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INSTITUIÇÕES
SÃO NOTIFICADAS
O Departamento de Orientação e
Fiscalização do CREF4/SP notifica,
através de ofício, prefeituras,
universidades e instituições que
não exigem em seu edital o
registro profissional do candidato
no Sistema CONFEF/CREFs,
condição legal necessária para o
profissional atuar na área.
Recentemente, a Universidade
Estadual Paulista “Julio de
Mesquita Filho” – UNESP –
Campus Guaratinguetá, recebeu
essa notificação e, por este motivo,
retificou o Edital de Abertura das
Inscrições nº 148/2010, fazendo
constar a exigência de registro
profissional no CREF4/SP. Citada
retificação foi publicada no Diário
Oficial do Estado de 13/11/10,
Seção I, pag. 177.
Outras ações do Departamento de
Fiscalização você encontra no
portal do CREF4/SP.

SEMINÁRIO DE ÉTICA

De 16 a 18 de janeiro acontecerá o VI Seminário de Ética do
Conselho Federal de Educação Física – CONFEF, em Foz do Iguaçu
– PR, dentro da programação do 26º Congresso Internacional de
Educação Física – FIEP 2011. O tema de 2011 será “Dez Anos de
Ética Profissional no Sistema CONFEF/CREFs: história,
procedimentos, estatística e resultados”. Sob a coordenação geral do
Prof. Dr. João Batista Andreotti Gomes Tojal, de São Paulo e
secretaria geral do Prof. Dr. Alberto dos Santos Puga Barbosa, do
Amazonas, o evento promete ser de alto nível e de conclusões
relevantes para a profissão.
Os conferencistas convidados são conselheiros dos CREFs do país.
Cada Conselho Regional designou um representante de sua Comissão
de Ética Profissional, que deverá abordar o histórico da implementação
da Comissão de Ética de sua Regional e os dados estatísticos da
aplicação da Ética Profissional no seu Estado.
O CREF4/SP estará representado pelos conselheiros Roberto Jorge
Saad e Nestor Soares Publio, porém, outros conselheiros como
Solange Guerra Bueno, Pedro Roberto Pereira de Souza e Marcelo
Vasques Casati também participarão do evento. Flavio Delmanto,
presidente do CREF4/SP, confirmou presença.
As inscrições são gratuitas, porém limitadas. A participação dará direito
a certificados.
Informações e inscrições:
VI Seminário de Ética do Conselho Federal de Educação
Física – CONFEF
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DENUNCIE – O CREF4/SP
irá considerar qualquer
comunicado ou notícia
por escrito, devidamente
fundamentada, e
procederá de acordo com
o estabelecido na
Resolução CONFEF nº
023/00, que dispõe sobre
a fiscalização e
orientação de Pessoas
Físicas e Jurídicas. Faça
a sua denúncia aqui!

Agenda - As Unidades Móveis de
Atendimentos estarão nos municípios de
São José do Rio Preto [de 14 a 16 de
dezembro] e em Mogi das Cruzes [de
14 a 17 de dezembro].
As cidades de Ubatuba e Sorocaba
foram as últimas que receberam as
UMAs.
UMA em Sorocaba

Rua Líbero Badaró, 377 - 3º andar - Centro - 01009-000, São Paulo, SP
Telefax: 11 3292-1700
Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas

