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2
PLANO DE GESTÃO - CREF/SC 2018-2024
1- Manter a imagem do CREF como instituição
acolhedora, envolvida e apoiadora de sua classe e das
áreas que envolvem a profissão do profissional de
educação física .
2- Estreitar as relações com os setores onde atuam
os profissionais de educação física, investindo em
ações que valorizem suas atividades e tragam
visibilidade para a classe.
3- Minimizar a burocracia no CREF, criando subseções
em todo o estado para facilitar o acesso ao CREF e
melhorar o atendimento prestado aos usuários.
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4- Realizar as reuniões plenárias itinerantes nas
subseções, com espaço aberto à comunidade
relacionada com a educação física.
5- Firmar parcerias com universidades e outras
entidades relacionadas com a profissão, para
possibilitar o aprimoramento dos profissionais, como
também priorizar os profissionais da região na
contratação de palestras, cursos e seminários.
6- Fiscalizar os ambientes utilizados na área da
educação
física,
levando
orientações
e
conscientização sobre a prática regular da profissão.
7- Adequar os valores cobrados das
anuidades e
demais taxas, para pessoas físicas e jurídicas,
proporcionalmente aos benefícios recebidos como
também buscar motivações e facilitações para que os
não pagantes do CREF venham a contribuir.
8- Evitar o surgimento de questões litigiosas e
judiciais entre o CREF, profissionais e sociedade em
geral, aplicando sempre o bom senso para conciliar as
partes e solucionar conflitos existentes.
9 - Manter a gestão do CREF modernizada e otimizada
para que o atendimento seja pronto e rápido, desde
simples informações à busca de documentações.
10- Fomentar o mercado de trabalho da educação
física, por meio da divulgação da profissão junto aos
órgãos públicos, mostrando a importância da
atividade física na saúde pública.
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