
 

No dia 29 de Setembro de 2021 haverá eleições de 14 (quatorze) Conselheiros, sendo 10 (dez) titulares e 04 (quatro) 
suplentes, para a composição do CREF17/MT, que terão mandatos de 01 de janeiro de 2022 à 31 de dezembro de 2024. 

A Votação ocorrerá das 08h00 (oito horas) às 17h00 (dezessete horas) de forma presencial na sede do 
CREF17/MT,  situada à Rua das Mangueiras, número 253, Bairro Shangri-la, e ou por correspondência (carta voto). 

Seu voto é muito importante para fortalecer o Conselho Regional de Educação Física – 17ª Região – Mato Grosso. 

Carta Programa - A Chapa 1 – Juntos, Somos Essenciais 

Unidos por um ideal e pela valorização  da nossa Profissão. 

 Apresentação 

01 - VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL E EXCELÊNCIA DE ATENDIMENTO. 
- Garantir os investimentos nas ações de Orientação e Fiscalização, promovendo a harmonia e uma boa relação entre 
o Conselho e seus registrados; 
- Buscar o fortalecimento dos diversos seguimentos da Educação Física, promovendo palestras e encontros 
regionalizados a fim de esclarecer dúvidas e receber sugestões, atualizar informações e transmitir orientações a 
respeito da atuação profissional. 
- Manter a articulação com as IES com a finalidade de aproximar dos estudantes (calouros e formandos), e esclarecer 
o principal papel do CREF17/MT, assim como os direitos e deveres do profissional de educação física e demais temas 
que abrangem a profissão. 
- Elevar, potencializar e modernizar a qualidade do atendimento às pessoas físicas e jurídicas registradas, mediante a 
valorização dos funcionários e colaboradores de todos os setores do Conselho; 
- Desenvolver estratégias que melhorem o relacionamento e que garanta agilidade de atendimento e processos; 
- Aperfeiçoar o processo de consultas on-line sobre pessoas físicas e jurídicas, certidões, débitos e outros serviços. 

 
02 - TRANSPARÊNCIA NAS AÇÕES E INCREMENTO NA COMUNICAÇÃO COM OS PROFISSIONAIS. 

- Aumentar o nível de transparência e comunicação do CREF17/MT, visando melhorias no Portal da Transparência 
para  que todos tenham acesso às atas de plenária e atos do Conselho; 
- Melhoria das mídias sociais com uso de aplicativo, enquanto mais um canal de comunicação com os profissionais 
registrados; 
- Divulgação das datas de plenárias; 
- Desenvolver estratégias para informar e sensibilizar a sociedade sobre o papel do Conselho e a importância da 
prestação de serviços dos profissionais de Educação Física. 

 
03- CONVÊNIOS, PARCERIAS E BUSCA DE BENEFÍCIOS AOS PROFISSIONAIS REGISTRADOS. 

- Aumentar a parceria com as instituições de ensino superior para elevar o número de entrega de Cédulas de Identidade 
Profissional no ato da Colação de Grau; 
- Fortalecer parcerias para propiciar benefícios às pessoas físicas e jurídicas registradas (descontos no comércio, 
serviços, cursos, eventos por meio de Clube de Serviços); 
- Aproximação dos Sindicatos e Associações, estimulando as mesmas no uso de suas atribuições em lutar e defender 
os direitos dos Profissionais de Educação Física; 
- Requerer junto ao CONFEF uma Pauta para que o mesmo intervenha junto ao Ministério da Saúde no sentido de 
Classificar as Academias como Unidades de Saúde e o Profissional como Trabalhador da Saúde. 

 
04 - CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO. 
- Designar profissionais de Educação Física registrados como facilitador, com representação em todas as cidades do 
Estado,  para atuar na aproximação dos profissionais de Educação Física como CREF17/MT; 
- Impulsionar o projeto “CREF17/MT - ITINERANTE” para em conjunto com os facilitadores procurar atender as 

demandas específicas das cidades e regiões do Estado; 
- Promover uma campanha de adesão ao Conselho, junto aos profissionais de Educação Física de Mato Grosso, com 
vistas a manter a auto sustentabilidade do CREF17/MT, podendo assim desenvolver estudos de descentralização; 
- Intensificar campanhas orientativas à sociedade e realizar ações juntos as prefeituras e outros órgãos, visando 
garantir a  contratação somente de profissionais registrados no Conselho Regional de Educação Física. 


