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CREF3/SC homenageia profissionais
Entrega da Medalha do Mérito da Educação Física, Jornada Catarinense de EF, outdoors pelo Estado: série de
ações para valorizar os profissionais de Educação Física catarinenses. Além do 1º de Setembro, o CREF3/SC prepara a série de Seminários Regionais de Formação Continuada, que vai percorrer o Estado até o final de 2016
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Comissões do Paraná, Rio Grande
do Sul e Santa Catarina se reuniram para alinhar atuação na
região Sul do país.

O Desenvolvimento de Treinadores na Formação Inicial em Educação Física e Esportes foi debatido
do evento.

Brusque, Itajaí e Lages abrem a
série de Seminários que serão
realizados em todas as regiões
do Estado.
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Objetivos e metas
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Mensagem do presidente
fissional de Educação Física - 1° de setembro, e pretendemos transformar
em um evento anual. Outras ações
estão em andamento, a exemplo do
CREF Itinerante, que leva os serviços
do Conselho a todas as regiões do Estado, e a reorganização do sistema de
fiscalização. Com essa série de ações
que o Conselho Regional de Educação
Física vem implementando e outras
em fase de planejamento objetiva-

Irineu Wolney Furtado
(CREF 003767-G/SC)
Presidente do CREF3/SC

Registramos nosso compromisso
em fazer uma gestão do nosso Conselho Profissional com ações diferentes das realizadas nos 18 anos
de existência do CREF3/SC. Entre
essas ações, está o investimento no
aperfeiçoamento profissional com a
disponibilização de vagas em cursos
que ampliem a qualificação dos serviços durante o ano todo. Estamos
realizando a Jornada Catarinense de
Educação Física, como forma de comemorar a passagem do dia do Pro-

Expediente

mos resignificar junto à categoria e à
sociedade catarinense a importância
do trabalho dos profissionais de Educação Física nos diferentes âmbitos
de intervenção profissional.
Alcançar o reposicionamento da
Educação Física e a realização dos
eventos e atividades do CREF3/SC
está sendo possível em razão das contribuições e efetiva participação dos
conselheiros(as) e funcionários, que
têm se empenhado para alcançar os
objetivos propostos.
Parabenizamos os(as) profissionais de EF que, com seu trabalho no
âmbito da educação, do esporte, da
saúde, da atividade física, da gestão e
da qualidade de vida têm contribuído
para o reconhecimento da importância da boa orientação para a educação e maior qualidade de vida dos
catarinenses.
Muito obrigado a todos(as)!
Um grande abraço, contem sempre
conosco.

Comissões Permanentes
Presidente da Comissão de Ética Profissional
Roberto Guilherme Christmann – CREF 000921-G/SC

Rua Afonso Pena, 625 - Bairro Estreito
Florianópolis - SC - CEP 88070-650
crefsc@crefsc.org.br - 48 3348-7007
www.crefsc.org.br
Diretoria 2015 - 2018
Presidente: Irineu Wolney Furtado - CREF 003767-G/SC
1º Vice-Presidente: Delmar Alberto Tôndolo - CREF 001085-G/SC
2º Vice-Presidente: Jean Carlo Leutprecht - CREF 000012-G/SC
1º Secretário: Marcelo Scharf – CREF 001050-G/SC
2º Secretário: Emerson Antônio Brancher - CREF 001925-G/SC
1º Tesoureiro: Luiz Claudio Cardoso - CREF 000743-G/SC
2º Tesoureiro: Nilton Furquim Júnior - CREF 000680-G/SC
Jornalista Responsável:
Denyse Orso - SC 1577 JP
jornalista@crefsc.org.br

Presidente da Comissão de Fiscalização
Fabiano Braun de Moraes – CREF 001807-G/SC
Presidente da Comissão de Ensino Superior
Patrícia Esther Fendrich Magri - CREF 001487-G/SC
Presidente da Comissão de Controle e Finanças
Hely de Freitas e Silva – CREF 000018-G/SC
Presidente da Comissão de Legislação e Normas
Sirley de Cassia Schmidt Spieker – CREF 004681-G/SC
Conselheiros Federais
Marino Tessari - CREF 000007–G/SC - 2º Vice-Presidente
Elisabete Laurindo - CREF 002036-G/SC
Conheça todos os membros das Comissões Permanentes
no site do CREF3/SC: www.crefsc.org.br

