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Conselho lança projeto CREF Itinerante
O projeto, que iniciou no Parajasc, em São Miguel do Oeste, tem como objetivo facilitar o acesso do profissional a confecção e renovação de Cédula de Identificação Profissional e Certificado, registro de Pessoa Física e
Jurídica, negociação de pendências e muitos outros serviços. No total, aproximadamente 100 atendimentos
foram realizados em SMO e Brusque, primeiras edições do projeto.
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Comemoração

Encontro

Dia do profissional
de EF: Comemore
esta data!

Vem aí: Encontro
Catarinense de
Profissionais de EF

Confira o novo
procedimento
para a CIP

Você sabia que o CREF3/SC pode
ajudar você a celebrar o dia 1º de
Setembro? Mande um projeto e
realize um evento na sua cidade!

Evento será realizado nos dias
24 e 25 de junho, no Costão do
Santinho Resort, em Florianópolis. Participe!

Para instruir a coleta correta,
há um vídeo explicativo com o
passo-a-passo e um PDF com as
digitais aceitas.

Pág. 04

Pág. 05

Pág. 07

Cédula Profissional

Mantenha seu cadastro atualizado para receber notícias online e impressos informativos do CREF3/SC

Objetivos e metas
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Mensagem do presidente
viços do CREF à todas as regiões
do Estado como se o atendimento
fosse na sede (O CREF Itinerante já
esteve em São Miguel do Oeste e
Brusque) e logo estará também em
sua região. Realizamos encontro
com os coordenadores de curso de
Educação Física para discussão de
assuntos pertinentes a formação e
intervenção profissional.

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

Nosso Conselho vem implementando ações que buscam beneficiar
á você que é a razão da existência
da instituição. As ferramentas para
melhor atendimento de suas necessidades estão disponíveis em
nosso novo site, que apresenta
maior facilidade e funcionalidade,
nele estão disponíveis uma série
de serviços on-line.

Nos próximos dias 24 e 25 de junho vamos realizar o 1º Encontro
catarinense de profissionais de
Educação Física no Costão do Santinho em Florianópolis. Estas ações
decorrem das proposições de nossas comissões, do envolvimento
dos (as) conselheiros (as) e funcionários do CREF3/SC.
Para o segundo semestre estamos
preparando ações para oportunizar capacitação e aperfeiçoamento
profissional a todos os registrados,
fique atento e acompanhe as informações em nosso site, que acabou
de ser remodelado e está mais clean e mais dinâmico.
Um grande abraço a todos, contem sempre conosco!

Implantamos efetivamente o
CREF Itinerante que levará os ser-

Expediente

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

CREF Itinerante
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CREF Itinerante leva serviços do
Conselho para todo o Estado de SC

O Conselho Regional de Educação Física de Santa
Catarina vai percorrer o Estado para se aproximar
ainda mais dos profissionais de Educação Física durante o CREF Itinerante. A sede já foi “transferida”
para São Miguel do Oeste, entre os dias 26 e 27 de
maio, e Brusque, entre os dias 10 e 11 de junho. Nos
quatro dias, aproximadamente 100 atendimentos foram realizados.

A iniciativa da atual gestão do Conselho busca
aproximar e interiorizar suas ações e serviços junto aos profissionais. O profissional Airto Valadares
(CREF 000714-G/SC) foi o primeiro a ser atendido e
manifestou seu contentamento em ver o Conselho
no interior de Santa Catarina. Ele, que mora em Chapecó, aproveitou o feriado e foi até São Miguel do
Oeste, percorrendo apenas 128 km, diferente dos
mais de 550 km até a sede, em Florianópolis.
O profissional Ricardo Pimentel (CREF 000015-G/SC),
de Jaraguá do Sul, estava no Parajasc e aproveitou o
CREF Itinerante para renovar a Cédula de Identidade Profissional. “É muito bom ter nos eventos esse
apoio para os professores e treinadores. E mais: em
5 minutos renovei minha carteira profissional”, destacou. O projeto tem como objetivo facilitar o acesso
do profissional a 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 de Educação Física.

Profissionais de Educação Física em atendimento em São Miguel
do Oeste, nos dias 26 e 27 de maio.

Somente em Brusque foram confeccionadas 15
Cédulas de Identidade Profissional, durante a etapa
regional Sul dos Jogos Escolares de Santa Catarina
(Jesc) 12 a 14 anos. Além disso, foram feitos registros
de três profissionais e uma empresa, além de negociações de pendências e informações gerais.
A próxima edição será nos dias 24 e 25 de junho,
em Florianópolis, durante o 1º Encontro Catarinense de Profissionais de Educação Física, no Costão do
Santinho Resort. Fique atento à programação no site
do Conselho! Caso queira agendar seu atendimento,
conferir a programação ou tirar dúvidas envie um
e-mail para itinerante@crefsc.org.br.

Em Brusque, nos dias 10 e 11 de junho, mais de 40 atendimentos
foram realizados pela equipe do Conselho.

