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Conselho Regional de Educação Física de Santa Catarina

Medalha do Mérito da Educação Física
Professor Murillo Barreto de Azevedo

Instituída pelo Conselho Regional de Educação Física - CREF3/SC através da 

Resolução nº 048/2009/CREF3/SC, de 02 de junho de 2009, a medalha é outor- 

gada anualmente por ocasião da comemoração do Dia do Profissional de Edu-   

cação Física, a profissionais que tenham se distinguido de forma notável ou  re-

contribuído com seu trabalho ou ações para o 

engrandecimento e defesa da profissão.

O Processo de seleção dos profissionais e empresas homenageadas é reali- 

zado por comissão constituída por membros do CREF3/SC, nomeada especifica-

coordenar o processo observando os critérios estabeleci-

dos em resolução, bem como, a veracidade das informações e a 

A ''Medalha do Mérito da Educação Física - Professor Murillo Barreto de 

Azevedo'', acompanhada de Diploma, consiste de Fita de gorgorão em seda 

chamolatada com fundo branco e listras verticais, nas cores vermelho e verde, 

contendo em seu anverso, gravada e, relevo, em forma circular a logomarca do 

Conselho Regional de Educação Física - CREF3/SC, no verso, a figura do Discóbolo 

de Miron circulado pela expressão, ''Medalha do Mérito da Educação Física - 

Professor Murillo Barreto de Azevedo'', com a gravação do ano da outorga.

Em Sessão Solene os Homenageados receberão a Medalha que leva o 

nome do professor Murillo Barreto de Azevedo, fundador e primeiro Diretor do 

primeiro Curso de Graduação em Educação Física em Santa Catarina em 1970  

em Joinville, hoje UNIVILLE e o primeiro profissional a se registrar no Conselho 

Apresentação

levante, bem como 

mente para 

relevância dos

- CREF 000001-G/SC.

Eloir Edilson Simm
CREF 000251-G/SC

Presidente

fatos relatados.



· Filho de Joaquim Narciose de Azevedo e Cecília Barreto de Azevedo, nasceu em Curitiba, 

Paraná, em 12 de novembro de 1922; 

· Licenciou-se em Educação Física pela Escola Superior de Educação Física e Desportos do 

Paraná em 1949, fez curso técnico desportivo em Basquetebol, voleibol e atletismo pela 

Escola Nacional de Educação Física e Desportos do Brasil - Rio de Janeiro, em 1950 e 

1951 e se formou bacharel em Direito pela faculdade de Direito da Universidade do 

Paraná em 1951;

· Foi profissional de Educação Física, fundador e primeiro Diretor da Escola Superior de 

Educação Física e Desportos de Joinville - Univille e advogado;

· Foi professor de Educação Física do Colégio Iguaçu - Curitiba - PR; no Ginásio e Escola 

Normal no Colégio Divina Providência de Jaraguá do Sul; Faculdade de Ciências e 

Administração de Joinville da Faculdade de Estudos Sociais de Jaraguá do Sul; Escola 

Superior de Educação Física e Desportos de Joinville; Escola Superior de Educação Física 

e Desportos da Universidade Federal de Santa Catarina; Faculdade de Educação Física e 

Desportos de Blumenau;

· Publicou a obra ''Educação Física na Escola Primária'', em 1970;

· Realizou cursos, Seminários, Estágios Técnicos em: recreação, Educação Física 

generalizada, ginástica natural austríaca, iniciação musical, danças folclóricas, elementos 

de recreação, ginástica jazz, organização de difusão da Educação Física dos esportes, 

formação física de base, handebol, fundamento do basquete, psicologia do adolescente; 

· Participou dos X e XI Jogos Universitários Brasileiros como assessor do Departamento 

Técnico e foi Membro do Conselho Técnico dos III JASC;

· Em Jaraguá do Sul foi Fundador presidente, vice-secretário da Liga Jaraguaense de 

Desportos, Presidente, vice-orador e Diretor de Esportes Amadores do Clube Atlético 

Baependi, Primeiro Presidente da Comissão Municipal de Esportes, Assessor do 

Departamento de Educação para assuntos de Educação Física e recreação na Prefeitura 

Municipal. Lá, também recebeu o título de ''Pai dos Esportes Amadores de Jaraguá do 

Sul'', outorgado pela Associação dos Cronistas Esportivos em 1973;

· Foi árbitro estadual e internacional de Atletismo, de natação e ciclismo;

· Foi dirigente dos III aos XXXIV JASC, membro do Conselho Regional da União dos 

Escoteiros do Brasil; do Conselho Regional de Desportos de 1976 a 1979, do Conselho 

Superior de Julgamento como Presidente de 1977 a 1979, membro e presidente do 

Tribunal de Justiça Desportiva da Fesporte desde sua criação;

· Em 1936 começou como atleta da Sociedade Ginástica de Joinville. Foi atleta de voleibol 

Catarinense e Paranaense pela seleção paranaense de voleibol no Campeonato 

Brasileiro em 1947, e da equipe de voleibol que participou dos XI jogos Universitários 

Brasileiros em 1948;

· Foi enviado especial da Associação dos Cronistas Desportivos de Joinville e de Jaraguá 

do Sul aos XIX Jogos Olímpicos Internacionais, no México em 1968 e colaborador do 

Jornal Correio do Povo, de Jaraguá do Sul, e foi Destaque Esportivo com Troféu ''O 

Jornalista'', do jornal A Notícia, de Joinville, em 1972/73 e 1991.

