
Rua Afonso Pena, 625 – CEP 88070-650 – Estreito – Florianópolis – SC 
crefsc@crefsc.org.br(48) 3348-7007 fb.com/cref3sc instagr.am/cref3sc

www.crefsc.org.br

II JORNADA CATARINENSE DE

EDUCAÇÃO FÍSICA

01 E 02 DE SETEMBRO
Unisul Pedra Branca – Palhoça – SC

VEM AÍ

CREF3/SC realiza a II Jornada Catarinense de Educação Física

Tubarão encerra 
série de Seminários 

de Formação 
Continuada 

Agentes realizam 
mais de 1500 

fiscalizações de 
janeiro a maio

Aproveite o 
desconto de 30% no 
valor da anuidade 

até o dia 31 de julho

Página 4 Página 8 Página 10

jornal do
CREF

Resumo informativo trimestral - Abril / Maio / Junho 2017

http://www.crefsc.org.br


2

PALAVRA DO PRESIDENTE

IRINEU WOLNEY FURTADO
(CREF 003767-G/SC)

Presidente do CREF3/SC

Investir na qualificação do nosso pro-
fissional de Educação Física e na trans-
formação de conhecimento em ações 
para a evolução da profissão vem sendo 
o foco do CREF3/SC nos últimos anos. 
Para tanto, somente nos primeiros me-
ses de 2017 já reunimos mais de 600 

profissionais nos Seminários Regionais 
de Formação Continuada e outros tan-
tos em cursos apoiados pelo Conselho, 
somados aos mais de mil acadêmicos 
que conheceram melhor o funciona-
mento e as ações do CREF3/SC em pales-
tras institucionais realizadas em quase a 
totalidade das universidades do Estado.

As ações propostas para o desenvol-
vimento profissional não param. Em co-
memoração ao Dia do Profissional de 
EF, a Jornada Catarinense de Educação 
Física chega a sua segunda edição nos 
dias 1 e 2 de setembro, em Palhoça, com 
o propósito de unir os profissionais em 
torno de assuntos como Educação Física 
Escolar, Fisiologia do Exercício e do Es-
porte, Nutrição Esportiva, Gestão de Aca-
demias, terceira idade, Esportes Aquáti-
cos e muitos outros temas de interesse 
dos profissionais. Em paralelo a Jornada 
haverá ainda o Encontro dos Gestores 
dos Estabelecimentos que prestam ser-
viço na área da atividade Física e do Es-
porte e dos Coordenadores de Cursos 
de Educação Física o lançamento da Edi-

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

Presidente da Comissão de Fiscalização
Fabiano Braun de Moraes – CREF 001807-G/SC

Presidente da Comissão de Ensino Superior
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Presidente da Comissão de Legislação e Normas
Sirley de Cassia Schmidt Spieker – CREF 004681-G/SC

Conselheiros Federais
Marino Tessari - CREF 000007–G/SC
Elisabete Laurindo - CREF 002036-G/SC 

Conheça todos os membros das Comissões 
Permanentes no site do CREF3/SC
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Diretoria 2015 – 2018

ção Especial do Livro de Boas Práticas e 
a entrega da Medalha do Mérito da Edu-
cação Física Professor Murillo Barreto de 
Azevedo.

Entre as ações para o segundo se-
mestre de 2017, o CREF3/SC está prepa-
rando encontros com os proprietários, 
coordenadores e gestores de estabeleci-
mentos que oferecem serviços na área 
da atividade física (Academias/clubes/
associações/estúdios e demais pessoas 
jurídicas registradas no Conselho). Nos 
encontros serão abordados temas como 
gestão de negócios, estratégias para 
aprimoramento da lucratividade como 
forma de manter suas empresas susten-
táveis por longo tempo. Será oferecido 
também curso para os responsáveis téc-
nicos com certificação pelo CREF3/SC.

Contamos com a sua participação 
para a evolução do Conselho e da nos-
sa profissão. Acompanhe as notícias e 
inscreva-se nos eventos realizados espe-
cialmente para os nossos profissionais.

