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Enfim, chegamos ao final 
de mais um ano. Para mui-
tos este foi um ano difícil, 
de muita luta. Para outros, 

apenas mais um ano que acabou. 
Independentemente de como 
tenha sido o seu ano, toda virada 

é um momento de muita refle-
xão, é o grande momento de fa-
zer planejamento, pedidos e pro-
messas. Momento de pensar nos 
nossos sonhos, objetivos e  metas.
Para nós do CREF20 foi mais 
um ano de muito trabalho, bus-
cando sempre o melhor para 
os profissionais de educação fí-
sica e donos de academias. Foi 
um ano de renovação da me-
tade dos Conselheiros, para o 
triênio 2022-2024, profissionais 
novos, que espero contar na 
busca de melhorias e soluções 
para as demandas que chegam 
no Conselho. Que venham so-
mar, e espero que contribuam 
muito para a Educação Física.
Assim, o qual esperamos já mu-

dar para a nova sede do CREF20, 
que está em fase final de cons-
trução. Esperamos que a mu-
dança seja o mais breve possível, 
pois poderemos oferecer um 
lugar mais confortável e aco-
lhedor para todos aqueles que 
procuram o Conselho, e um lu-
gar para poder chamar de casa.
Finalizo desejando a to-
dos um feliz natal e um ano 
novo próspero, cheio de re-
alizações e de muita saúde.

Um grande abraço em todos!

https://pt.calameo.com/read/005610137da58458ba979
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.cref20.org.br%2Fadm%2Fresources%2Fdownload_arquivo%2Fdb694ebb809a947c1712d0e867cfed44_618eb271b39b6.pdf&clen=5483288&chunk=true
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MPF processa faculdades particulares por 
oferta irregular de graduação em Alagoas

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) em Alagoas 
ajuizou, na última sex-

ta-feira (3), ação civil pública 
contra as instituições de ensino 
superior Faculdade Montene-
gro, Faculdade Ecoar (Faeco) e 
Centro Universitário Inta (Unin-
ta), com pedido de indenização 
para estudantes do curso de Li-
cenciatura em Educação Física, 
em razão das irregularidades 
dessas IES, no que diz respei-
to ao credenciamento junto ao 
Ministério da Educação (MEC), 
para oferta de cursos na moda-
lidade presencial e à distância 
no município alagoano de Pia-
çabuçu. A ação foi distribuída 
para a 4ª vara da Justiça Federal.
Ajuizada pela procuradora da 
República Niedja Kaspary, a ação 
é decorrente das apurações reali-
zadas no âmbito do inquérito ci-
vil de nº 1.11.001.000299/2020-
15, cuja finalidade foi investigar 
a emissão de registros profissio-
nais no Conselho Regional de 
Educação Física (CREF19/AL) 
de pessoas com diplomas oriun-
dos de faculdades irregulares.
Segundo as investigações do 
MPF, as Faculdades Montenegro 
e Faeco atuaram em parceria e 
ofertaram o curso de Educação 
Física sem o devido credencia-
mento junto ao MEC. No caso 
do Centro Universitário Inta, a 
irregularidade se deu por não 
ser autorizado a ofertar vagas 
de graduação em Piaçabuçu, 
seja na modalidade presencial 
ou à distância, o que invalida a 
transferência e o aproveitamen-
to de créditos de estudantes de 
Educação Física, naquela cidade.
De acordo com a procuradora 
Niedja Kaspary, a oferta irregu-
lar do curso de Educação Física 

