante a abertura, na

sexta-feira (17/11), o

Conselheiro Federal e membro

da Comissão de Ética do

CONFEF, Ângelo Vargas,

ministrou para os

participantes a palestra com o

tema Aspectos Éticos e

Implicações Jurídicas no

Exercício Profissional em

Educação Física.

No sábado (18/11), a

primeira palestra do dia foi

ministrada pelo Conselheiro do

CREF2/RS, Celso Cardoso, e

teve como tema

Vulnerabilidade e

Hipossuficiência à Luz do Ônus

da Prova. Ainda no sábado, foi

ministrado minicurso de

Defensor Dativo, ministrado

pelo presidente da Comissão

de Ética do CREF12/PE, Jorge

Araújo, além de ser realizada

um amplo debate que resultou

em propostas a serem

inseridas no Código Processual

de Ética.

No domingo (19/11),

a palestra foi sobre Instrução

de Nivelamento de Autuação

de Processos Éticos

Disciplinares, também com o

presidente da CEP do

CREF12/PE, Jorge Araújo, e

realizada a consolidação da

proposta do acima referida,

sobre o Código Processual de

Ética, com encaminhamento

da Carta do Recife/PE ao

CONFEF, a qual foi

elaborada pelos presentes no

evento.

O CREF12/PE

acredita que proporcionar

momentos de integração,

conhecimento e

aperfeiçoamento para

os profissionais de

Educação Física é de

grande relevância, tendo

em vista que o mercado de trabalho solicita

cada vez mais preparação dos profissionais e a

sociedade compreende que deve sim procurar

serviços qualificados que melhor atendam a

suas necessidades.

Penando em proporcionar momentos

assim, realizamos nesse mês de novembro 3

grandes eventos que trazem essa

perspectiva de aprimoramento profissional:

o I Encontro Norte e Nordeste de Comissões

de Ética Profissional, o I Simpósio Regional

de Educação Física e o IV Ciclo de

Capacitação Profissional do CREF12/PE.

Todos esses eventos afirmam o

nosso compromisso de estar atento às

necessidade dos profissionais de Educação

Física e às novidades da profissão,

promovendo essa troca de experiencias com

o objetivo de melhorar o serviço

desenvolvido e valorizar cada vez mais a

nossa profissão.

Com professores e especialistas,

temos buscado ofertar temas atuais que

interfiram positivamente no cotidiano como

profissionais e como cidadãos.

Nosso desejo é que nosso público

possa aproveitar ao máximo nossos cursos e

capacitações , sabendo que cada evento é

uma via de mão dupla, na qual nós também

aprendemos muito com cada colega que

participa das nossas discussões.

Nadja Regueira Harrop

CREF12/PE REALIZA I ENCONTRO NORTE E
NORDESTE DAS COMISSÕES DE ÉTICA
PROFISSIONAL

CREF 000288-G/PE



Além da presidente do
CREF12/PE, Nadja Harrop,
também estiveram presentes os
presidentes Jean Carlo Azevedo
(CREF8/AM-RR-RO-AC), Paulo
César Vieira (CREF13/BA),
Francisco Borges
(CREF16/RN), Cristiano
Miranda (CREF18/AP-PA),
Carlos Eduardo Oliveira
(CREF19/AL), representando o
presidente do CREF5/CE, Jorge
Henrique Monteiro, esteve o
presidente da Comissão de

Ética, Ralciney Barbosa, e
representando o presidente do
CREF20/SE, Gilson Dória,
esteve o membro da Comissão
de Ética, Raniel Pereira.

O evento realizado com
o objetivo de discutir entre os
CREFs do Norte e Nordeste as
questões éticas relacionadas à
profissão de Educação Física
tendo em vista a realidade
dessas duas regiões do país.

Para a presidente Nadja
Harrop, “Encontros como esse
são de grande relevância por
propiciarem que as questões
sejam discutidas a nível
regional antes de serem
emanadas a nível nacional,
para que assim, o Sistema
CONFEF/CREFs conheça as
peculiaridades dos problemas
encontrados nessas regiões,
mas também aprecie as
soluções apontadas por nós".



Durante os dias 24 e 25 de
novembro, o CREF12/PE realizou o
I Simpósio Regional de Educação
Física, na Faculdade Boa Viagem
(DeVry FBV), o qual reuniu
estudantes e profissionais de
Educação Física, que participaram
de minicursos, conferências e
mesas redondas, abordando o
tema do evento que foi Educação
Física: Ciência e Aplicabilidade.