Medalha do Mérito
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CREF3/SC homenageia profissionais
com a Medalha do Mérito da EF

Os profissionais de Educação
Física Antônio José da Rosa (CREF
000365-G/SC),
Itacir
Novello
(CREF 006156-G/SC) e Juarez Müller Dias (CREF 000003-G/SC), além
da Pessoa Jurídica Eco Floripa Eventos Esportivos (CREF 000973-PJ/SC)
receberam a Medalha do Mérito
da Educação Física, outorgada pelo
Conselho Regional de Educação Física – CREF3/SC. O evento, realizado
no dia 1º de setembro, no auditório do Conselho Regional de Contabilidade, contou com a presença
de profissionais de Educação Física e

autoridades do esporte catarinense.
A Medalha do Mérito da Educação Física é a maior honraria atribuída àqueles que, de forma notável ou relevante, contribuíram para
o engrandecimento e defesa da
profissão.

Catarina. “O objetivo da iniciativa
é reconhecer os exemplos de boas
práticas dos profissionais de Educação Física do Estado, resgatando
os feitos realizados para escrever
a história da profissão no Estado”,
destaca Irineu Wolney Furtado, presidente do CREF3/SC.

Este foi o sétimo ano consecutivo que o CREF3/SC homenageia
pessoas e entidades que tiveram
significativa contribuição para o
desenvolvimento da Educação Física e do esporte no Estado de Santa

A outorga leva o nome do Professor Murillo Barreto de Azevedo,
fundador e diretor, em 1970, do
primeiro curso de graduação em
Educação Física em Santa Catarina,
atual Univille, em Joinville.

Cerimônia foi marcada pelo reconhecimento dos profissionais. Na
mesa de honra, autoridades representando o Estado de SC.

Homenageados da noite: Juarez Müller Dias, Antônio José da
Rosa, Itacir Novello e Eco Floripa Eventos Esportivos

Dia do Profissional
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Jornada Catarinense de Educação Física
marcou Dia do Profissional no Estado
Encontro promoveu a troca de experiências, aperfeiçoamento profissional e inovação
Sete cursos, mais de 450 profissionais de Educação Física, acadêmicos e
interessados na área e muita troca de
experiências marcaram a Jornada Catarinense de Educação Física 2016. O
evento, realizado na Unisul Pedra Branca, em Palhoça, primou pelo aperfeiçoamento profissional e sinalizou um
novo momento de estímulo e promoção para a atualização dos profissionais
de Educação Física, uma das finalidades mais importantes do Conselho.
Com foco no aperfeiçoamento profissional, na troca de experiências e na
inovação, os cursos abordaram novas
metodologias de treinamento, Gestão
do Esporte e outros aspectos e perspectivas de atuação do Profissional de
Educação Física, o evento teve apoio da
Unisul e da Guarani Sports.
Na abertura oficial do evento, o
CREF3/SC lançou o Aplicativo do CREF3/
SC, o Manual de Orientação e Fiscalização para Pessoa Física e Jurídica e o Livro de Boas Práticas na Educação Física
2016, que reuniu experiências exitosas
realizadas por profissionais de EF de
todo o Estado, além do um stand up

comedy com o mané Darci. “Nossas
ações estão focadas no profissional de
Educação Física, com o intuito de valorizar e reconhecer a profissão. Queremos fortalecer esse laço, primordial
para que o Conselho atue com eficiência, incentivando o aprimoramento e o
crescimento da Educação Física no Es-

tado”, comentou.
Veja nas próximas páginas um pouco
do que aconteceu nos dois dias da Jornada. Os certificados estão disponíveis
no site do CREF3/SC, que conta ainda
com mais fotos, de todos os cursos e
eventos paralelos!