Quem foi Murillo Barreto de Azevedo Homenageado Pessoa Jurídica

CEFID/UDESC
CREF 001967- PJ/SC

O Centro de Ciências da Saúde e do Esporte – CEFID da Universidade do Estado de 

Santa Catarina - UDESC, tem contribuído significativamente para o fortalecimento da 

Educação Física desde a implantação do Curso de Licenciatura em Educação Física, 

em 1973, e do Curso de Bacharelado em Educação Física, em 1992. De lá para cá, 

formou mais de dois mil profissionais, entre Licenciados e Bacharéis. Possui o 

Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano, que desde 1998 já 

soma mais de 300 egressos mestres e doutores à disposição da comunidade, visando 

atender os usuários com qualidade e segurança. Na área da extensão tem um vasto 

programa que atende a comunidade da grande Florianópolis, com mais de 2000 

pessoas participando semanalmente de diversos projetos na área da saúde e das 

atividades físicas e/ou desportivas.

A universidade é uma das pioneiras no Estado em aderir ao Sistema Conselho Federal 

e Conselhos Regionais de Educação Física - CONFEF/CREFs. Participou ativamente na 

campanha pela regulamentação da Profissão de Educação. Atua há mais de 40 anos 

na área da prestação de serviços em Atividades Físicas e/ou Desportivas e na 

formação profissional em Educação Física. Com entradas semestrais distintas no 

vestibular: 30 vagas para Curso de Licenciatura em Educação Física e 30 vagas para 

Curso e Bacharelado em Educação Física, é referência na área, conta com um corpo 

docente composto por professores qualificados, em sua maioria mestres e doutores, 

que desenvolvem atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão. Nos últimos anos vem 

mantendo sempre Conceito elevado na avaliação do ENADE e na avaliação do Guia 

do Estudante da Editora Abril, caracterizando assim a excelência em sua atuação na 

área da Educação Física. Os egressos dos Cursos Licenciatura em Educação Física e 

Bacharelado em Educação Física tem sido destaque nos Concursos Públicos 

realizados na área, bem como com a ocupação de cargos de relevantes na área do 

esporte e da saúde.

Em 2014, foi destaque no “Livro de Boas Práticas na Educação Física Catarinense”, 

publicado pelo CREF3/SC, com o trabalho: Procedimentos operacionais 

padronizados em academia da UDESC: a boa orientação começa em casa. 



Homenageada Pessoa Física

Naida dos Santos Freitas
CREF 000117-G/SC Pessoa Física

Antônio Farias Filho - CREF 

Carlos Alberto Anzoategui - CREF 000104-G/SC

Naida dos Santos Freitas - CREF 000117-G/SC

Pessoa Jurídica

CEFID/UDESC - CREF 1967-PJ/SC

000552-G/SC

Comissão Especial Medalha do Mérito da Educação Física

Professor Murillo Barreto de Azevedo

Solenidade

Data: 28 de agosto de 2015

Local: Cambirela Hotel

Endereço: Avenida Marinheiro Max Schramm, 2199 - Estreito - Florianópolis - SC

Hora: 20h 

Vitélio Jacinto Daniel (CREF 000244-G/SC) - Presidente

Delmar Alberto Tôndolo (CREF 001085-G/SC)

Joaquim Felipe de Jesus (CREF 001060-G/SC)

Homenageados

Naida dos Santos Freitas, 65 anos, brasileira, filha de Otilia Silva dos Santos e 

Nestor Antonio dos Santos, nasceu em Osório/RS, em 29 de janeiro de 1950. 

Licenciada em Educação Física pela Escola Superior de Ed. Física da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul em 1970. Pós-graduada em Treinamento Esportivo 

pela ESEF/UFRGS, em 1974.

Atua na Educação Física há 34 anos. Atualmente é presidente da Federação de Triathlon 

de Santa Catarina e Responsável Técnica da Escola de Natação Tutubarão. Também é 

técnica de Triathlon (com certificação pela Confederação Panamericana de Triathlon). 

Atleta desde a adolescência, passou pelo voleibol, atletismo e triathlon. Foi voluntária 

nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004. Foi professora de Educação Física na rede 

Estadual de Ensino de SC atuando até sua aposentadoria. 

