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INSTITUCIONAL

Prezados(as) Profissionais!
O CREF3/SC continua apostando na quali-

ficação e capacitação profissional, ofertando 
Workshops de Capacitação e Aperfeiçoa-
mento Profissional em todas as regiões do 
Estado. Além dos workshops, o CREF3/SC foi 
para Chapecó nos dias 13 e 14 de julho para 
realizar a 1ª Jornada Catarinense de Educa-
ção Física da Região Oeste, evento que reuniu 
profissionais de Educação Física e acadêmicos 
com o objetivo de incentivar o debate para o 
aprimoramento da profissão. Foi apenas uma 
prévia do maior encontro promovido pelo 
CREF3/SC em Santa Catarina: a 3ª Jornada 
Catarinense de Educação Física, que trará, 
entre os dias 31 de agosto e 1º de setembro, 
12 cursos de capacitação para a Unisul Pedra 
Branca, em Palhoça, com alguns dos maiores 
especialistas da área. Os eventos são sempre 
gratuitos aos profissionais e acadêmicos de 

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
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
Cleber da Rosa – CREF 005925-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

EXPEDIENTE COMISSÕES PERMANENTES

Rua Afonso Pena, 625 - Bairro Estreito
Florianópolis - SC - CEP 88070-650

crefsc@crefsc.org.br - 48 3348-7007
www.crefsc.org.br

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

Diretoria 2015 – 2018

Palavra do presidente

Irineu Wolney Furtado
(CREF 003767-G/SC)

Presidente do CREF3/SC

Educação Física de Santa Catarina.
Paralelamente aos cursos da 3ª Jornada, 

haverá o “Seminário de Apresentação do Li-
vro de Boas Práticas na Educação Física Ca-
tarinense”, e a entrega da Medalha do Mérito 
da Educação Física Professor Murillo Barreto 
de Azevedo, maior honraria destinada aos aos 
profissionais de Educação Física que tanto 
engrandeceram a profissão.

Durante o ano, o Conselho vai continuar 
disponibilizando vagas gratuitas em cursos 
de curta duração em diferentes eventos em 
nosso Estado e o CREF Itinerante também na 
missão de atender os profissionais, possibili-
tando resolução de suas necessidades de for-
ma efetiva em várias regiões do Estado.

Acompanhe nossas ações nas mídias e ve-
nha conosco construir um conselho ainda me-
lhor para todos.

Um grande abraço a todos!

https://www.crefsc.org.br
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Jornada oeste

CREF3/SC realiza a 1ª Jornada Catarinense de 
Educação Física da Região Oeste

M ais de 60 participantes marcaram pre-
sença na 1ª Jornada Catarinense de 
Educação Física da Região Oeste, re-

alizada nos dias 13 e 14 de julho, na Unoesc, 
em Chapecó. Com os temas Educação Física 
Escolar: Transversalidade e outras possibi-
lidades, ministrado pelo Prof. Me. Marcos 
Antônio Fari Junior (CREF 014872-G/SC); 
Coluna vertebral: uma abordagem biome-
cânica, com o Prof. Me. Cristiano Gomes 
Sanchotene (CREF 009054-G/SC); “Gestão 
de academias – Implementando práticas de 
sucesso em seus negócios”, ministrado pelo 
Prof. Eduardo Netto (CREF 002025-G/RJ) e 
“Abordagens pedagógicas da Educação Físi-

ca e o planejamento do professor”, Prof. Me. 
Marcos Antônio Fari Junior (CREF 014872-
G/SC), o evento reuniu profissionais de 
Educação Física e acadêmicos para debater 
com especialistas assuntos de relevância 
para a Educação Física.

Paralelamente aos cursos da Jornada, 
o CREF Itinerante também atendeu 
os profissionais da região. Mais de 30 
atendimentos foram realizados, entre 
renovação de Cédula de Identidade 
Profissional, registro de Pessoa Física e 
Jurídica, além de informações sobre a 
regulamentação da atividade profissional 
de Educação Física.

D
e  E D U C A Ç Ã O  F Í S I C A  

R E G I Ã O  O E S T E

1º  JORNADA Catarinense
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ANUIDADE

A té o dia 31 de julho, profissionais de 
Educação Física e Estabelecimentos 
da área podem aproveitar o último 

desconto oferecido pelo CREF3/SC para o 
pagamento da anuidade de 2018, de acordo 
com a Resolução n° 0137/2017/CREF3/SC. 