Dia do Profissional
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Cursos reuniram teoria e prática

Os cursos Fisiologia Aplicada à Musculação, Biomecânica da Coluna Vertebral e Mini Esportes e Modalidades
não Convencionais abriram o primeiro dia do evento, que
contou ainda com o curso de Nutrição Esportiva.
O segundo dia, 3 de setembro, os cursos foram Educação Física Escolar, Gestão e Empreendedorismo na Educa-

ção Física e Otimizando Resultado: HIIT. “Com a Jornada,
abrimos um espaço para fomentar o aperfeiçoamento do
profissional de Educação Física, estimulando as discussões sobre as novidades na área”, destaca Irineu Wolney
Furtado, presidente o CREF3/SC.
Veja abaixo fotos de todos os cursos disponibilizados:

Curso de Fisiologia Aplicada à Musculação

Curso de Mini Esportes e Modalidades não Convencionais

Curso de Biomecânica da Coluna Vertebral

Curso de Educação Física Escolar

Curso Otimizando Resultado: HIIT

Curso de Gestão e Empreendedorismo na Educação Física

Dia do Profissional
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Encontro reúne Coordenadores
de cursos de Educação Física de SC

Paralelamente à Jornada, mais
de 20 coordenadores de Cursos de
Educação Física de Santa Catarina
estiveram reunidos para debater o
Desenvolvimento de Treinadores na
Formação Inicial em Educação Física e
Esportes: Potencialidades e Desafios,
com palestra ministrada pelo Professor Doutor Juarez Vieira do Nascimento (CREF 00037-G/SC). Em pauta,
ainda, as Estratégias Formativas para
o desenvolvimento de Competências
do Treinador Esportivo.
Maria Letícia Knnor, coordenadora
do curso de Educação Física da Unisul, atribui ao conteúdo o sucesso do
encontro. “Foi um espaço para discussão de temáticas relevantes para
os cursos de Educação Física”, destacou. Para atrícia Esther Fendrich Magri (CREF 001487-G/SC), presidente
da Comissão de Ensino Superior do
CREF3/SC, o encontro de coordena-

dores é um momento de aproximação e articulação do conselho com a
instituições formadoras que auxiliam
a balizar a atuação da comissão de
ensino superior. “Experiências são

compartilhadas, potencialidades e
fragilidades são percebidas e discutidas, na perspectiva de ajudar a
encontrar melhores caminhos, para
uma formação sólida e de qualidade”.

Seminário lança Livro de Boas Práticas na Educação Física

Autores com artigos publicados
no Livro de Boas Práticas na Educação Física 2016 participaram do
Seminário de Lançamento da publicação, na tarde do dia 2 de setembro. Em apresentações resumidas,
contaram alguns detalhes do trabalho desenvolvido e que serve de
inspiração para os profissionais de
todo o Estado.
A conselheira Simone de Carvalho
Barreto (CREF 001975-G/SC), que
coordenou o seminário, credita o
sucesso do livro ao excelente trabalho desenvolvido pelos profissionais.
“Tivemos apresentações de excelentes pesquisas científicas na área
de atividade física e câncer, sobre a
Intervenção do Profisisonal de Educação Física na Saúde Pública, em
ambiente Escolar, nas lutas e em

Projetos Sociais, dentre outros, mostrando que essas Intervenções vem
sendo extremamente importante
para a formação dos indivíduos, bem
como na prevenção e cura de doenças crônico-degenerativas. Excelente

iniciativa do CREF SC, que vem incentivar a pesquisa e a ampliação da intervenção dos nossos Profissionais,
bem como da valorização de nossa
Profissão e sua fundamental contribuição para a Sociedade”, destaca.