no município de Piaçabuçu, no 
âmbito do Estado de Alagoas, 
configura fraude, tendo em vista 
a ausência de credenciamento de 
todas as empresas educacionais. 
“Consoante todo o acervo proba-
tório reunido no inquérito civil 
em referência, depreende que a 
conduta da Faculdade Montene-
gro, Faculdade Ecoar-Faeco e da 
Uninta fere o Código de Defesa 
do Consumidor, farta legislação 
infraconstitucional e resoluções 
do MEC e do CNE/CES, lesan-
do centenas de alunos que des-
prenderam tempo e dinheiro em 
cursos inválidos de graduação. 
Assim, em última análise, o ob-
jetivo da presente demanda é a 
intervenção judicial com deter-
minações às demandadas para 
que interrompam imediatamen-
te os cursos irregulares que estão 
sendo ministrados e indenizem 
os alunos enganados”, explicou.
A ação civil pública ressalta os 
preceitos fundamentais da Cons-
tituição Brasileira, que regula-
menta a oferta de ensino por 
instituições públicas ou privadas 
no âmbito da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, a 
qual estabelece os critérios para 
credenciamento e recredencia-

mento de cursos, no caso das 
instituições de ensino superior.
Por fim, a procuradora da Repú-
blica requer a indenização, por 
danos morais e materiais, a todos 
os alunos e ex-alunos dos cursos 
ofertados na cidade de Piaçabu-
çu, em razão do não atendimento 
aos critérios legais para presta-
ção de cursos à distância; pede, 
ainda, a imediata suspensão de 
todos os cursos de graduação 
ofertados pelas referidas IES no 
estado de Alagoas, isoladamen-
te ou em parceria com outras 
instituições educacionais, ten-
do em vista as irregularidades 
apresentadas, além de se abster 
de ofertar novos cursos e de re-
alizar matrículas ou vestibulares 
para novos alunos. Em relação 
à emissão de diplomas irregu-
lares, o MPF pede que o Cen-
tro Universitário Inta (Uninta) 
identifique e promova o can-
celamento destes documentos.
Confira a íntegra da Ação 
civil pública nº 0818548-
85.2021.4.05.8000, tramitan-
do na 4ª Vara Federal em Ala-
goas, ajuizada em 03/12/2021.

*Com informações da Assesso-
ria.

http://www.cref20.org.br/
http://www.mpf.mp.br/al/arquivos/2021/acp-nk-faculdades-irregulares/
https://www.cref20.org.br/noticia/153/mpf_processa_faculdades_particulares_por_oferta_irregular_de_graduacao_em_alagoas
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Novos Conselheiros do CREF20/SE tomam
posse para o triênio 2022-2024

O Conselho Regional 
de Educação Física 
da 20ª Região Ser-
gipe, CREF20, rea-

lizou na última sexta-feira, 17, 
a solenidade de posse dos 14 
novos Conselheiros para o tri-
ênio 2022 à 2024, os quais se-
rão os responsáveis por elabo-
rar, discutir e criar diretrizes 
para a consecução dos objeti-
vos e metas do Conselho, além 
de, apreciar e aprovar propos-
tas e normas para regulamen-
tar a área de educação física, 
além de representar o CREF20 
em eventos, congressos entre 
outras ocasiões.
O evento aconteceu no audi-

tório da SESC localizado na 
Rua Senador Rollemberg, nº 
301, 1º andar, centro Aracaju, 
e contou com a participação 
de 1º Secretário do Conselho 
Federal de Educação Física 
(CONFEF), Carlos Eduar-
do Lima Rocha de Oliveira, o 
qual representou o presidente 
do CONFEF, o 2º Tesoureiro 
do CREF12/PE, Anderson Al-
meida, o Conselheiro Federal, 
Roberto Jerônimo, além dos 
profissionais que foram em-
possados Conselheiros.
O presidente reeleito, Gil-
son Dória Leite Filho, Cref nº 
000011 – G/SE, destaca a res-
ponsabilidade, orgulho e com 
profundo sentimento o qual 

assume mais uma vez a presi-
dência do CREF20/SE.