Para os profissionais, o desconto é de 
30% sobre o valor integral da anuidade (R$ 
603,07). Por isso, atenção ao no boleto im-
presso e recebido por correio, que constará 
o valor de R$ 422,15 no campo “Valor do 
documento”, devido ao tipo de boleto regis-
trado e com vencimento para 31/07/2018. 
Não é necessário aplicar o desconto, basta 
alterar a data do vencimento para a data do 
pagamento do boleto. 

Anuidade 2018: último desconto até o dia 31 
de julho

No caso dos estabelecimentos, os valo-
res variam de acordo com a nova política 
de desconto, e o boleto recebido levará 
em conta a quantidade de profissionais 
que constam no quadro técnico cadastra-
do no Conselho, segundo a Resolução n° 
0137/2017/CREF3/SC.

Até 3 profissionais
Atenção: no boleto impresso e recebido 

por correio constará o valor de R$ 745,20 
no campo “Valor do documento”, devido ao 
tipo de boleto registrado e com vencimento 
para 31/07/2018.

Para pagamento de 01/06/2018 até 
31/07/2018 – não é necessário aplicar o 
desconto – valor total a ser pago: R$ 745,20 
(desconto de 50%) e alterar a data do venci-
mento para a data do pagamento do boleto.

De 4 a 6 profissionais
Atenção: no boleto impresso e recebido 

por correio constará o valor de R$ 894,24 
no campo “Valor do documento”, devido ao 
tipo de boleto registrado e com vencimento 
para 31/07/2018.

Para pagamento de 01/06/2018 até 
31/07/2018 – não é necessário aplicar o 
desconto – valor total a ser pago: R$ 894,24 

(desconto de 50%) e alterar a data do venci-
mento para a data do pagamento do boleto.

De 7 ou mais profissionais
Para pagamento de 01/04/2018 até 

31/05/2018 – inserir o valor de R$ 149,04 
no campo “Desconto/Abatimento” – valor 
total a ser pago: R$ 894,24 (desconto de 
50%) e alterar a data do vencimento para a 
data do pagamento do boleto.

Para pagamento de 01/06/2018 até 
31/07/2018 – não é necessário aplicar 
o desconto – valor total a ser pago: R$ 
1.043,28 (desconto de 50%) e alterar a data 
do vencimento para a data do pagamento 
do boleto.

Emita aqui o boleto
(Pessoa Física)

Emita aqui o boleto
(Pessoa Jurídica)

http://186.202.185.228/spw/consultacadastral/TelaLogin.aspx
http://186.202.185.228/spw/consultacadastral/TelaLogin.aspx
http://186.202.185.228/spw/consultacadastral/TelaLoginEmpresa.aspx
http://186.202.185.228/spw/consultacadastral/TelaLoginEmpresa.aspx
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3ª Jornada

CREF3/SC prepara a
3ª Jornada Catarinense 
de Educação Física
E stá chegando a hora do maior encontro promovido pelo CREF3/SC 

em Santa Catarina: entre os dias 31 de agosto e 1º de setembro, 12 
cursos de capacitação vão movimentar a Unisul Pedra Branca, em 

Palhoça, durante a 3ª Jornada Catarinense de Educação Física. 
A programação foi montada valorizando a qualificação profissional, 

criando um ambiente para estimular o conhecimento e refletir sobre 
assuntos como Educação Física Escolar, gestão e empreendedorismo 
da Educação Física, técnicas biomecânicas para intensificar o treino, 
práticas para alunos com deficiência e muito mais.

Confira toda a programação no site do CREF3/SC.
Paralelamente aos cursos, haverá ainda o Encontro Estadual de 

Representantes, o Seminário de Apresentação do Livro de Boas 
Práticas, e a principal homenagem do Conselho aos profissionais que 
engrandeceram a profissão, com a entrega da Medalha do Mérito da 
Educação Física Professor Murillo Barreto de Azevedo.
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3ª Jornada

SÁB
01/09

SEX
31/08

José Murillo 
da Serra

Costa Neto
CREF 007703-G/SC     

TREINAMENTO FUNCIONAL DE ALTA 
INTENSIDADE 

Definiçao dos objetivos de um programa de 
treinamento para um box de Crossfit. Crossfit e 
qualidade de vida. Os pilares do treinamento 
funcional de alta intensidade; Levantamento 
de peso, Ginastica, Monociclicos. Organizaçao 
e planejamento do treinamento em grupo. 
Adaptaçoes para os mais diversos niveis de 
condicionamento e habilidades.