Dia do Profissional
7

Profissionais de Educação Física
apostam na qualificação
Para a profissional de Educação Física Francieli Frigeri
(CREF 012678-G/SC), que mora em Florianópolis, a prática
fez toda a diferença no curso de Mini Esportes e Modalidades não Convencionais. “O material foi ótimo e muito
produtivo, aliado à prática foi fundamental para o aprendizado”, afirmou. Para Maira Americano Labes (CREF
012420-G/SC), que veio de Itajaí, o evento apresentou novidades e uma oportunidade para resgatar o aprendizado.
“Além de relembrarmos o conhecimento, aproveitamos
para interagir e trocar experiências”, destacou. Ela sugeriu
temas como personal trainer, corrida e treinamento, além
de nutrição para próximos cursos.
A profissional Elizabete Caldato (CREF 002411-G/SC)
fez os cursos de Nutrição Esportiva e HIIT, e considerou os
palestrantes muito preparados e com conteúdos cheios
de informação relevante. “Foi excelente, da organização à
atualização dos profissionais. Valeu muito a participação”,
comentou ela, que aproveitou ainda o CREF Itinerante
para renovar sua cédula e atualizar dados. Com ela, a profissional Telma Elisa Schmitt Borges (CREF 002135-G/SC),
que comemorou o fato dos cursos virem em boa hora:
“fazia um bom tempo que eu procurava cursos de atualização, foi uma iniciativa muito proveitosa”, disse. Telma
sugeriu cursos com foco na Terceira Idade.
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Comissões

Comissão de Orientação e Fiscalização
planeja ações educativas para 2017

O Presidente da Comissão de Orientação e Fiscalização (COF) do CREF3/SC
Fabiano Braun (CREF 001807-G/SC) vai
apresentar no mês de outubro o planejamento das ações educativas e de
fiscalização para os últimos meses do
2016 e para o ano de 2017.
Na temporada de verão, serão realizadas atividades educativas e de fiscalização nas escolinhas de surf, academias de condomínios e assessorias
esportivas. O CREF3/SC será o articulador de uma campanha com os três
CREFs do sul do Brasil, com o objetivo
principal de promover a regularização
dos estabelecimentos nesses segmentos e a padronização das ações, facilitando assim a comunicação entre
conselho, profissionais de Educação
Física, empresas e sociedade.
A comissão de orientação e fiscalização também incluiu em seu planejamento duas grandes ações para 2017:
a primeira será um credenciamento
específico para os responsáveis técnicos dos estabelecimentos de prática
esportiva, que visa capacitar, credenciar e chancelar este profissional que
tanto contribui para o mercado de
trabalho. “Outra inciativa da COF está
sendo desenvolvida em parceria com
o SEBRAE/SC, com o intuito de oferecer capacitação permanente para os
profissionais de Educação Física em
áreas voltadas para gestão, empreendedorismo, finanças, marketing e
legislação”, afirma Fabiano, que vem
participando de reuniões frequentes
para formatar a capitação.
Em 2017, o CREF3/SC contará também com mais agentes de Orientação
e Fiscalização de forma regionalizada,
com modernização dos procedimentos de fiscalização gerando maior
eficiência e agilidade nas visitas, proporcionando mais resultados e dimi-

nuição do exercício ilegal da profissão,
situação esta que esta sendo tratada
com muita atenção por esta gestão. O
presidente da COF lembra que qualquer cidadão e qualquer profissional
de Educação Física, quando constatar

Opinião

qualquer exercício ilegal da profissão
ou alguma afronta ao Código de Ética, pode fazer uma denúncia à Comissão de Orientação e Fiscalização
diretamente no aplicativo ou site do
CREF3/SC.

Valorização dos Profissionais de EF

Para Fabiano Braun, as ações da COF fazem parte do projeto de valorização
profissional, não apenas em comemoração ao 1º de Setembro. “É importante
levantar a bandeira de que as atividades físicas precisam ser praticadas com o
auxílio de um profissional especializado. Este é um dos maiores problemas do
setor. É fundamental que a sociedade valorize cada vez mais estes profissionais,
que são as pessoas aptas para trabalhar em academias, escolas, clubes, associações, hospitais, clínicas e condomínios, de forma individual ou em grupos”,
afirma.
Segundo ele, após vivenciarmos o maior evento esportivo do mundo, fica evidente que o esporte é um dos gatilhos de recuperação humana e um profissional habilitado tem o poder de transformar vidas, resgatar pessoas e devolver
a autoestima a tantas outras. “E mais que isso, será essencial na formação de
cidadãos, que sentirão orgulho de serem brasileiros e de representarem o país
em jogos e competições em todas as partes do mundo”, finaliza.