“O compromisso que assu-
mo hoje é o de garantir que o 
CREF20/SE desempenhe seu 
papel principal que é fiscali-
zar e valorizar o segmento da 
educação física,  defendendo a 
sociedade de todas as tentati-
vas de minimizarem e subes-
timarem a dignidade de nossa 

Eles foram eleitos na última eleição ocorrida em 28 de setembro

https://www.cref20.org.br/noticia/157/novos_conselheiros_do_cref20_se_tomam_posse_para_o_trienio_2022_a_2024


5A boa orientação faz a diferença

www.cref20.org.br

Profissão. Desafio este que só 
aceitei por ter a plena con-
vicção de que não estarei so-
zinho. Contarei com o apoio 
dos demais componentes des-
ta chapa que aceitaram dividir 
comigo a jornada. E contarei, 
especialmente, com o apoio 
dos guerreiros e sonhadores, 
dos colegas lutadores. Cada 
um com seu perfil, suas qua-
lidades e defeitos,  que com 
muita garra doarão seu tempo 
e compartilham sua experi-
ência para construímos uma 
educação física melhor e cada 
vez mais valorizada,” ressaltou 
o presidente do CREF20.

“Minha função precípua será 
fazer cumprir o Estatuto do 
CREF20/SE e as deliberações 
da Plenária. Portanto, cabe 
a cada um dos conselheiros 
o destino do CREF20/SE. A 
porta está aberta para todos 
aqueles que queiram ter suas 
opiniões ouvidas e suas ideias 
consideradas. Aqui não há 
cargos. Aqui falamos de igual 
para igual. Aqui a ousadia tem 
espaço. Aos conselheiros que 
encerram seu mandato agora 
em dezembro de 2021, meu 
agradecimento e minha ad-
miração. Conto com o apoio 

de vocês, 
onde quer 
que estive-
rem. Que-
ro esten-
der a toda 
equipe de 
colabora-
dores do 
C R E F 2 0 /
SE o meu 
a g r a d e -
c i m e n t o , 
finalizou o 
Gilson Dória.

Função do Conselheiro

Dentre as atribuições de um 
conselheiro encontram-se: ser 
o profissional que transmite 
informações fundamentadas, 
verídicas e confiáveis, expres-
sando com exatidão os fatos 
relacionados com o Sistema 
CONFEF/CREFs. Além dis-
so, ele participa das reuniões 
e atividades promovidas pelo 
Sistema CONFEF/CREFs e 
cumpre as deliberações da 
sua plenária, guardando sigilo 
sobre fatos e/ou informações 
que venha a ser conhecedor 
(a) em função do exercício 
da atividade de Conselheiro 

(a) e também que representa 
o Conselho em situações pre-
vistas em legislação ou sempre 
que designado.

 ELEIÇÕES

As eleições nos Conselhos 
Regionais de Educação Físi-
ca (CREFs) acontecem a cada 
três anos. Metade do quadro 
é renovada a cada pleito. Na 
primeira reunião após a elei-
ção, que ocorreu no dia 11 de 
dezembro, os Conselheiros 
eleitos, junto aos Conselheiros 
remanescentes (que ainda têm 
três anos de mandato a cum-
prir), elegem, entre si, a dire-
toria do CREF, composta por 
Presidente, dois Vice-Presi-
dentes, dois Secretários e dois 
Tesoureiros.

http://www.cref20.org.br/
https://www.cref20.org.br/noticia/157/novos_conselheiros_do_cref20_se_tomam_posse_para_o_trienio_2022_a_2024
http://www.cref20.org.br/diretoria
http://www.cref20.org.br/conselheiros
https://www.cref20.org.br/noticia/157/novos_conselheiros_do_cref20_se_tomam_posse_para_o_trienio_2022_a_2024
https://www.cref20.org.br/noticia/157/novos_conselheiros_do_cref20_se_tomam_posse_para_o_trienio_2022_a_2024
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O presidente do 
CREF20, Gilson 
Dória Leite Filho, 
Cref nº 000011 - G/