Dia do Profissional
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Dia do profissional de Educação
Física: Comemore esta data!
Como solicitar

Você sabia que o CREF3/SC
pode ajudar você a comemorar
O Projeto deve seguir as orientações da resolução e ser encaminhado por escrito
o Dia do Profissional de Edue
protocolada
no CREF3/SC, com antecedência mínima de 90 dias da realização.
cação Física? Todo profissional pode enviar um projeto de Para conquistar o apoio, é preciso atender os seguintes requisitos:
acordo com a da Resolução Nº
062/2011/CREF3/SC, que dispõe
sobre o apoio do CREF3/SC para
a realização de cursos e eventos, e solicitar apoio financeiro
ou institucional do Conselho.
Apoiar, estimular e promover o
aperfeiçoamento, a especialização e a atualização dos Profissionais de Educação Física registrados é uma das finalidades do
CREF3/SC.
Envie fotos e informações sobre o evento para publicarmos
na próxima edição do Jornal do
CREF3/SC. Registre o momento
e mostre o quanto é importante
comemorar a data, que valoriza
o profissional que cuida da promoção da saúde e aumento da
qualidade de vida da população.
Envie para o e-mail jornalista@
crefsc.org.br.

Prorrogado envio de propostas para livro de Boas Práticas
Para que mais experiências sejam
relatadas por profissionais de Educação Física, o CREF3/SC prorrogou
o envio de trabalhos para o Livro
de Boas Práticas da Educação Física
Catarinense, que teria o prazo encerrado ontem, 14 de junho. Agora,
os interessados têm até o dia 30 de
junho para enviar sua proposta, de
acordo com o edital.
Confira no site do CREF3/SC o
novo cronograma com as datas finais de produção.

Encontro
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Vem aí o 1º Encontro Catarinense
de Profissionais de Educação Física
Incentivar o aprimoramento profissional e oportunizar novos conhecimentos são objetivos do 1º Encontro
Catarinense de Profissionais de Educação Física, marcado para os dias 24
e 25 de junho, no Costão do Santinho
Resort, em Florianópolis.
Realizado pelo CREF3/SC, o evento
pretende reunir profissionais de Educação Física de todo o Estado, além de
acadêmicos e entusiastas da área. As
inscrições estão abertas até o dia 21
de junho e podem ser realizadas no
site Foco Radical.
Na palestra de abertura, o atleta de
marcha olímpica Mário José dos Santos Júnior vai falar sobre “Os desafios
de chegar aos Jogos Olímpicos”. No
sábado, o evento abre espaço para
cursos sobre “Personal Coach: O passo a passo do sucesso” e “COLUNA: da
prevenção ao tratamento da hérnia de
disco”, proferidos por profissionais especializados.

Evento contará com palestras para gestores
Paralelamente ao 1º Encontro
Catarinense de Profissionais de
Educação Física o CREF3/SC realiza
o Encontro com Proprietários e Coordenadores de estabelecimentos
que oferecem atividades físicas e
esportivas, no dia 24 de junho, no
Costão do Santinho.
O evento contará com palestras
orientativas sobre Responsabilidade Técnica, além de orientações
jurídicas importantes na gestão do
segmento de academias. A programação é gratuita e fechada para
gestores. Confira a programação e
participe:

PROGRAMAÇÃO
14h – 16h: Orientações da Comissão de Fiscalização do CREF3/SC |
Responsabilidade Técnica: Aspectos Legais (Civil, Penal e Administrativo) e
Ético Profissional – Paulo Rogério Maes Júnior - CREF 001385-G/SC e Fabiano Braun de Moraes - CREF 001807-G/SC
16h – 16h15: Coffee break
16h15 – 17h15: Orientações jurídicas importantes na gestão do seg-

mento de academias - Zulma F. Stolf - CREF 008698-G/SC

17h15 – 18h: Mesa redonda

Institucional
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CREF3/SC lança novo layout do site
Mais moderno, interativo e de fácil navegação, o novo
site do Conselho já está no ar. Responsivo e com muitas funcionalidades, o novo portal foi redesenhado para
se ajustar automaticamente ao dispositivo em uso pelo
usuário (PC, celular, tablet, etc). O lançamento oficial da
página acontecerá durante o 1º Encontro Estadual dos
Profissionais de Educação Física, em Florianópolis.
O acesso às informações também foi organizado para
tornar mais simples a navegação e a busca dos registrados, com conteúdos voltados para Pessoas Físicas,
Jurídicas e assuntos relacionados aos setores de Fiscalização e Legislação e Normas. Contamos com seu apoio
para enviar ações e boas práticas realizadas em todo o
estado. Participe!

