
Representação Competência (orientação e qualificação técnica ) Regulamentação 
Profissional

Ampliar número de profissionais  
registrados

Ambiente Favorável à 
Educação Física 

Profissionais  qualificados para 
atender as demandas da sociedade

Articular ações  com rede de ensino superior para qualidade da 
formação inicial do profissional de Educação Física

Positivar e fortalecer a imagem  
do CREF3/SC e da EF

Promover 
o exercício legal 

da profissão  

Fortalecer o relacionamento 

dos  profissionais de EF 

com o CREF3/SC 

Fortalecer as relações com  mercado nas áreas  
de atividades físicas – Qualidade  de Vida, Educação,  

da Saúde e do Esporte  (PJ)

Fortalecer e ampliar a inserção 
da Educação Física

na sociedade 

Articular ações  de 
relacionamento  Político e 

Técnico (Órgãos Públicos, IES, 
Federações  e organizações)

Estimular o desenvolvimento dos profissionais 
através de Educação Continuada (acesso)
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Gestão de pessoas Infraestrutura

Desenvolver competências para 
execução das estratégias

Garantir infraestrutura
física e sistemas de informação

Valorizar as pessoas 
para alcançar resultados

Sustentabilidade

Atuar com foco no 
desenvolvimento econômico, 

social e ambiental
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Orientação para mercado

Otimizar o processo de comunicação com os públicos de interesse.

Fortalecer atuação das 
Comissões Permanentes 

e Especiais

Apoiar iniciativas que valorizem a 
Educação Física na sociedade 

e o CREF3/SC, perante os públicos 
de interesse

P
ro

ce
ss

o
s

Eficiência operacional

Obter sinergia operacional 
com foco na sustentabilidade 

Otimizar processos de atendimento aos clientes

MISSÃO: Garantir à sociedade o direito constitucional de ser atendida 

na área de atividades físicas por profissionais de Educação Física,

nos contextos da qualidade de vida, Educação, da Saúde e do Esporte.

VISÃO 2015: Consolidar-se como Conselho Profissional 

de referência em qualidade e representatividade 

para a Educação Física em Santa Catarina.

VALORES: Trabalho em Equipe, Excelência
Comprometimento, Integridade, Paixão

e Conhecimento.
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