Elisa Pereira 
Vecchio 
Rebelo

CREF 018262-G/SC

BEACH TENNIS: UM ESPORTE EM ASCENSÃO 
E UMA NOVA OPORTUNIDADE DE ATUAÇÃO 
PARA O PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

História e evolução do Beach tennis no mundo 
e no Brasil. Regras básicas, material e 
funcionamento do jogo. Técnicas, Exercícios e 
táticas do jogo. Atuação do profissional de 
educação física. Desenvolvimento da aula e 
considerações sobre o treinamento

Elinai dos 
Santos Freitas 

Schutz
CREF 003805-G/SC

ESCOLINHAS DE TRIATHLON: 
POSSIBILIDADES DENTRO DA INICIAÇÃO 
ESPORTIVA – TEORIA E PRATICA

Caracterização do Triathlon nas suas diferentes 
distâncias, breve histórico e atualidades. Materiais 
e instalações. Iniciação esportiva, aspectos físicos 
e motores, fases do desenvolvimento. Escolinhas 
de Triathlon. Progressão pedagógica na natação, 
ciclismo, corrida e transição – teoria e pratica. 

Alzira Isabel 
da Rosa

CREF 000361-G/SC

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E A BASE 
NACIONAL COMUM CURRICULAR

A Base Nacional Comum Curricular - Competências 
Gerais. Os marcos legais que embasam a BNCC / 
Os fundamentos pedagógicos da BNCC. Educação 
Infantil: Campos de experiências e a educação 
física. Educação Física: Anos Iniciais e Anos Finais - 
unidades temáticas, competências específicas, 
objetos de conhecimento, habilidades. Teoria e 
Prática. Organização do Planejamento.

Marcos Antônio 
Fari Junior

CREF 014872-G/SC

O UNIVERSO DO JOGO: JOGOS 
COOPERATIVOS, COMPETITIVOS E 
RECREATIVOS PARA A EDUCAÇÃO FÍSICA 
ESCOLAR 
Conceitos e classificação dos jogos. 
Contextualização dos jogos no cotidiano 
escolar. O jogo e sua importância para a 
formação dos estudantes. A gamificação 
como uma possibilidade no processo 
educativo. Sugestões de jogos recreativos, 
competitivos e cooperativos para a 
Educação Física escolar. (Prática)

Maria Leticia
Knorr

CREF 008128-G/SC

EMPREENDEDORISMO NA 
EDUCAÇÃO FÍSICA E NO 

ESPORTE: PLANEJANDO O 
SEU MODELO DE NEGÓCIO

Rafael
Andreis

CREF 009867-G/SC

Funções da Gestão 
Estratégica para a concepção 

de modelos de negócio no 
esporte e da educação física. Ferramentas da Gestão Estratégica 
no esporte e da educação física. Empreendedorismo e Inovação 

no desenvolvimento de modelos de negócio no esporte e da 
educação física.  Como estruturar um Modelo de Negócio com 

foco no no esporte e da educação física.
Como pode ser trabalhada a interdisciplinaridade 
diante das diversas deficiências? Porque é difícil 
enxergarmos qualidade nas diferenças? O quanto as 
famílias entendem a importância da participação do 
seu filho nas práticas escolares? Como podemos 
auxiliar no processo de inclusão escolar destes 
estudantes?

Sonia Ribeiro
CREF 000420-G/SC

ATIVIDADES PARA ALUNOS COM 
DEFICIÊNCIA: ASPECTOS DIDÁTICOS 
PEDAGÓGICOS

Análise da força de resistência aos movimentos.  
Articulações envolvidas no movimento. Torque motor e 
braço de alavanca. Músculo com ação agonista, 
concêntrica-excêntrica, sinergista e estabilizadoraJoão Augusto 

Reis de Moura
CREF 007870-G/SC

ANÁLISE BIOMECÂNICA E CINESIOLÓGICA 
DE EXERCÍCIOS

Rudy José 
Nodari Júnior

CREF 000321-G/SC

DERMATOGLIFIA – UMA FERRAMENTA DE 
INTERVENÇÃO NA PROMOÇÃO DA SAÚDE E 
PRESCRIÇÃO DE EXERCÍCIOS

Embriologia, formação fetal do sistema nervoso e 
competência neuromuscular. As impressões digitais 
como marca de desenvolvimento fetal. A 
Dermatoglifia como método instrumental de 
observação da impressão digital para orientação de 
talentos desportivos, prescrição de exercícios na 
promoção da saúde e preparação física de atletas. 
Laudo Dermatoglífico e sua interpretação.