SE, representou o Conselho 
Federal de Educação Física, 
Confef, no evento do Prêmio 
Brasil Olímpico 2021, que 
pela primeira vez ocorreu 
no Estado do Nordeste, na 
capital de Sergipe, Aracaju.
“É uma honra representar o 
Confef e a Educação Física, 
ainda mais em um evento tão 
importante como esse tinha 
sido realizado em Aracaju, 
minha cidade e pela primei-
ra vez no Nordeste. Even-
to belíssimo e bem organi-
zar, reconhecendo os atletas 
brasileiros pelos feitos nas 
Olimpíadas, parabéns a to-
dos,” ressaltou Gilson Dória.
A premiação mais impor-
tante do esporte brasileiro 
foi histórica como o ano de 
2021. A cerimônia de gala 
do Prêmio Brasil Olímpico 
2021, organizada nesta ter-
ça-feira, dia 7, pelo Comitê 
Olímpico do Brasil (COB), 
reuniu e homenageou atle-
tas e medalhistas que ajuda-
ram o Time Brasil a quebrar 
todos os recordes nos Jogos 
Olímpicos Tóquio 2020. Dois 
deles foram os grandes ven-
cedores da festa organiza-
da em Aracaju (SE): Rebeca 
Andrade (ginástica artísti-
ca) e Isaquias Queiroz (ca-
noagem velocidade), eleitos 
os Melhores Atletas do Ano.
“É uma honra receber esse 
troféu mais uma vez. Que-
ria agradecer a todos do 

COB, à minha equipe, a to-
dos de Lagoa Santa, à minha 
família e, não podia deixar 
de agradecer, ao Jesus Mor-
lán. Ele ainda trouxe o Lau-
ro de Souza, que me ajudou 
na missão de ser campeão 
olímpico”, agradeceu Isa-
quias, que se tornou o maior 
vencedor do troféu: ganhou 
em 2015, 2016, 2018 e 2021.  
Rebeca Andrade não pode 
comparecer à premiação e 
enviou um vídeo de agrade-
cimento. “Esse momento é 
muito importante para mim. 
A minha carreira é cheia de 
altos e baixos e esse ano con-
segui realizar todos os meus 
sonhos e objetivos. A rede de 
apoio do COB, da CBG e do 
Flamengo me ajudaram. O 
Chico, meu treinador, nem 
se fala. Hoje  sinto que esse 
prêmio não é só meu, é de 
todos nós. Somos todos Atle-
tas do Ano e tenho muito 
orgulho de vocês e das nos-
sas histórias”, disse Rebeca. 
Realizado desde 1999, e pela 
primeira vez no Nordes-
te, no Teatro Tobias Barre-

to, em Aracaju (SE), o Oscar 
do esporte brasileiro não 
aconteceu em 2020 devido à 
pandemia da COVID-19. O 
retorno do evento foi uma 
grande celebração à campa-
nha histórica do Brasil em 
Tóquio, quando a delegação 
brasileira conquistou 21 me-
dalhas, recorde em toda a 
participação brasileira, ini-
ciada nos Jogos Antuérpia 
1920. Todos os medalhistas 
presentes à cerimônia subi-
ram ao palco e foram ovacio-
nados pelo público presente. 
“Subo ao palco esta noite, na 
22ª edição do Prêmio Brasil 
Olímpico, com uma emoção 
especial. Olhando para trás, 
para 2019, quando realiza-
mos o PBO pela última vez, 