Encontro
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CREF3/SC realiza Encontro Sul Brasileiro de Comissões
de Orientação e Fiscalização e Ética Profissional
Aproximar e padronizar as ações
realizadas nos CREFs de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul
foram os principais objetivos do 1º
Encontro Sul Brasileiro de Comissões
de Orientação e Fiscalização e Ética
Profissional, realizado pelo CREF3/
SC nos dias 28 e 29 de julho, em Florianópolis. O encontro, de iniciativa
do Conselheiro Fabiano Braun, presidente da Comissão de Orientação
e Fiscalização do CREF3/SC, teve a
presença de profissionais de Educação Física dos três estados do sul do
Brasil.
Irineu Wolney Furtado, presidente
do CREF3/SC, destacou que a capacitação é propulsora da atividade de
orientação e ética dentro dos CREFs.
“Para que a atuação dos Conselhos
seja cada vez mais eficaz, é preciso
capacitar. Alinhar a forma de atuação,
unindo forças, vai reforçar o desempenho da nossa missão”, apontou.
De acordo com a presidente do
CREF2/RS Carmen Masson (CREF
001910-G/RS), algumas atividades
relacionadas ao setor de fiscalização
avançaram muito. No entanto, a decisão de padronizar os documentos
oficiais dos agentes de orientação e

Comissões de Ética Profissional do RS, PR e SC

Imagens do evento que reuniu mais de 300 participantes em Blumenau

fiscalização no sul do Brasil e a elaboração de um folder de orientação
para os condomínios que possuem
áreas para praticas de exercício físico, trará muitos benefícios. “O encontro, além de somar as experiências, mostra a força dos CREFs e o
que juntos podemos realizar para a
melhoria da Educação Física”, destacou Carmen.
Para o presidente do CREF9/PR Antonio Eduardo Branco (CREF 000009G/PR), reunir as comissões para troca
de experiências é algo muito importante para o sistema CONFEF/CREFs.

“Sempre haverá enfrentamento para
as comissões de Fiscalização e Ética,
mas queremos fazer valer o nosso
dever de zelar pela qualidade dos
serviços profissionais oferecidos à
sociedade”, afirmou.
Alguns temas que foram tratados
e discutidos no evento: fiscalização em atividades ao ar livre e nos
condomínios, atuação do defensor
dativo, atuação do cartorário, dosimetria e aplicação de multas. O
próximo encontro vai acontecer
em Porto Alegre, no final do mês
de novembro.

Comissões de Orientação e Fiscalização do RS, PR e SC
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Seminários

CREF3/SC realiza Seminários Regionais
de Formação Continuada no Estado

Promover capaevento-sitecitação,
conhecimento e integração profissional são foco dos Seminários Regionais de Formação Continuada,
promovidos pelo Conselho Regional
de Educação Física de Santa Catarina. Brusque receberá o primeiro
seminário, no dia 06 de outubro, seguido de Itajaí, no dia 07 e Lages nos
dias 11 e 12.

Educação Física de todo o Estado, os
Seminários têm inscrições gratuitas e
limitadas, conforme instruções abaixo. Os temas foram definidos com
base nas sugestões dos profissionais de Educação Física, consultados
através da pesquisa online realizada
no início de setembro. Palestrantes
renomados vão abordar temas de interesse da Educação Física.

Voltados para profissionais de

Em todos os Seminários, o CREF

Itinerante estará presente, levando
o Conselho para mais perto dos profissionais de Educação Física.
O projeto facilita o acesso à confecção e renovação de Cédula de
Identificação Profissional e Certificado, registro de Pessoa Física e Jurídica, negociação de pendências, recebimento de documentos diversos e
esclarecimentos sobre a regulamentação da atividade profissional.

Inscrições
Para fazer a inscrição, basta o profissional de
EF acessar o link e escolher o curso desejado.
Use o login e senha dos Serviços Online (Caso
ainda não tenha se cadastrado, clique esqueci
minha senha).
Já os acadêmicos e interessados de outras
áreas de atuação devem enviar e-mail para estagio_adm@crefsc.org.br, com as seguintes informações:
Nome completo; CPF; Data de Nascimento e
E-mail. Após o envio do e-mail, será efetuado o
cadastro e será enviado os dados para login.

