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INTRODUÇÃO

OBJETIVO

METODOLOGIA

A participação do Profissional de Educação Física (PEF) em
atividades vinculadas à Atenção Básica à Saúde (ABS),
especialmente no Núcleo Ampliado de Saúde da Família e
Atenção Básica (NASF-AB), sofreu um impulso quando este
profissional foi requerido para o trabalho direto com a população
dentro do Sistema Único de Saúde, a partir do final da década
de 2000. A qualificação do PEF para a atuação na ABS moveu a
Faculdade de Medicina da UFMG, através do Núcleo de Educação
em Saúde Coletiva (NESCON), juntamente com o Conselho
Regional de Educação Física da 6ª Região/Minas Gerais
(CREF6/MG), para uma parceria, da qual resultou a criação e
oferta de cursos de pós-graduação - Especialização,
Aperfeiçoamento e Atualização. O presente trabalho descreve os
resultados desta parceria que em 2019 completa dez anos de
trabalho ininterrupto.

Apresentar características e
números relativos à iniciativa
de qualificação em Saúde da
Família para Profissionais de
Educação
Física
em
Especialização,
Aperfeiçoamento
e
Atualização, oferecidos na
modalidade
Educação
a
Distância, pela parceria entre
NESCON e CREF6-MG no
período de 2010 a 2019.

Método
descritivo,
quantitativo, utilizando-se
compilação de dados dos
Relatórios
Técnicos
e
dados coletados no ato da
matrícula do profissional
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Plataforma
Phila,
referente ao período entre
2010 e 31/07/2019.

CONCLUSÃO
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Conclui-se que a parceria realizada entre
o NESCON e CREF6/MG foi capaz, no
período de dez anos consecutivos,
organizar a qualificação profissional na
modalidade Educação a Distância para a
atuação do Profissional de Educação
Física no campo da Atenção Básica à
Saúde, prioritariamente para a Saúde da
Família.