Gilson Dória, presidente do CREF20, 
representa o CONFEF no prêmio Brasil 

Olímpico 2021

https://www.cref20.org.br/noticia/156/gilson_doria_presidente_do_cref20_representa_o_confef_no_premio_brasil_olimpico_2021
https://www.cref20.org.br/noticia/127/vigilancia_sanitaria_estadual_aprova_protocolo_de_biosseguranca_criado_pelo_cref20_para_liberacao_gradual_do_uso_de_banheiros_e_vestiarios_em_academias
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vejo o quanto conquistamos 
e quantos desafios vencemos 
juntos. Hoje estamos aqui 
para homenagear os feitos de 
nossos atletas e equipes. Para 
honrar a história esportiva de 
nosso país”, disse o presiden-
te do COB, Paulo Wanderley 
Teixeira, em discurso durante 
a cerimônia. “Sempre foi uma 
marca por onde passei de 
buscar levar o esporte para 
o Brasil todo e ter o PBO no 
Nordeste pela primeira vez é 
extremamente simbólico. É a 
prova de que o Movimento 
Olímpico do Brasil é de todos 
os brasileiros, com todas as 
cores de nossa nação”, com-
pletou o presidente do COB. 
Mas a cerimônia também re-
servou homenagens a atletas 
que estão no início de suas 
trajetórias e ídolos que mar-
caram gerações. Maria Edu-
arda Alexandre, da ginástica 
rítmica, e Igor Queiroz, do 
wrestling, representaram a 
delegação que levou o Time 
Brasil a vencer a primeira 
edição dos Jogos Pan-Ameri-
canos Junior Cali, encerrados 
no último domingo, recebe-
ram uma placa comemorativa 
em nome de toda a delegação. 
Os membros do Hall da 
Fama do COB, Magic Paula 
(basquete) e Sebastián Cuat-
trin (canoagem) e Adhemar 
Ferreira da Silva (atletis-

mo), representado por sua 
filha Adyel Silva, e Tetsuo 
Okamoto (natação), repre-
sentado por sua sobrinha 
Cristina Eizo, foram reveren-
ciados no palco e participa-
ram de uma cerimônia espe-
cial antes da festa começar. 

Janeth Arcain foi ovaciona-
da quando subiu ao palco 
para receber o Troféu Adhe-
mar Ferreira da Silva. A ex-
-atleta prata em Atlanta 1996 
e bronze em Sydney 2000 
com a seleção feminina de 
basquete foi agraciada com 
a láurea destinada a perso-
nalidades do esporte que 
representem os valores que 
marcaram a vida e a carrei-
ra do saltador, como ética, 
espírito coletivo, eficiência 
técnica e física, respeito ao 
próximo e companheirismo. 
“Fiquei muito emocionada 
quando o Presidente Paulo 
Wanderley me ligou. Receber 
o Troféu Adhemar Ferreira da 
Silva é também um momento 
de representatividade. Foram 
21 anos dedicados à seleção 
brasileira, abri mão de mui-
ta coisa e isso vai muito de 
encontro com os valores que 
Adhemar tinha, como dedica-
ção, excelência, ética. Muitos 
desses valores me foram pas-
sados pela minha mãe Rita e 
eu tento passar para as crian-

ças que frequentam a minha 
instituição”, declarou Janeth. 
A disputa pelo troféu Atleta 
da Torcida foi acirrada e con-
tou com mais de 395 mil vo-
tos no site do PBO, a maior 
votação de toda as edições. 
Pela primeira vez o COB se-
lecionou 20 atletas que bri-
lharam neste ano olímpico 
e se destacaram em suas re-
des sociais. E com 42,51% 
dos votos o público esco-
lheu Fernanda Garay (vô-
lei), dona de duas medalhas 
olímpicas, ouro em Londres 
2012 e prata em Tóquio, para 
levar o prêmio deste ano. 
“Foram quase 400 mil votos? 
Nossa! Nessa noite, além de 
representar o meu esporte 
eu fui eleita pelo voto popu-
lar como Atleta da Torcida. 
Meus adversários eram atle-
tas muito feras. Muito obri-
gada a todos que votaram 
em mim. Encerro meu ano 
esportivo com a prata em Tó-
quio 2020 e com esse Troféu. 
Isso só demonstra que eu tra-
cei o caminho de forma cor-
reta e com dedicação ”, disse 
a craque da seleção brasileira. 