Um grande abraços, contem sempre 
conosco.

https://www.crefsc.org.br
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JORNADA

CREF3/SC realiza a II Jornada Cata-
rinense de Educação Física

Promover a capacitação e esti-
mular a interação entre profissio-
nais de Educação Física e alguns dos 
mais renomados profissionais da 
área são os objetivos principais da 
II Jornada Catarinense da Educação 
Física, promovida pelo Conselho Re-
gional de Educação Física de Santa 
Catarina, nos dias 1 e 2 de setembro, 
em Palhoça/SC. 

Com uma programação de cursos 
pensada para atender as demandas 

dos profissionais catarinenses, a II 
Jornada tratará de temas como Des-
porto Escolar, Nutrição Esportiva, 
Gestão de Academias, terceira ida-
de, Esportes Aquáticos, e muitos ou-
tros, com aulas teóricas e práticas 
para estimular o aprendizado trans-
formador de ideias em ações efe-
tivas. Confira toda a programação 
no site criado especialmente para o 
evento.

Paralelamente aos cursos, haverá 
o Encontro dos Gestores, o II Encon-
tro dos Coordenadores de Cursos de 

CREF3/SC realiza a II Jornada Catarinense 
de Educação Física

Educação Física de 2017, o lançamen-
to da Edição Especial do Livro de Boas 
Práticas e a principal homenagem do 
Conselho aos profissionais que, de 
alguma forma, engrandeceram a pro-
fissão, com a entrega da Medalha do 
Mérito da Educação Física Professor 
Murillo Barreto de Azevedo.

Participe! Traga sua contribuição 
para o desenvolvimento da Educação 
Física e se qualifique para prestar 
serviços melhores e atender a uma 
sociedade mais exigente em relação 
à saúde e qualidade de vida.

As inscrições podem ser realizadas no hotsite do evento:

WWW.CREFSC.ORG.BR/JORNADACATARINENSE

https://www.crefsc.org.br/jornadacatarinense/


4

Tubarão encerra série de Seminários de 
Formação Continuada 

Estão abertas as inscrições para o 
Seminário Regional de Formação 
Continuada de Tubarão, que será 

realizado nos dias 21 e 22 de julho, na 
Unisul. Com temas sobre o “Sucesso e 
o Prazer como Norteadores da Prática 
Desportiva”, ministrado pelo Prof. Esp. 
Manoel Vieira Neto (CREF 003953-G/SC) e 
“Urgência e Emergência no Esporte e nas 
Atividades Físicas”, com o Prof. Me. Fabricio 
Faitarone Brasilino (CREF 006327-G/SC), o 
evento encerra série de seminários progra-
madas para o ano de 2017. As inscrições 
são gratuitas aos profissionais registra-
dos no CREF3/SC. Para acadêmicos da 
área, a inscrição será R$ 20,00 e para 
os profissionais não registrados, o va-
lor será R$ 100,00. Paralelamente ao 
Seminário, o CREF Itinerante estará 
disponível para atendimento aos pro-
fissionais da região.

Somente em 2017, mais de 600 par-
ticipantes estiveram nos seminários, 
realizados em Joinville, Curitibanos, 
Xanxerê, Blumenau e Joaçaba, para se 
aprimorar em temas como Educação 
Física Escolar, Fisiologia e Biomecânica 
do Exercício, Metodologias do Esporte, 
Pedagogia Psicomotora.

Local: Auditório do Bloco da Saúde – 
Unisul – Campus Tubarão – Endereço: 
Av. José Acácio Moreira, 787 – Bairro 
Dehon – Tubarão/SC

Confira a programação do Seminário 
de Tubarão e participe:

SEMINÁRIOS

CURSOS:

21/07 – Horário: 13h30 – 21:30h
O SUCESSO E O PRAZER COMO NORTEADORES DA PRÁTICA DESPORTIVA
Palestrante: Prof. Esp. Manoel Vieira Neto CREF 003953-G/SC
Modalidade: Teórico-Prático

Conteúdo Programático
– Perpetuação da história.
– Pedagogia do esporte
– Alunos x Confiança.
– Tempo de aula x atividades realizadas.
– As fases do desenvolvimento motor.
– Etapas para a iniciação e aprendizagem.
– Dicas de Aprendizagem.
– Prática

 
22/07 – Horário: 09h – 18h
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO ESPORTE E NAS ATIVIDADES FÍSICAS
Palestrante: Prof. Me. Fabricio Faitarone Brasilino CREF 006327-G/SC
Modalidade: Teórico-Prático

Conteúdo Programático
– Imprudência, imperícia, omissão e negligência.
– Responsabilidades no atendimento de emergência.
– Cinemática do trauma.
– Abordagem ao aluno vítima de trauma.
– Abordagem ao aluno vítima de parada cardiorrespiratória.
– Abordagem ao aluno vítima clínica:
– Instrumentação de equipamentos de atendimento de emergência:
– Abordagem ao aluno vítima de queimaduras de atrito.
– Estabilização e transporte de vítimas.