Na sexta-feira (24/11), o
coordenador do Colégio dos
Presidentes do CONFEF e
presidente do CREF6/MG, Cláudio
Boschi, ministrou a conferência de
abertura do evento, que tratou da
Educação Física em seu contexto
histórico. Também na quarta,
foram ministrados os cursos
Educação Física Escolar, com o
presidente da Comissão de
Educação Física Escolar do
CONFEF, Ricardo Catunda,
Educação Física e Promoção da
Saúde, com o Prof. Cláudio de

Castro, Neurobiomecânica da
Postura: Princípios Básicos, com a
Prof. Daniely Vieira e Lutas: Umas
Abordagem Ampliada, com o Prof.
Bruno Amorim.

Ainda na quarta, o público
assistiu à conferência
Empreendedorismo: Mudança de
Atitude e Sucesso, com a
especialista em gestão e negócios
Marynes Freixo, além da mesa
redonda sobre Educação Física
Inclusiva, com os professores Jorge
Albuquerque e Ana Zélia Belo.

No sábado, os minicursos
ofertados foram
Empreendedorismo: Abertura e
Expansão de Negócios, com
Marynês Freixo e as mesas
redondas trataram de Educação
Física Escolar, com Ricardo
Catunda e Daniely Vieira e
Promoção da Saúde, com Cláudio
de Castro, Edil Albuquerque e
Jonathan Nicolas.

O objetivo do Simpósio foi
oferecer aos participantes a
oportunidade de adquirirem
conhecimentos e aprimorarem
suas intervenções como
profissionais, nos diferentes
campos de atuação que a profissão
de Educação Física permite, além
de trocar experiências e aproximá-
los do Conselho.

Durante o I Simpósio
Regional de Educação Física a van
adquirida pelo CREF12/PE com a
finalidade para facilitar o acesso
aos serviços do Conselho esteve
funcionando ao longo dos dois dias
de evento, no pátio da DeVry FBV,
realizando o recadastramento
biométrico e os demais serviços
administrativos do CREF12/PE.

Mais uma conquista do
CREF12/PE pensada para levar
comodidade e praticidade aos
Profissionais de Educação Física.

CREF12/PE REALIZA I SIMPÓSIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Evento reuniu estudantes e profissionais de Educação Física

Abertura do evento A presidente Nadja Harrop com o presidente Cláudio Boschi.

Marynês Freixo. Ana Zélia Belo e Jorge Albuquerque.



Minicurso Neurobiomecânica Minicurso Lutas

Daniely Vieira e Ricardo Catunda Jonathan Nicolas, Cláudio de Castro e Edil Albuquerque.

Parte prática o minicurso de Educação Física Escolar Parte prática o minicurso de Educação Física Escolar

Unidade móvel de atendimento. Interior da unidade movel de atendimento



CREF12/PE PARTICIPA DO 6º SEMINÁRIO DO PROGRAMA
ACADEMIA DA CIDADE

O CREF12/PE participou da
abertura do 6º Seminário do
Programa Academia da Cidade, que
aconteceu no dia 25 de novembro, no
auditório do Centro de Ciências
Sociais e Aplicadas (CCSA) da
Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE).

A edição desse ano teve
como tema "Programa Academia
da Cidade: 15 anos contribuindo
para o fortalecimento do SUS no
Recife”. Dentre os componentes da
mesa diretora estavam a presidente
do CREF12/PE, Nadja Harrop e a
chefe de fiscalização Rosângela
Albuquerque, que na ocasião
representava o Conselho Municipal
de Saúde do Recife e o Conselho
Estadual de Saúde de Pernambuco.

Anualmente, o seminário
compartilha as atividades exitosas do
Programa Academia da Cidade (PAC)
entre os profissionais e os
convidados ligados à área da saúde.

Durante a abertura, a
presidente ressaltou que apesar do
PAC ser uma referência quando se
trata de política pública de saúde,
pelo seu papel de levar à população o
estilo de vida ativo e saudável, os
profissionais de Educação Física que
estão à frente das atividades e os
usuários do programa ainda
enfrentam algumas dificuldades.

A presidente chamou
atenção da seretária de situações
como a falta de segurança nos polos,
a falta de água, de banheiros para os
usuários, o número insuficiente de
estagiários para os 42 polos
existentes, destacando que foi
aprovada a construção de outros 25
polos na última conferência de saúde
do município, abordando também a
isonomia salarial, já que o
profissional de Educação Física é um
profissional da saúde e compões as
equipes multidisciplinares, além da
necessidade de concurso ou seleção
pública para atender a demanda de
profissionais do programa.

