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CREF4/SP REALIZARÁ PESQUISA DE
OPINIÃO
O CREF4/SP realizará pesquisa de opinião em 15 regiões do
Estado de São Paulo para saber o que pensa o Profissional de
Educação Física. A pesquisa será dividida em 02 fases, a primeira
qualitativa e a segunda quantitativa. Na fase qualitativa o
CREF4/SP obterá os “objetivos-chave” e dela poderá elaborar as
questões para a etapa 02 [quantitativa], que será realizada através
de contato telefônico (call center). Na etapa qualitativa o CREF4/SP
estima realizar entre 70 a 75 entrevistas, divididas entre 05 grupos:
conselheiros do CREF4/SP; responsáveis técnicos de entidades e
empresas registradas no CREF4/SP; técnicos de clubes
desportivos; profissionais de Educação Física atuantes no ensino
básico público e Profissionais de Educação Física atuantes no
ensino básico privado.
Os Profissionais de Educação Física serão abordados para
responder aos seguintes questionamentos básicos: Qual a imagem
você tem do CREF4/SP? O que você espera do CREF4/SP? O que
você recebe do CREF4/SP? Qual a função do CREF4/SP? Você já
usou os serviços do CREF4/SP?
Na etapa quantitativa será feito contato telefônico com, no mínimo,
1.000 indivíduos e o questionário será composto por 04 questões
fechadas e 01 (uma) aberta.
Será realizada também uma avaliação através de um hot site criado
para este fim, sendo o acesso através da rede mundial de
computadores, através de comunicação eletrônica e link para
acesso com o questionário a ser preenchido por no mínimo 1.500.
Esse terá 10 questões fechadas e 01 aberta. O hot site possibilitará
a resposta dos questionamentos on-line e os resultados, tabulados
automaticamente pelo sistema, serão divulgados parcialmente
durante o prazo em que permanecerem disponíveis o seu acesso.
Em breve, o CREF4/SP informará a data de início da pesquisa.
IMPORTANTE – O trabalho será regido pelo Código de Ética
para Pesquisa de Mercado, da Associação Brasileira das
Empresas de Pesquisa – ABEP. O CREF4/SP
disponibilizará a sua mala direta para que os contatos sejam
feitos somente com os profissionais registrados. A escolha do
entrevistado será feita aleatoriamente.
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Veja a agenda das UMAs do CREF4/SP para o mês de
setembro.

CONDEEFESP – Conselho de
Dirigentes de Escolas de Educação
Física do Estado de São Paulo – O
próximo encontro do CONDEEFESP
está agendado para o dia 23 de
outubro, na sede do CREF4/SP. No
mesmo dia, acontecerá também a
eleição dos conselheiros e da
diretoria para o mandato 2010/2012.
Informações: 16 3711-8912 ou
condeefesp@gmail.com
II Encontro dos Dirigentes
das Academias e Clubes do
Estado de São Paulo - A
inserção do Profissional de
Educação Física em diversas áreas
de atuação será um dos temas a
ser discutido no II Encontro
organizado pelo CREF4/SP com
previsão para acontecer no início de
dezembro. O I Encontro aconteceu
em novembro do ano passado e foi
um sucesso. O CREF4/SP colocou
em pauta diversos temas
pertinentes à área. “A ideia é tentar
desmistificar uma série de lendas
que existem no mercado sobre a
profissão”, afirmou Vlademir
Fernandes, presidente do
CREF4/SP.
• Atenção

Questão do “Lapso Temporal”
– Recentemente, o CREF4/SP
enviou o Ofício Circular nº 0064/10
para os coordenadores dos cursos
de graduação em Educação Física
pedindo providências sobre a
questão do “lapso temporal” entre
estágio, colação de grau e registro
no CREF4/SP. O objetivo dessa
ação é uma tentativa de aparar a
aresta do “lapso temporal”. Algumas
instituições de ensino superior já
estão resolvendo essa situação com
a antecipação da colação de grau
de seus formandos. Para saber
mais sobre o assunto leia matéria
publicada na Edição 26 – junho
2010.
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