PARALELAMENTE AO SEMINÁRIO SERÁ 
REALIZADO O CREF ITINERANTE:

DATA: 21 E 22/07
LOCAL: UNISUL TUBARÃO

Data: 21/07/17
Horário: 14h às 19h
Data: 22/07/17
Horário: 10h às 12h e das 13h às 17h

Informações: itinerante@crefsc.org.br

Lembre de levar roupas apropriadas para a aula prática!
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CREF ITINERANTE

Aproximadamente 600 atendimen-
tos foram realizados pelo CREF 
Itinerante no primeiro ano de 

funcionamento do projeto. Mais de 15 
cidades receberam a equipe do Conse-
lho para facilitar o acesso do profissio-
nal a confecção e renovação de Cédula 
de Identificação Profissional e Certifica-
do, registro de Pessoa Física e Jurídica, 
negociação de pendências, recebimento 
de documentos diversos e esclarecimen-
tos sobre a regulamentação da atividade 
profissional de Educação Física. 

Confira o balanço do CREF Itinerante 
nos primeiros 12 meses:

CREF Itinerante: um ano de atendimento 
em todo o Estado

ATENDIMENTOS CREF ITINERANTE
Renovações de Cédula

Registros PF

Registros PJ

Alterações de Categoria

Financeiro

Transferências

Baixas de Registro

Fiscalização

Outros

TOTAL

353

40

16

21

47

15

14

15

66

587

ATUALIZE
SEU CADASTRO
Acesse o Sistema Online e mantenha

seus dados atualizados

http://186.202.185.228/spw/consultacadastral/Principal.aspx
http://186.202.185.228/spw/consultacadastral/Principal.aspx
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Mais de 200 profissionais de EF e aca-
dêmicos participaram do II Encon-
tro Catarinense de Profissionais de 

Educação Física, realizado pelo CREF3/SC nos 
dias 30 de junho e 1º de julho, paralelamen-
te ao Mountain Do Costão do Santinho, em 
Florianópolis.

O profissional de Educação Física Alexan-
dre Machado (CREF 076310-G/SP) abriu o 
evento com o tema Treinamento em Circui-

II ENCONTRO CATARINENSE DE

PROFISSIONAIS DE
EDUCAÇÃO FÍSICA

to. Durante o curso, Alexandre falou sobre 
a proposta de treinamento, tipos de exer-
cício x objetivo, circuito funcional x circuito 
tradicional x circuito metabólico, a intensi-
dade e volume dos treinos em função dos 
objetivos, além de motivar os profissionais 
de Educação Física a se qualificar.

No sábado, foi a vez da Biomecânica dos 
Membros Inferiores, com o profissional de 
Educação Física Cristiano Sanchotene (CREF 

009054-G/SC). O tema destacou as parti-
cularidades anatômicas, fisiológicas e bio-
mecânicas dos membros inferiores (coluna 
vertebral, quadril, joelho), assim como os 
parâmetros biomecânicos que afetam a so-
brecarga, e os mecanismos que estão mais 
relacionados com lesões e suas aplicações 
práticas.

Confira a galeria de fotos:
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GALERIA DE FOTOS

Confira mais imagens aqui.

https://www.crefsc.org.br/ii-encontro-catarinense-de-profissionais-de-educacao-fisica-reune-mais-de-200-pessoas/
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FISCALIZAÇÃO

O início de 2017 foi marcado por 
fiscalizações e parcerias com im-
portantes órgãos de defesa da 

sociedade. De janeiro a maio de 2017, 
mais de 1560 visitas foram realizadas 
pelos agentes de Orientação e Fiscaliza-
ção do CREF3/SC em estabelecimentos 
em municípios de todo o Estado. 

