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Portaria CREF5/CE  Nº02/2022                   
 

 
 

Dispõe sobre a concessão de apoio e 
realização a eventos pelo Conselho 
Regional de Educação Física da 5ª Região 
– CREF5  

 
A PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 5ª REGIÃO, no 

uso de suas atribuições estatutárias conforme dispõe o inciso II do art. 30 e: 
 
CONSIDERANDO, o inciso VIII, Art. 4º do Estatuto do Conselho Regional de 

Educação Física da 5ª Região, que determina como um dos fins deste Conselho “estimular, 
apoiar e promover o aperfeiçoamento e a atualização dos Profissionais de Educação 
Física”; 
 

CONSIDERANDO, que o Conselho Regional de Educação Física da 5ª região – 
CREF5 recebe solicitações de apoio de eventos de interesse da profissão de Educação 
Física e que tenha relevância como contribuição para promover a produção e difusão do 
conhecimento, estimular o desenvolvimento e a consolidação do ensino e do exercício 
profissional da Educação Física, bem consolidar a imagem do Conselho Regional e o seu 
compromisso com o fortalecimento da Educação Física; 

  
CONSIDERANDO, que o Conselho é órgão multiplicador e regulador da atividade 

profissional; 
 

CONSIDERANDO, o que decidiu a Diretoria do CREF5 em reunião ordinária 
realizada em 24/02/2022. 
 

 RESOLVE:  
 
Art. 1º - Quaisquer solicitações para apoio e realização de eventos deverão ser 

encaminhadas em tempo hábil para aprovação da DIRETORIA: 
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I. É obrigatório enviar ao CREF5, previamente, a lista dos Profissionais 
envolvidos no evento, com respectivos números de registro do seu 
Conselho Profissional, devendo constar no material de divulgação os 
respectivos registros profissionais dos mesmos. 

II. As proposições e /ou projetos solicitando apoio ao CREF5, devem 
obedecer às orientações abaixo para análise da Comissão de Eventos e da 
Diretoria, como expressa nesta Portaria, deverão ser explicitas por meio 
das seguintes observações: 

 
             a) apresentação do projeto; 
             b) objetivo do evento; 
             c) público-alvo; 
             d) abrangência geográfica; 

                           e) contribuição e relevância do evento para o seguimento da Educação  
Física; 

             f)  plano de divulgação; 
             g) contrapartidas ou proposta de retorno institucional; 
             h) período da realização; 

               
III. Entende-se por apoio aos eventos, o custeio e cobertura de 

disponibilizados pelo CREF5: 
 
              a) divulgação no site e canais de redes sociais do CREF5; 
              b) envio de e-mail marketing (mala direta digital) para os registrados do 

CREF5; 
              c) canetas, blocos de anotações e pastas; 
              d) confecção e emissão de certificados digitais;  
 
Art. 2º - Considere evento: 
 

              I.     Feiras, encontros profissionais, palestras, cursos, conferências, seminários, 
congressos, premiações e atividades afins.  
 

              II.          Não poderão ser apoiados os eventos: 
a) em desarcordo a missão institucional e finalidade do CREF5; 
b) que não evidencie, benefícios para a educação física; 
c) os eventos que não atendam os dispositivos elencados nos incisos I e II do 

artigo 1º. 
d) no caso de pessoas que não observem os dispositivos do Art.9º do Código 

de Ética que estabelece normas de conduta no relacionamento com 
órgãos e entidades representativas da categoria e da classe: 

 
Art.3º - Para a concessão do apoio ao evento a Comissão de Eventos e a Diretoria 
do CREF5 analisarão as propostas baseando-se na relevância das contrapartidas 
oferecidas e potenciais benefícios diretos e/ou indiretos para a Educação Física, 
tais como: 
 
I.           No evento: 
             a) cessão de espaço para exposição dos diversos de materiais do CREF5; 
             b) desconto de no mínimo 15% (quinze por cento), ou gratuidade para 
participação de profissionais de Educação Física; 
             c) divulgação sobre temas de interesse da Educação Física; 
 



II.        Para A utilização dos símbolos institucionais (Logo do CREF5), somente com  
a aprovação prévia da Diretoria, quando do preenchimento dos requisitos 
inseridos no inciso II do artigo 1º desta norma, e em caso de divulgação em mídia 
deve-se exigir: 
            a) aplicação de símbolos institucionais (logo) do CREF5 nas peças de 
divulgação do evento ou ação; 
 
Art. 4º - Para o custeio da realização e apoio para eventos, será observado as 

limitações da dotação orçamentária.  
 
Art. 5º - Os casos omissos serão deliberados pela Diretoria do CREF5, observando 

a relevância e o benefício advindo do evento para a profissão. 
 
Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando as disposições em 

contrário. 
 
 Fortaleza, 24 de fevereiro de 2022 

 
 

Andrea Cristina da Silva Benevides 
Presidente CREF5 

 


