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evento

destaque

NOVAS REGRAS
PARA O
CADASTRAMENTO
DAS EQUIPES QUE
FARÃO PARTE DOS
NASF
O CREF4/SP tomou conhecimento
da publicação da Portaria nº 256,
de 11 de março de 2013, da
Secretaria de Atenção à Saúde do
Ministério da Saúde, que dispõe
sobre novas regras para o
cadastramento das equipes que
farão parte dos Núcleos de Apoio
à Saúde da Família (NASF)
Sistema de Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde
(SCNES), que em seu artigo 6º
incluiu na Tabela de Classificação
Brasileira de Ocupações utilizada
no SCNES, a CBO provisório
2241-E1 – PROFISSIONAL DE
EDUCAÇÃO FÍSICA. O CREF4/SP
esclarece que todos são
Profissionais de Saúde (licenciados
e bacharéis), mas apenas os
bacharéis poderão atuar nos
Núcleos de Apoio à Saúde da
Família.
O CREF4/SP está providenciando
a comunicação de nota de
esclarecimento sobre o assunto a
todos os Núcleos de Apoio à
Saúde da Família do Estado de
São Paulo.
Leia mais no portal.

mídia

GLOBO EDUCAÇÃO
EXIBE VÍDEOS SOBRE
EDUCAÇÃO FÍSICA
ESCOLAR
A Rede Globo, através do seu
Programa Globo Educação, exibe
uma série de matérias sobre a
importância da Educação Física
Escolar, procurando responder
algumas questões, como por
exemplo: Como professores,
gestores e alunos veem o papel da
Educação Física na escola?
Leia mais e acesse os vídeos no
portal.

ética

CÓDIGO DE ÉTICA
DOS PROFISSIONAIS
DE EDUCAÇÃO FÍSICA
As Declarações Universais de
Direitos Humanos e da Cultura, a
Agenda 21, e, ainda, os indicadores
da Carta Brasileira de Educação
Física 2000, juntamente com a
legislação referente à Educação
Física e a seus profissionais nas
esferas federal, estadual e municipal,
constituem o fundamento para a
função mediadora do Sistema
CONFEF/CREFs no que concerne
ao Código de Ética. O Código
propõe normatizar a articulação das
dimensões técnica e social com a
dimensão ética, de forma a garantir,
no desempenho do Profissional de
Educação Física, a união de
conhecimento científico e atitude,
referendando a necessidade de um
saber e de um saber fazer que
venham a efetivar-se como um
saber bem e um saber fazer bem.
O Profissional de Educação
Física precisa conhecer o seu
Código de Ética Profissional!

CICLO CREF4/SP
DO CONHECIMENTO
Fique por dentro do que aconteceu nos últimos Ciclos
do Conhecimento proporcionados pelo CREF4/SP.

Boxear não é um ato de
violência
“Boxe: a Nobre Arte de Ensinar” foi o título da palestra, de março, do
Prof. Bruno Alessandro Alves Galati, especialista na área e conselheiro
do CREF4/SP, que teve seus primeiros passos no boxe inspirados na
paixão do pai. De acordo com ele, o boxe tem evoluído bastante, mas
“ainda é necessário investir em orientação e fiscalização, promover
qualificação e intercâmbio, para que o esporte seja ampliado e
divulgado, resultando em conquista de medalhas”.
Leia mais.

Resolução de problemas na
Educação Física Escolar
Em abril, o Prof. Ms. Ademir Testa Júnior, de Jaú, apresentou, na
sede do CREF4, em São Paulo, o trabalho vencedor do Prêmio
Educador Nota 10 da Fundação Victor Civita em 2009, com o projeto
“Movimento, Saúde e Qualidade de Vida: a Educação Física na
escola” e, pensando sempre na resolução de problemas e educação
para a saúde, encantou a todos pelo amor que tem pela Educação
Física Escolar, apesar de qualquer dificuldade que possa existir.
Leia mais.