Das 564 denúncias recebidas no perí-
odo, 385 foram verificadas e concluídas. 
“Estamos trabalhando para atender o 
maior número de denúncias possível, 
porém muitas denúncias não são aten-
didas por estarem com informações in-
completas, como não informar a hora 
da irregularidade ou endereço insufi-
ciente. Por isso, é fundamental o preen-
chimento correto da denúncia no site 
do Conselho”, afirma Leandra Capane-
ma Teixeira (CREF 010002-G/SC), chefe 
do setor de Orientação e Fiscalização.

Também foram analisados pelo se-
tor de fiscalização 80 editais públicos. 
A maioria deles não exigiam o registro 
profissional no Conselho ou a formação 
adequada para a função, nesses casos 
foram enviados ofícios para adequação. 

Em Lages e Itajaí, o CREF3/SC entrou 
com ação judicial exigindo a obrigato-
riedade do registro profissional para a 
atuação em escolas da rede municipal 
de ensino. Em Lages, a sentença e em 
Itajaí a liminar foram favoráveis ao Con-
selho e as prefeituras devem se ade-
quar à decisão, podendo receber multa 
em caso de descumprimento. “Em La-
ges, a decisão foi além e determina que 
professores de Educação Física da rede 
pública municipal de ensino, inclusive 
aqueles contratados antes da edição da 
lei federal nº 9.696/98, façam o regis-
tro profissional no CREF3/SC”, destaca 
Fernanda Vieira, assessora jurídica do 
CREF3/SC. 

Confira ao lado as ações realizadas 
no período:

Agentes realizam mais de 1500 
fiscalizações de janeiro a maio de 2017

564
DENÚNCIAS
RECEBIDAS

Visitas Realizadas

175
190

Nº de Visitas 
Efetivas

1092

Nº de Visitas 
“Encerrou as 
Atividades”

45 44
32

18

Nº de visitas 
“não 

encontrado”

Nº de visitas 
“mudou-se”

Outros tipos
de visita

20

Visita em 
conjunto B.O. Interdição 

0

1569

80

EDITAIS
PÚBLICOS

FISCALIZADOS

Janeiro - Maio

Nº de Visitas 
com Situação 

“Fechada”

216

385
DENÚNCIAS

CONCLUÍDAS

MUNICÍPIOS VISITADOS
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do procura uma academia, se aquele 
serviço está sendo prestado realmente 
por um profissional de Educação Física”, 
declarou. “A importância dos Conselhos 
está em assegurar o bem-estar e a qua-
lidade de vida. Os profissionais de Edu-
cação Física já são reconhecidos como 
profissionais de saúde, o que só amplia 
a necessidade de combater a prática e 
aqueles produtos que são considera-
dos nocivos”, completou.

Ao final das atividades, as Comissões 
elaboraram um documento oficial, que 
será levado posteriormente ao CON-
FEF, para que todo o esforço pela pa-
dronização dos procedimentos entre 
os CREFs da região sul também seja 
visto e discutido pelos demais Conse-
lhos Regionais do país. “Há um cami-
nho extremamente necessário, para 
todo o Sistema CONFEF/CREFs uni-
formize o seu trabalho. Este Encontro 
está dando um passo para que a gente 
alcance este objetivo”, declarou Irineu 
Furtado (CREF 003767-G/SC), presiden-
te do CREF3/SC, numa das falas que 
encerrou o evento.

O CREF3/SC participou nos dias 
23 e 24 de junho do II Encontro 
Sul Brasileiro das Comissões de 

Orientação e Fiscalização e Ética Profis-
sional, realizado no CREF2/RS. O even-
to discutiu os procedimentos voltados 
à atuação de fiscalização, assim como 
o trabalho relacionado à Comissão de 
Ética, e contou com a presença dos três 
CREFs da região sul: CREF2/RS, CREF3/
SC e CREF9/PR.