"Foi o protagosnismo do

profissional de Educação Física que
fez o programa ter o destaque que
tem hoje, tanto nacionalmente e
mundialmente. São vocês que fazem
a diferença na vida de cada um dos
quase 32 mil usuários do PAC",
destaca a presidente.

Também participaram do
evento a diretora-executiva de
Assistência à Saúde, Eliane
Germano, que na ocasião
representou o secretário de Saúde,
Dr. Jailson Correia, o coordenador do
PAC, Ricardo Menezes e o
Conselheiro Luiz Antônio de Assis,
que atua como profissional de
Educação Física no PAC.

Em 2017, o PAC celebra 15 anos de criação e seminário traz como tema o
fortalecimento do SUS



CREF12/PE REALIZA AÇÕES INSTITUCIONAIS EM CARUARU

Durante os dias 28 e 29/11, o
CREF12/PE esteve no município de
Caruaru, Agreste de Pernambuco,
promovendo o programa Gestão em Ação,
o qual tem por objetivo se reunir com
autoridades e gestores públicos ligados à
educação, à saúde e ao esporte com o
propósito de dialogar sobre a inserção e a
intervenção do profissional de Educação
Física, de forma a valorizar a profissão e
garantir à sociedade a segurança e a
qualidade dos serviços prestados nessas
áreas.

Na terça-feira (28/11), o Conselho
esteve na Associação Comercial e
Empresarial de Caruaru (ACIC), reunido
com o coordenador da Câmara Setorial das
Academias de Ginásticas da ACIC, o
profissional Adson Leonel e com mais 11
representantes de academias de Caruaru.
Na ocasião, os representantes de academia
fizeram perguntas ao Conselho acerca de
questões que envolvem o exercício
profissional, o estágio e o funcionamento
das academias, além de expor a
preocupação com a exigência do PROCON
de que os equipamentos das academias
exponham os exercícios que podem ser
realizados, o que para eles induz à prática
sem orientação.

O CREF12/PE também esteve
na Gerência Regional de Educação do

Agreste Centro Norte, reunido com a
gestora Bettjane Silva e com a técnica
de Educação Física Ana Mineiro.
Durante o encontro, a gestora
informou que não há professores de
outras disciplinas ministrando as aulas
de Educação Física na Regional. A
gestora também informou que nas
escolas que funcionam apenas um
turno são ofertadas duas aulas
semanais de Educação Física, além do
treinamento desportivo. Já nas escolas
integrais são ofertadas duas aulas
dentro do horário regular do aluno.

A presidente também informou
sobre projeto Boas Práticas, que o
CREF12/PE desenvolverá em 2018,
contendo as experiências exitosas dos
profissionais de Educação Física, o que
culminara com a publicação de um livro
contendo essas experiências, o qual será
patrocinado pela Casa da Educação Física,
de Minas Gerais, além da proposta de
parceria para realização de capacitações
na Regional.

Ainda no dia 29/11, o Conselho
esteve na Procuradoria Federal do
Trabalho, com o procurador Dr. José
Adilson Pereira, realizando denúncias
referentes ao exercício profissional e ao
estágio irregular. A noite, o CREF12/PE
realizou palestra na DeVry UNIFAVIP,

sobre o Panorama Atual da Formação em
Educação Física (Nadja Harrop) e o
Sistema CONFEF/CREFs (Rosângela
Albuquerque). Estiveram presentes os
estudantes de Bacharelado dos 2º, 4º e 5º
períodos, além do coordenador Pedro
Neves. Após a palestra, os estudantes
puderam retirar suas dúvidas acerca do
exercício profissional e do estágio em
Educação Física.

Na quarta-feira (29/11), o
CREF12/PE concedeu entrevista ao
programa Show da Cidade, da rádio
Liberdade de Caruaru, falando sobre o
programa Gestão em Ação, sobre as ações de
fiscalização, biometria e demais ações do
Conselho. Posteriormente, o Conselho se
reuniu com o reitor do Centro Universitário
Tabosa de Almeida (ASCES/UNITA), Dr. Paulo
Muniz, e com os coordenadores de
Licenciatura em Educação Física, Roberta
Granville, e do Bacharelado, Marco Túlio de
Sá. Na ocasião, ficou consolidada a ampliação
da parceria para entrega de CIPs durante as
colações de grau e a realização de palestras
sistemáticasao longodoscursos.

O Conselho ainda se reuniu com o
promotor de Justiça do Ministério Público
Estadual, Dr. Giovane Leite, das promotorias de
Educação e de Defesa do Consumidor, para
realizar denúncias sobre exercício ilegal da
profissãoemCaruarueregião.

Reunião na Câmara de Academias da ACIC.