Eduardo 
Aranha

CREF 003967-G/SC

FITNESS: AVALIAÇÃO, PRESCRIÇÃO E 
CONTROLE DO TREINAMENTO

Importância das avaliações no processo de 
prescrição de exercícios corporais. Síndrome da 
Adaptação Geral. Princípios do Treinamento 
Desportivo aplicados ao Fitness. Prescrição de 
Exercícios Corporais do Jovem ao Idoso. Equilíbrio 
entre Treino e Recuperação. Sinais e Sintomas de 
Overtraining. Protocolos para Diagnóstico 
Sugestivo de Overtraining. Orientação na Aplicação 
de Exercícios - Prática

Tailine Lisboa
CREF 023912-G/SC

GINÁSTICA LABORAL: PRERROGATIVAS 
PARA O PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA

Definição e Conceitos de Ginástica Laboral. 
Benefícios da Ginástica Laboral. Implantação de um 
programa de Ginástica Laboral. Acompanhamento 
de um programa de Ginástica Laboral. Competências 
e responsabilidade do profissional de Educação 
Física. Cenário Atual e Recomendações para a 
Ginástica Laboral. A prática de Ginástica Laboral 
baseada em Evidências. 

Fernando 
Saraiva

CREF 002582-G/RS

RITMOS TOTAL: UMA ABORDAGEM 
DIFERENTE

Aquecimento  com Ritmos Populares,Clássicos e 
Tendências. Exercícios de RITMOS, Coordenação  
Motora e Expressão  Corporal p alunos iniciantes. 
Metodologia  de aula  baseada na repetição dos 
movimentos. -Postura e perfil profissional. Como 
trabalhar com grupos Heterogêneos. Inclusão  
através  da Dança. 

HORÁRIOS DOS CURSOS
das 9h00 às 18h30

HORÁRIOS DOS CURSOS
das 9h00 às 18h30



No dia 05 de setembro, o CREF3/SC realizará as Eleições 2018, para eleger 14 conselheiros para um 
mandato de seis anos. Participe e contribua para a construção de um conselho cada vez mais forte.

QUEM DEVE VOTAR?

Todos os profissionais de Educação Física de Santa Catarina que estiverem em dia com suas 
obrigações estatutárias e com mais de um ano de registro ininterrupto.

• Presencialmente, no dia 05 de setembro, na sede do CREF3/SC, das 9 às 17 horas.

• Por correspondência, via Correios, através da carta-voto que será encaminhada ao Profissional 
para votação e que deverá estar na sede do CREF3/SC até o dia 05/09/2018.

COMO POSSO VOTAR?

As propostas estarão disponíveis no site do CREF3/SC, no link Eleições 2018.

COMO CONHECER AS PROPOSTAS DAS CHAPAS ELEITORAIS?

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA,

EXERÇA SEU DIREITO AO VOTO

Rua Afonso Pena, 625 - Estreito - Florianópolis/SC – CEP: 88070-650

(48) 3348-7007 eleicao@crefsc.org.br www.crefsc.org.br
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FISCALIZAÇÃO

CREF3/SC lança campanha para promover o 
treinamento funcional seguro

N a busca por atividades físicas com exer-
cícios variados e movimentos que mes-
clam intensidade e velocidade, muitas 

pessoas encontraram no treinamento fun-
cional o exercício ideal. No entanto, com 
o crescimento da modalidade e da oferta 
de aulas do gênero, é fundamental buscar 
também a orientação de um profissional 
de Educação Física registrado para que a 
segurança do exercício seja mantida. Para 
promover a prática segura da atividade, o 
presidente do CREF3/SC, prof. Irineu Wol-
ney Furtado (CREF 003767-G/SC), acom-
panhado do presidente da Comissão de 
Orientação e Fiscalização Fabiano Braun de 
Moraes (CREF 001807-G/SC) e a da chefe 
do Setor de Orientação e Fiscalização Lean-
dra Capanema Teixeira (CREF 010002 –G/
SC), estiveram na Academia CrossFit Four 
(CREF 003333-PJ/SC) na manhã do dia 18 
de maio, para lançar a campanha que acon-
selha a população a fazer um treino profis-
sional, com acompanhamento correto.