Encontro iniciou com a palestra do 
conselheiro federal Angelo Vargas 
(CREF 000007-G/RJ), sobre o valor fi-
nanceiro da ética e como este assunto 
se relaciona com o dia a dia das Co-
missões. “Os agentes fiscais vão à rua 
não para fechar academias, mas para 
reduzir os riscos à sociedade. A Comis-
são de Fiscalização, por exemplo, tem 
uma grande viés pedagógico, pois não 
adianta um trabalho corretivo se não 
houver uma atuação preventiva e edu-
cadora”, comentou. Vargas destacou 
ainda que a ausência de disciplinas so-
bre as questões jurídicas durante a gra-
duação comprometem, de certa forma, 
a atuação dos profissionais de Educa-
ção Física no futuro e foi complemen-
tada por uma breve apresentação de 
Rony Tschoeke (CREF 004979-G/PR), do 
CREF9/PR. O conselheiro, que aprofun-
dou o tópico da função pedagógica da 
Comissão de Ética Profissional, refor-
çou a ideia que o trabalho dos Conse-
lhos é muito mais voltado para a edu-
cação do que para a punição. “A nossa 
atuação é para que o profissional en-
tenda toda a amplitude e a responsabi-
lidade da sua intervenção, não atrelada 
apenas às questões técnicas”.

As Comissões de Orientação e Fisca-

lização e de Ética Profissional também 
tiveram a oportunidade de se reunir 
separadamente e de debater tópicos 
bastante específicos às suas rotinas. 
Nestes encontros, os membros dos três 
CREFs da região sul puderam trocar ex-
periências, apresentar seus números e 
buscar formas de aproximar o trabalho 
que é feito no Rio Grande do Sul, em 
Santa Catarina e no Paraná. A atuação 
em parceria com o Ministério Público, 
os Termos de Cooperação, as dificulda-
des dos agentes fiscais e a falta de es-
clarecimento entre entre a população 
quanto à exigência da Cédula de Identi-
dade Profissional foram alguns dos tó-
picos discutidos.

No sábado, o Encontro teve uma pa-
lestra do procurador de Justiça do Rio 
Grande do Sul Paulo Valério Moraes. Ele 
apresentou, para todos os presentes, o 
Código de Direito do Consumidor e a 
sua conexão com as funções desempe-
nhadas pelos Conselhos Profissionais. 
“O que se espera dos CREFs é que eles 
protejam a sociedade. Por isto, toda a 
população deveria buscar saber, quan-

Encontro Sul Brasileiro das Comissões 
de Fiscalização e Ética reúne CREFs da 

região sul em Porto Alegre 

FISCALIZAÇÃO
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ANUIDADE

ANUIDADES: desconto de 30% no valor 
até o dia 31 de julho

O dia 31 de julho marca o último des-
conto oferecido pelo CREF3/SC para o 
pagamento da anuidade de 2017. Até 
esta data, profissionais de Educação Fí-
sica e Pessoas Jurídicas registradas no 
Conselho têm desconto de 30% do valor 
total para pagamento da anuidade, de 
acordo com a Resolução n°0124/2016/
CREF3/SC. A partir de 1º de agosto, a 
anuidade passa a ser recebida pelo valor 
integral, de R$ 603,07 para profissionais, 
e R$ 1.490,10, para pessoas jurídicas. 

Os valores da Anuidade 2017 seguem 
a Resolução n° 0124/2016/CREF3/SC, vá-
lida para registrados no CREF3/SC até 
31/12/2016. O CREF3/SC não se respon-
sabiliza por pagamentos de anuidades 
através de outras formas, sendo de in-
teira responsabilidade do Profissional 
ou da Pessoa Jurídica solicitar junto ao 
CREF3/SC o seu Boleto, caso não o rece-
ba por correio ou não consiga gerá-lo no 
site do CREF3/SC.

Valor Data de pagamento Desconto

R$ 422,15 30%

R$ 603,07 a partir de 01/08/2017

01/06/2017 até 31/07/2017 

30%01/06/2017 até 31/07/2017 R$ 1.043,28

R$ 1.490,40

Pessoa Jurídica

Pessoa Física

valor integral + 2% 
de multa e 1% de 

juros a.m. e correção 
monetária

a partir de 01/08/2017
valor integral + 2% 
de multa e 1% de 

juros a.m. e correção 
monetária

Anuidade31
JULHO ÚLTIMO DESCONTO

Gere seu boleto aqui

http://186.202.185.228/spw/consultacadastral/Principal.aspx
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INSTITUCIONAL