GRE CaruaruNa Procuradoria Federal do Trabalho, com o procurador Dr. José

Palestra na Unifavip

ASCES
AdilsonPereira.



FISCALIZAÇÃO EM AÇÃO

Durante os dias 17 e 18 de
novembro, o CREF12/PE realizou o IV Ciclo
de Capacitação Profissional, na
Faculdade de Formação de Professores de
Serra Talhada (FAFOPST), um evento que foi
promovido para Profissionais e estudantes
de Educação Física que buscam aperfeiçoar
o currículo e adquirir mais conhecimentos
naárea.

Na sexta-feira (17/11), foi realizada
a palestra de abertura, às 19h, com o Prof.
Cláudio de Castro e com a Profª Danielly
Vieira. No sábado, (18/10), foram ofertados
os minicursos Dança na Escola – com a Profª
Fátima Bento, Saúde na Escola – com o Prof.
Cláudio de Castro e Lutas na Escola – como
Prof.BrunoAmorim.

Os estudantes de Educação Física e os
profissionais adimplentes com o Conselho
puderam participar de forma GRATUITA,
mediante a doação de leite desnatado (2
litros ou 2 pacotes), que posteriormente
foram entregues ao abrigo Ana Ribeiro
(conhecido popularmente como Casa dos
Pobres),umainstituiçãoqueacolhe idosos

da região. O evento foi realizado em parceira
comaFAFOSPSTecontoucomapresença

do coordenador do curso de Educação
Física,DiegoKenneth.

CREF12/PE PROMOVE CICLO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM
SERRA TALHADA

Durante o mês de novembro, o
Departamento de Orientação e
Fiscalização do CREF12/PE realizou um
total de 296 ações, em academias,
escolas, estúdios, treinamento funcional,
instituições públicas e privadas, visitando
ao todo 35 cidades do estado de
Pernambuco.

Foram lavrados 17 autos de
infração para pessoas jurídicas, 39
notificações para profissionais, 1
notificação para pessoa jurídica e 17
casos foram encaminhados para a
Coissão de Ética Profissional do
CREF12/PE.

No município de Cortês, uma
academia foi autuada por funcionar sem a
presença de um profissional de Educação
Física na orientação das atividades.
Quanto à estrutura física, foram
observados vários espelhos quebrados,
equipamentos e acessórios com pontos
de ferrugem, estofados rasgados, paredes
e teto com infiltração. Os agentes
orientaram acerca da necessidade dos
reparos e que a academia só pode
funcionar com a presença de profissional

de Educação Física habilitado.Além disso,
a academia estava com o certificado
vencido, assim, foi dado o prazo de 48h
para que o estabelecimento
providenciasse a renovação junto ao
CREF12/PE.

Em Catende, os agentes
estiveram na Secretária de Educação, com
a secretária Maria do Carmo Mendes. Na
ocasião, foram informados que o
município possui 31 escolas, sendo 18
rurais e 13 urbanas. As aulas de Educação
Física ocorrem nas turmas apenas do 6°
ao 9° ano, mas nos anos iniciais a
disciplina não é ofertada. Os agentes do
CREF12/PE orientaram que a Educação
Física é componente curricular
obrigatório em todos os níveis da
educação básica e que apenas professores
licenciados em Educação Física podem
ministrar as aulas da disciplina.

Em São Lourenço da Mata, os
agentes encontraram 4 academias
funcionando em descumprimento com a
legislação da Vigilância Sanitária (VISA),
caracterizando infração sanitária. O
CREF12/PE solicitou à Vigilância Sanitária

a interdição dos estabelecimentos, pois os
mesmos não apresentavam qualidade e
segurança nos serviços prestados a
sociedade, colocando em risco a
integridade física dos beneficiários.

Em Goiana, no momento da
fiscalização, uma academia estava sem
nenhum profissional de Educação Física
orientando as atividades, além do que o
estabelecimento não possuia registro junto
ao CREF12/PE nem responsável técnico.Os
agentes orientaram que o espaço deve
providenciar o seu registro, além de outras
orientações sobre o estágio, o qual só pode
ser realizado com estudantes de
bacharelado em Educação Física a partir do
5º periodo, com orientação profissional e
com o Termo de Compromisso de
Estágio.Nesse mesmo estabelecimento, a
estrutura física apresentava problemas
como piso em desnível sem identificação e
acessórios com pontos de ferrugem, sendo
orientado aos devidos reparos. Os agentes
solicitaram o encerramento das atividades
pois o estabelecimento não ofertava
qualidade e segurança nos serviços
prestados a sociedade.
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