
Propostas para implantação da Nova Gestão Organizacional  
do CONFEF/2020 

O Movimento CONFEF – Pela Voz de Todos reúne profissionais de Educação Física sensíveis 
ao momento pelo qual passa a profissão e ao contexto em que estão inseridos os profissio-
nais e as pessoas jurídicas que compõem o sistema. São gestores que apresentam propos-
tas para que a Educação Física ultrapasse as barreiras que vem enfrentando, ouvindo os 
anseios de toda a categoria. O movimento compõe-se de conselheiros federais, presidentes 
de CREFs e profissionais de diferentes áreas  
de intervenção profissional. 
O Movimento CONFEF – Pela Voz de todos tem como proposta inicial promover a descentra-
lização das ações, de modo a possibilitar aos seus integrantes participação e protagonismo 
no desenvolvimento e fortalecimento do sistema. Nesse sentido, a proposta central funda-
menta-se em três macrodiretrizes: 

VOTE CHAPA 2

Ações estruturantes do sistema CONFEF/CREFs: 
- Viabilizar junto aos Conselhos Regionais os bens móveis e imóveis  
  para seu bom funcionamento; 
- Interligar o sistema, com banco de dados de acesso aos órgãos regionais; 
- Instrumentalizar os conselhos com equipamentos e sistemas eficientes de fiscalização; 
- Criar a Caixa de Assistência ao Profissional de Educação Física. 

Ações Técnico-Administrativas: 
- Redefinição dos departamentos do CONFEF, criando o departamento de fiscalização; 
- Fortalecimento do departamento jurídico com suporte específico aos CREFs; 
- Viabilizar sistema/suporte de cobrança da dívida ativa junto aos CREFs; 
- Concentrar processos licitatórios de interesse comum aos conselhos regionais. 
- Padronizar procedimentos administrativos  
 (ações de fiscalização/licitação/ética e recursos humanos); 

Ações políticas do sistema:
- Viabilizar novo Projeto de Lei de Criação do Conselho Federal e Regionais  
 de Educação Física em decorrência da ADI 3428  

- Redirecionamento/efetividade da assessoria legislativa no Congresso; 
- Estreitamento das relações com o MEC, MS e demais ministérios afins à Educação Física; 
- Promover a instituição do Dia do Profissional de Educação Física nos Estados  
 por meio de lei estadual; 

- Criação dos delegados federais; 
- Defender o profissional, a profissão e a sociedade de forma objetiva, célere e eficaz; 
- Reafirmar constantemente a importância de as atividades da Educação Física  
 serem dinamizadas por profissionais registrados no sistema CONFEF/CREFs; 

- Redirecionar a política publicitária do CONFEF, fortalecendo as ações regionais; 
- Incentivar e apoiar ações regionais de capacitação e aperfeiçoamento profissional 
 (congressos, seminários, simpósios etc.); 

- Promover o fortalecimento e reconhecimento do sistema junto às instituições  
 públicas e privadas;

- Trabalhar junto ao Congresso Nacional, Ministério da Educação, Assembleias Estaduais   
 e Câmaras Municipais viabilizando aprovações de Projetos de Leis que aumente a carga   
 horária da Educação Física em toda grade escolar da Educação Básica; 
- Aprovar Leis no âmbito Nacional que garanta a presença do Profissional de Educação   
 Física ministrando aulas em todos segmentos do âmbito escolar do Brasil; 
- Garantir através de Leis uma Educação Física Escolar Inclusiva.

Todas essas ações que transformarão a Educação Física no Brasil  
só serão possíveis com o seu apoio. 
Venha conosco nessa jornada.
Pela Voz de Todos - Chapa 2
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Acompanhe nossa 
campanha através  

de nossas redes sociais.

Acesse:  
Biolinky.co/pelavozdetodos
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QUEM SOMOS? 
 

Somos profissionais de Educação Física que entendem que nossa representação 

pode ser fortalecida com a implantação de alguns ajustes e novos projetos no 

Sistema CONFEF/CREFs. 

Isso significa conquistar mais reconhecimento e prestígio para toda a cadeia 

produtiva interligada à profissão, evidenciando ainda mais a importância da nossa 

categoria para a sociedade. 

Após longo período atuando de forma coadjuvante nas áreas de saúde, ensino e 

outras, chegou o momento de assumirmos o protagonismo que nossa profissão 

alcançou com o advento de novas tecnologias e avanços na área da ciência, que 

comprovam o quanto a atividade física é importante para a população em todas as 

fases da vida, desde a primeira infância. 

Só avançaremos para este próximo nível quando tivermos à frente do CONFEF 

pessoas que respeitem o passado, mas entendam que o futuro chegou. Dirigentes 

que não refutem os avanços científicos e tecnológicos e compreendam que 

periodicamente a sociedade apresenta novas demandas, assim como o mercado 

que, com a sua dinâmica, sempre oferece novas oportunidades e exige mudanças 

de atitude. 

A velocidade deste novo mundo exige maior agilidade nos processos de decisão, 

descentralização do poder de mando e financeiro, simplificação da gestão, 

equidade entre os Conselhos Regionais e maior participação dos representantes 

regionais nas decisões nacionais que envolvam a categoria. 

Em resumo, ouvir a Voz de Todos – de todos os Conselhos Regionais, de todos 

conselheiros, de todos os delegados, de todos os profissionais de Educação Física e, 

por fim, de toda a sociedade. 

Essa é a razão do Movimento pela Voz de Todos. Temos um propósito inabalável 

de elevar a valorização de nossa categoria perante a sociedade em âmbito nacional, 

descentralizando a gestão do CONFEF, concedendo aos CREFs maior 

participação nas decisões nacionais e mais autonomia nas ações regionais. 
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