F oram empossados no dia 13 de junho 
os novos integrantes do Conselho Es-
tadual de Esporte (CED). O evento foi 

realizado no auditório da Secretaria de Tu-
rismo, Cultura e Esporte de Santa Catarina, 
em Florianópolis. A solenidade contou com 
a presença do presidente da Fesporte Eri-
valdo Caetano Júnior, do 2º vice-presidente 
do CREF3/SC, Jean Carlo Leutprecht (CREF 
000012-G/SC), dos conselheiros Marino 
Tessari (CREF 000007-G/SC), Eloir Edilson 
Simm (CREF 000251-G/SC), Fabiano Braun 
de Moraes (CREF 001807-G/SC), o gestor Ju-
liano Prá (CREF 000258-G/SC), além dos con-
selheiros empossados Paulo Rogério Maes 
Júnior (CREF 001385-G/SC) e Alexandre Trevi-
san Schneider (CREF 000264-G/SC), e auto-
ridades do meio esportivo catarinense.

O secretário de Turismo, Cultura e Espor-
te de Santa Catarina, Pavan destacou a con-
sistência do currículo de cada membro do 
colegiado e também a experiência pessoal 
e profissional de cada um. “Nos orgulha em-
possar um grupo com tamanha competên-
cia, com total capacidade de atuar junto à 
Secretaria, nos orientando e apontando os 
caminhos para o fortalecimento do esporte 
catarinense”, frisou.

No biênio 2017/2019, o CED será presidido 
por Alexandre Beck Monguilhott, represen-
tando o Governo do Estado. Monguilhott, que 
já esteve à frente do colegiado no período de 
2013 a 2015, sucede Michele de Souza.

Em seu discurso, Vadinho elogiou os novos 
conselheiros e o presidente da instituição: “Te-
nho certeza Alexandre, que à frente do Con-
selho, realizarás um grande trabalho. Afinal, 
você esta rodeado de grandes amigos do es-
porte. Ao ouvir o currículo de cada um dos que 
tomaram posse, não temos dúvida que a sua 
missão é árdua, mas com certeza será vitorio-
sa”. O presidente da Fesporte agradeceu ain-
da aos conselheiros que encerraram o pleito 
e salientou a responsabilidade dos conselhei-
ros empossados. “Vamos atuar em conjunto 

e estreitar o relacionamento com entidades e 
associações esportivas para buscar soluções 
que fortaleçam o esporte em Santa Catarina”.

Monguilhott destacou o papel dos mem-
bros do Conselho para o aprimoramento das 
políticas públicas voltadas à área. “Vamos tra-
balhar para fazer mudanças que forem neces-
sárias, mas sobretudo para manter em des-
taque o esporte catarinense que sempre foi 
motivo de orgulho para nós”, disse.

O Conselho Regional de Educação Física 
parabeniza a todos os conselheiros(as) do 
CED pela posse, em especial os conselheiros 
do CREF3/SC Paulo Maes Junior, que repre-
senta os profissionais de Educação Física e 
Alexandre Trevisan Schneider, que representa 
as Instituições de Ensino superior.

Conselheiros do CREF3/SC tomam posse no 
Conselho Estadual de Esporte

Alexandre Beck Monguilhott – Presidente
Representa o Governo do Estado

Erivaldo Nunes Caetano Junior
Membro nato – Presidente da Fesporte

Alexandre Trevisan Schneider
Representa Condiesef

Cláudio B. Antoniolli
Representa o Governo do Estado

Dárcio De Saules
Representa o Governo do Estado

Deraldo Ferreira Oppa
Representa Afesc

Enio Francisco Demoly Neto
Representa o Governo do Estado

Frederico Herondino Leite Neto
Representa Afesc

Gil Artifon
Representa Região-Oeste

Jefferson Roberto Seeber
Representa o Governo do Estado

José Bonifácio Telles
Representa Acesc

Luiz Cesar Abrahão
Representa o Governo do Estado

Marcio Elisio
Representa Região Leste-Norte

Maria Aparecida Alves
Representa Região Sul

Nilo Borgonovo
Representa o Governo do Estado

Nilson Roberto F. Cruz
Representa o Governo do Estado

Osvaldo Juncklaus
Representa o Governo do Estado

Paulo Rogério Maes Junior
Representa Cref Sc

Roberto Francisco Wesoloski
Representa o Governo do Estado

Sérgio Luis Schlemper
Representa Região Centro-Oeste
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