Vaja aqui álbum de fotos

Vídeos do evento aqui

Com informações do cob.
org.br

http://www.cref20.org.br/
https://www.cref20.org.br/noticia/156/gilson_doria_presidente_do_cref20_representa_o_confef_no_premio_brasil_olimpico_2021
https://www.cob.org.br/pt/galerias/noticias/rebeca-andrade-e-isaquias-queiroz-conquistam-os-trofeus-de-melhor-atleta-do-ano-do-premio-brasil-olimpico-2021-/
https://www.cob.org.br/pt/galerias/noticias/rebeca-andrade-e-isaquias-queiroz-conquistam-os-trofeus-de-melhor-atleta-do-ano-do-premio-brasil-olimpico-2021-/
https://ge.globo.com/olimpiadas/ao-vivo/premio-brasil-olimpico-2021.ghtml
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Alerta e orientações importantes para 
quem vai fazer testes de aptidão física

O Conselho Re-
gional de Edu-
cação Física da 
20ª Região Ser-

gipe, CREF20/SE, buscan-
do sempre desempenhar 
seu papel como autarquia 
pública, orientando e fis-
calizando o exercício ile-
gal e irregularidades, na 
prática de atividades físi-
cas, e observando o atu-
al momento da realiza-
ções de vários concursos 
na área policial, através 
do profissional José Ro-
drigues, Cref nº 000393 
– G/SE, destacou aqui 
orientações e dicas para 
aquelas pessoas que vão 
fazer provas nessas áre-
as, as quais possuem em 
uma de suas etapas, Teste 
de Aptidão Física – TAF, 
tão importante quanto a 
prova escrita, além de ser 
de caráter eliminatório.
Os testes de aptidão física 
formam uma das etapas de 
avaliação de todos os con-
cursos ligados à área de se-
gurança pública e aquelas 
que exigem ou justificam 
a condição física dos ser-
vidores para o desempe-
nho de suas atribuições.
Ocorre que muitas ve-
zes essa etapa é deixada 
de lado, não leva tão sério 
como deveria na prepara-
ção dos candidatos, ocasio-
nando numa preparação de 
forma errada, devido falta 

de tempo e um planeja-
mento adequado, prejudi-
cando sua aprovação, além 
dos perigos para saúde.
Assim, o CREF20 convidou 
o profissional de Educação 
Física, José Rodrigues, que 
já foi fiscal de vários testes 
de aptidão física, personal 
há mais de dez anos, e mais 
de 22 anos como instrutor 
de musculação, e trabalha 
também na preparação de 
concurseiros para realiza-
ção de TAFs pelo Brasil.
Para o profissional, a pri-
meira dica e mais impor-

tante, e deve ser o primei-
ro passo na preparação de 
qualquer atividade física, 
é avaliação médica (car-
diológica) para saber a si-
tuação clínica de cada um. 
“Após a consulta a um espe-
cialista e os resultados dos 
exames, caso esteja apto, o 
segundo passo é procurar 
a orientação de um profis-
sional de educação física 
registrado, que irá plane-
jar, orientar e acompanhar 
toda preparação de forma 
adequada e segura,” des-
tacou o José Rodrigues.

https://www.cref20.org.br/noticia/127/vigilancia_sanitaria_estadual_aprova_protocolo_de_biosseguranca_criado_pelo_cref20_para_liberacao_gradual_do_uso_de_banheiros_e_vestiarios_em_academias


9A boa orientação faz a diferença

www.cref20.org.br

O profissional também lis-
tas outras dicas importantes 
que podem ajudar na hora 
da preparação para os TAFs

- Buscar também um pro-
fissional da área nutri-
cional especialista em 
Nutrição Desportiva, 
pois, irá adequar a ali-
mentação as necessida-
des de cada candidato.

- Conhecer os testes 
previamente do edital.

- Não esperar ser aprova-
do na prova escrita para 
só depois começar a se 
preparar para os testes fí-
sicos, quanto antes melhor. 
Um período ideal para um 
treinamento físico gira em 
torno de três a seis meses.

- Importante adquirir 
equipamentos adequados 
para cada tipo de provas. 
Treine sempre com eles, 
para no dia na prova não 
estranhar ou causar algum 
desconforto que acabe pre-
judicando o desempenho.