Reconhecida pela dedicação na gestão da modalidade no Estado, Naida sempre inova e 

busca novos desafios para o crescimento do esporte no país. Trabalha de maneira 

voluntária para o reconhecimento do esporte no cenário esportivo. É árbitra da 

modalidade de nível internacional. Atua em conjunto com a Confederação Brasileira de 

Triathlon na realização de cursos de formação de árbitros em Santa Catarina e no Brasil. 

Idealizadora do Projeto Social e Esportivo Escolinha de Triathlon, que desde 2002 

atende crianças e adolescentes do município de São José na iniciação à modalidade. 

Mais de 500 jovens passaram pela formação, que revelou inúmeros talentos esportivos.

Respeitada por toda a comunidade do Triathlon nacional e internacional, fez parte da 

Comissão de Mulheres da União Internacional de Triathlon (ITU). Teve atuação 

fundamental na campanha pela Regulamentação da Profissão de Educação Física, bem 

como na implantação do Conselho Regional de Educação Física. Pela contribuição 

profissional, recebeu, em 2007, a Comenda do Mérito Desportivo Catarinense, através 

do Conselho Estadual de Desportos.

Joel Modesto Casagrande (CREF 000186-G/SC)

Lidiane Leite (CREF 005836-G/SC)



Homenageado Pessoa Física

Antônio Farias Filho
CREF 000552-G/SC

Homenageado Pessoa Física

Carlos Alberto Anzoategui
CREF 000104-G/SC

Atua na Educação Física há 43 anos. Lecionou na área em diversas escolas de 

Florianópolis. Como professor, contribuiu amplamente na formação integral 

dos alunos e cidadãos, com conteúdos didáticos e pedagógicos voltados à 

vivência além da sala de aula e academia. Seu interesse em mostrar ao aluno 

essa experiência proporcionou a eles a participação em competições de 

atletismo, futebol de campo, futsal, handebol, voleibol, remo e surf, sendo 

um dos motivos que o tornaram referência em sua área de atuação. Entre as 

ações desenvolvidas, um dos destaques foi a preparação dos alunos para as 

competições escolares nas diversas modalidades espor tivas, 

desenvolvendo o hábito saudável pela prática do esporte e também 

interesse em buscar a Educação Física como profissão.  

 

Foi atleta de remo, de 1967 a 1975, com participação e vitórias em 

campeonatos locais, estaduais, nacionais e jogos abertos. Como atleta 

universitário participou dos jogos nas modalidades de atletismo, handebol 

e natação. Atuou na organização e execução anual das Olimpíadas do 

CA/UFSC, de 1974 a 2011. Também atuou como supervisor auxiliar na 

disciplina de Prática de Ensino do curso de Educação Física da UFSC de 1979 

a 2002. Hoje, Antônio(Toninho Farias) atua na Academia Clube da Maromba. 

É dirigente do Clube Náutico Riachuelo desde 1980 e da Sociedade Amigos 

do Campeche desde 1992.

Carlos Alberto Anzoategui, 68 anos, brasileiro, filho de Irene 

Anzoategui e Luiz Anzoategui, nasceu em Ponta Porã/MS, em 06 de 

julho de 1946. Licenciado em Educação Física pela Escola Superior de 

Ed. Física do Paraná em 1970. Atua na Educação Física há 45 anos.

Ingressou na Secretaria de Estado da Educação em 1978, como professor, 

onde atuou até sua aposentadoria em 2012, sempre envolvido e 

comprometido com o desenvolvimento da Educação Física e do esporte 

escolar. 

Atleta de voleibol de 1969 a 1976, foi árbitro da Federação Paranaense de 

Voleibol e árbitro de basquetebol nos Jogos Abertos de Santa Catarina. Foi 

um dos idealizadores dos Jogos Escolares de Santa Catarina e dos 

Joguinhos Abertos de Santa Catarina. Em 1981, assumiu a chefia da sub-

unidade de Educação Física do Estado de SC, quando foi autorizado o 

início dos Jogos Escolares, e de 1981 a 1987 foi chefe da sub-unidade de 

esporte escolar de Santa Catarina.

De forma voluntária, foi membro e presidente da Comissão Eleitoral do 

CREF3/SC em 2003, 2005, 2007, 2012 e 2015, desempenhando as funções 

com zelo e responsabilidade.

Em 2004 recebeu a Comenda do Mérito Desportivo Catarinense, através 

do Conselho Estadual de Desportos, pelos relevantes serviços prestados 

nas áreas de Educação Física e Desporto.

Antônio Farias Filho, 62 anos, brasileiro, filho de Alba Régias Farias e 

Antônio Farias, nasceu em Florianópolis/SC, em 16 de junho de 1953. 

Licenciado e Bacharel em Educação Física pela Escola Superior de Ed. 

Física da ESEF/UDESC em 1976, com especialização em Educação Física 

Escolar pela UFSC, em 1980.
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