Institucional
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Confira o novo procedimento para a
Cédula de Identidade Profissional
O procedimento para solicitação,
renovação da Cédula de Identidade
Profissional, além de alteração de categoria e revigoramento profissional
está mais fácil. Basta preencher um
dos documentos específicos no site
do CREF3/SC, assinar e apresentar
ou enviar por Correio para a sede do
Conselho.
Agora, o profissional encaminha o
documento já com a digital coletada.
Para instruir a coleta correta, há um
vídeo explicativo com o passo-a-passo (veja imagem ao lado) e um PDF
com as digitais aceitas.
Fique atento para a validade de
sua cédula de identidade profissional
(CIP). Caso o documento esteja venO profissional que ainda não retirou a CIP nos Pontos de Distribuição deve
cido, solicite a renovação para evitar
buscar
o documento até o final de julho de 2016. A partir daí, as CIP retormultas. Veja como:
narão à sede do CREF3/SC. Somente após o retorno das CIP, o profissional
1° Preencher Requerimento Pa- poderá optar em retirar o documento na sede do CREF3/SC ou receber no endrão - disponível no site do Conselho dereço de sua preferência, após autorizar, coletar a impressão digital e pagar
(Preenchido e assinado, sem rasuras a taxa de envio. Assim será mais fácil o acesso à cédula.
ou abreviações);

Atenção para a retirada da sua CIP

2° Imprimir e assinar o Requerimento;
3° Apresentar, pessoalmente ou
por correio, no endereço de nossa
sede (Rua Afonso Pena, 625, Bairro
Estreito, CEP 88070-650, Florianópolis, Santa Catarina) juntamente com a
documentação correspondente.

A CIP será
encaminhada pelos
Correios ao
profissional
que:

1

2

3

Possuir
impressão
digital
cadastrada no
sistema

Apresentar
autorização de
envio

Efetuar o
pagamento da
taxa de envio

Jornal do CREF3/SC será somente digital
Depois de dois meses de consulta online, 75% dos profissionais
de Educação Física decidiram que
o Jornal do CREF3/SC será apenas
digital, disponibilizado no site do
Conselho e enviado aos profissionais via newsletter.

A partir desta edição, você irá
receber o resumo dos meses de
abril, maio e junho diretamente
no seu e-mail, e poderá acessar as
informações de qualquer dispositivo móvel.

Contribua para que as edições
atinjam todas as regiões do Estado com informações! Envie
sugestões de pauta, notícias,
fotos e eventos para o e-mail
jornalista@crefsc.org.br.

Institucional
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Projeto Linguagem do Movimento completa 10 anos
Desde 2006 a rede de ensino de Blumenau conta com o Projeto Linguagem
do Movimento, que atua nos Centros
de Educação Infantil atendendo as
crianças de quatro meses a seis anos de
idade. O projeto é uma ação diferenciada da prática pedagógica e vai além
das atividades propostas em sala de
aula, com uma nova visão da Educação
Física Escolar. Em comemoração aos 10
anos de atividade, foi realizado no dia
21 de maio, em Blumenau, um evento
que contou com ropostas lúdicas, coloridas e atrativas chamaram atenção de
todos que passavam pelo parque Ramiro Ruediger.
“Ações como esta contribuem para
que o projeto dialogue com a cidade,
mostrando a comunidade a essência
do trabalho com o movimento nos
Centros de Educação Infantil, valorizando assim a nossa prática nas unidades”,
comemora Gracielle Fernanda da Costa
Teixeira, coordenadora do projeto. De
acordo com ela, os momentos de intervenção do projeto que acontecem
uma vez por semana, oportunizam a
criança vivências e experiências corporais, onde brincando, estabelece maior
conhecimento e intimidades com seu
próprio corpo, desafiando-se a novas
possibilidades de movimentos. Os professores que atuam no projeto são todos

Imagens do evento que reuniu mais de 300 participantes em Blumenau

graduados em Educação Física e participam de formações que possibilitam o
conhecimento do desenvolvimento infantil no âmbito teórico e prático.
Para a profissional de Educação Física Mauren Leal (CREF 013262 - G/SC),
através da educação física a criança
ganha estímulos motores, cognitivos
e afetivos de uma forma prazerosa.
“O profissional de EF precisa entender
cada estágio de desenvolvimento para
estimular corretamente cada etapa. E
para mim, a etapa mais importante é
na educação infantil”, destaca.

Como funciona o projeto
Com os bebês de quatro a 12
meses, sugere-se atividades como
massagem corporal e estímulos
afetivos, sensorial e motor. Com as
crianças de até três anos, ampliase para o equilíbrio, ritmo, expressão corporal e a motricidade. Já
para as turmas de Pré-escolar (três
a seis anos), podem ser realizadas
propostas que envolvam agilidade,
coordenação motora ampla e fina,
jogos dirigidos, movimentos naturais e imitativos.

Aproveite o último percentual de desconto da anuidade 2016
Aproveite o último desconto para
pagamento da anuidade referente
ao exercício 2016 até o dia 31 de julho. A quitação deverá ser feita somente através de boleto bancário
emitido pelo CREF3/SC, encaminhado pelos Correios e disponível em
Serviços Online.
Os valores da Anuidade 2016 seguem a Resolução n° 092/2015/
CREF3/SC, de 23 de outubro de 2015,
válida para registrados no CREF3/SC
até 31/12/2015.