Hipertrofia muscular
e emagrecimento
No dia 4 de maio, o curso de Educação Física das Faculdades
Integradas Padre Albino – FIPA, de Catanduva (SP), promoveu a
palestra “Hipertrofia muscular e emagrecimento: dos grandes desafios
à potencialização dos resultados”, com o Prof. Dr. Fernando Oliveira
Catanho da Silva. A hipertrofia e o emagrecimento foram apresentadas
como fenômenos adaptativos distintos e que podem ser alcançados
com a atividade física regular e sistematizada.

Planejamento estratégico
No dia 18 de maio, em São Paulo, o Prof. Marco Antonio Olivatto,
conselheiro do CREF4, falou sobre “Planejamento estratégico,
cenários e tendências do mercado da atividade física e dos esportes”.
Ele defende o Plano de Marketing centrado no cliente como estratégia
para atraí-lo e mantê-lo na prática de atividades físicas. “A zona de
conforto é um lugar extremamente perigoso; é preciso ficar longe dela
e correr riscos se quiser se destacar no mercado”.
Leia mais.

A íntegra do documento está
disponível no portal.

premiação

PRÊMIO DE MÉRITO
ACADÊMICO
O CREF4/SP instituiu o Prêmio de
Mérito Acadêmico em Educação
Física, que será outorgado,
semestralmente, aos alunos
destaque de Licenciatura e ao
melhor de Bacharelado em
Educação Física de cada Instituição
de Ensino Superior – IES do Estado
de São Paulo.
O processo de premiação se dará
mediante parceria entre a IES e o
CREF4/SP. A entrega do Prêmio
contará com a presença de um
representante do CREF4/SP.

Ginástica funcional e
corridas de rua
Os professores Artur Hashimoto Inoue e Daniel Luís Dufloth
participaram do último Ciclo do mês de maio, realizado na
Universidade do Vale do Paraíba – UNIVAP, em São José dos
Campos (SP). O evento contou com o apoio da Associação Cristã de
Moços – ACM do município. Os temas apresentados foram,
respectivamente, “Ginástica Funcional – tendências de negócios e
studio” e “Bases fisiológicas aplicadas às corridas de rua”.

A iniciativa partiu dos membros da
Comissão de Eventos e da
Comissão de Ensino Superior e
Preparação Profissional, com a
aprovação da Diretoria do
CREF4/SP.
Informações: (11) 3292-1700 ou
crefsp@crefsp.org.br.

agenda de agosto
O Ciclo CREF4/SP
do Conhecimento
é um projeto
organizado pela
Comissão de
Eventos do
CREF4/SP, visando
ao
aprimoramento.

Era Genômica
O interesse no estudo desenvolvido por Rodrigo Gonçalves Dias,
pesquisador no Instituto do Coração – InCor de São Paulo, na área de
genética voltada para o exercício físico, proporcionou uma troca de
informação diferenciada durante o Ciclo de junho, em São Paulo. A
palestra sobre “A Genética Aplicada à Fisiologia do Exercício: O que
muda na atuação do Profissional de Educação Física na era
genômica” mostrou uma síntese do mundo da ciência.

A etapa de agosto do Ciclo
será em:

SANTOS, dia 21 de agosto. “A
prática docente em Educação Física
Escolar: da inspiração à ação”, com
o Prof. Dr. Walter Correia.

Leis de incentivo ao esporte
“Leis de Incentivo ao Esporte: Elaboração e Gestão de Projetos” foi o
tema apresentado pelo Prof. Ms. Ricardo Paolucci, em julho, em São
Paulo. O mestre em Administração falou sobre as etapas de
elaboração de um projeto na área esportiva, oferecendo orientações e
esclarecendo as dúvidas. Para ele, “compartilhar conhecimento faz
com que as coisas melhorem em todos os aspectos”.
SÃO PAULO, dia 31 de agosto.
“Treinamento Funcional e Postural”,
com o Prof. Ms. Érica Verderi.

Leia matérias completas no portal e nas revistas.

As vagas são limitadas! Mais
informações e inscrições, clique aqui.
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