- Treine de acordo com o 
que o edital está exigin-
do para as provas físicas, 
lembrando que as bancas 
são bastantes rígidas com 
a fiscalização desses testes.

- Uma dica que pode aju-
dar bastante é treinar 
um parceiro ou parceira 
que tenha o mesmo ob-
jetivo ajudará bastante.

- Ter um tempo ide-
al de descanso para re-
cuperação do corpo.

- Um profissional de Edu-
cação Física é importan-
te para orientar a forma 
adequada, a carga ideal, 
evitará excessos de trei-
namentos, que aumen-
tam o risco de lesões.

- Evitar bebidas alcoó-
licas, ter uma boa noi-
te de sono nos dias que 
antecedem a prova.

Lembra-se, que o teste além 
de físico também é psico-
lógico. Então, calma e con-
centração são essenciais.

“Como compreender tudo 
isso? A resposta é simples 
e objetiva; você precisa 
contar com a orientação de 
um profissional de educa-
ção física. Treinar para um 
teste de aptidão física sem 
orientação de um profissio-
nal capacitado é um passo 
grande para o fracasso e um 
risco enorme para a saúde.” 
Ressaltou José Rodrigues.

De acordo com José Ro-
drigues o profissional de 
educação física promove a 
saúde das pessoas por meio 
da prática de atividades fí-
sicas, mas suas funções vão 
além disso. “Esse profissio-
nal também é responsável 
por coordenar, planejar e 
supervisionar programas 
esportivos e recreativos que 
visam ao desenvolvimento 
social dos indivíduos de 
maneira adequada a cada 
um e com mais segurança.” 
Concluiu o profissional.

http://www.cref20.org.br/
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FISCALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES E JOGOS

Em toda e qualquer 
competição espor-
tiva os técnicos de 

equipes devem possuir 
o registro no Conselho 
Regional de Educação 
Física. A falta do regis-
tro profissional caracte-
riza exercício ilegal da 
profissão, constituin-
do contravenção pe-
nal prevista no De-
creto-Lei nº 3.688/41.
Os organizadores de 
competições esportivas 
devem concorrer para 
o cumprimento da lei, 
exigindo a cédula de 
identidade profissio-
nal emitida pelo CREF 
ou declaração equiva-
lente que comprove o 
registro dos técnicos. 
Pessoas sem o registro 
profissional não podem 
assinar como técnicos 
ou exercer essa função.
Essa nova realidade do 
esporte no Brasil vigo-
ra desde 1 de setem-
bro de 1998, portanto 
há mais de 10 anos. O 

objetivo do legislador 
é garantir que as crian-
ças, adolescentes, jo-
vens, adultos e todos 
praticantes de esportes, 
nos seus vários níveis 
e modalidades, sejam 
atendidos por profissio-
nais de Educação Física 
habilitados, permitindo 
maior segurança para 
a saúde física e psico-
lógica dos praticantes.
Nos programas Segundo 
Tempo, Mais Educação, 

Amigos da Escola, Trei-
namento Desportivo Es-
colar e outros, somente 
profissionais registrados 
no CREF podem atuar na 
dinamização do exercí-
cios físicos e esportes.
No caso de estagiários, 
estes devem observar 
todas as normas legais 
que regem a matéria.

data s  i m p o rta n t e s  e  i n f o r m at i v o s

http://www.cref20.org.br/
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 V Í D E O S 
CLIQUE NAS IMAGENS PARA 

ASSISTIR OS VÍDEOS

Mensagem de final de 
natal e final do CREF20

          VÍDEOS

Vídeo sobre o bônus extra de 
10% de desconto na anuidade 

2022

https://www.youtube.com/watch?v=tahOZ-_QLH0
https://www.instagram.com/p/CWdq5zLDv-V/
https://www.youtube.com/watch?v=l9z-NGDKaIk&t=9s
https://www.instagram.com/p/CWdq5zLDv-V/