Baseado nos movimentos naturais do ser 
humano, o Treinamento Funcional utiliza o 
peso do corpo para trabalhar músculos e ar-
ticulações de forma global, desenvolvendo 
a coordenação motora, promovendo ganho 
de força, equilíbrio, condicionamento físico 
e agilidade. De 2017 para 2018, o número 
de estabelecimentos que oferecem a moda-
lidade no Estado cresceu mais de 14 vezes, 
sem contar as aulas ministradas por perso-
nal trainer. “Ao contratar o serviço, é funda-
mental exigir a cédula de identidade profis-
sional emitida pelo CREF3/SC, que, além de 
uma exigência legal é também a garantia de 
que a aula será prestada por um profissional 
habilitado para prescrever e orientar exer-
cícios físicos”, destaca Irineu Wolney Furta-
do Presidente do CREF3/SC.

O profissional Maicon João de Souza 
Jacques (CREF 012987-G/SC), Responsável 
Técnico e sócio da academia CrossFit Four, 
reforçou a importância do profissional de 
Educação Física na orientação da atividade. 
“Estudamos muito, buscamos atualização 
e conhecimento sobre a modalidade para 
garantir um treino forte e muito seguro 
aos nossos alunos”, garantiu. A profissional 

Angelita Maiorka Sassi (CREF 012659-G/
SC), que atua no local como coach, também 
participou do lançamento.

A fiscalização do Conselho vai reforçar as 
ações relacionadas à modalidade, de acordo 
com o calendário estabelecido pelo setor 
de Orientação e Fiscalização. A campanha 
vai percorrer todo o Estado durante o 
ano. “Procure o profissional de Educação 
Física para praticar a atividade. Ele é o 

único habilitado para prescrever e orientar 
exercícios físicos em qualquer modalidade, 
de acordo com a Lei Federal 9.696/98”, 
alerta Leandra Capanema Teixeira, Chefe 
do setor de Orientação e Fiscalização do 
CREF3/SC.

ACESSE AQUI O MATERIAL
DA CAMPANHA

https://www.crefsc.org.br/principal/wp-content/uploads/2018/05/Treinamento-Funcionalsite.pdf
https://www.crefsc.org.br/principal/wp-content/uploads/2018/05/Treinamento-Funcionalsite.pdf
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Institucional

O profissional de Educação Física Daniel 
Marques (CREF 016210-G/SC) usou 
os conhecimentos adquiridos na gra-

duação em Educação Física e na escola de 
bombeiros de Santa Catarina para salvar 
uma criança de 4 anos que corria o risco de 
se afogar em uma piscina na cidade italiana 
de Mantova. O salvamento ocorreu no dia 
17 de junho. 

Daniel ficou atento a situação e no pri-
meiro sinal interviu para o que o pior não 
acontecesse. Formado em 2012 pela Uni-
versidade do Extremo Sul de Santa Catari-
na, o profissional tem o intuito de romper as 
barreiras continentais trazendo a mensa-
gem de uma melhoria da qualidade de vida. 

Ensinamentos que adquiriu na sua forma-
ção acadêmica através de instrumentos de 
transformação e evolução do ser humano. 
Ele está na Itália para reconhecer a sua ci-
dadania, além de fazer um intercâmbio cul-
tural com as diversas formas de melhoria 
da saúde e qualidade de vida.

Formado na escola de bombeiros de San-
ta Catarina como guarda vidas civil, parti-
cipou de oito temporadas nas praias do 
litoral brasileiro, onde aperfeiçoou as ati-
vidades de resgate, abordagem da vítima 
e finalização de ocorrências. Na Itália fez a 
conversão da sua habilitação junto a Fede-
ração Italiana de Natação e hoje trabalha 
no clube local.

Profissional de Educação Física salva criança de 4 
anos do afogamento na Itália

ACESSE O SISTEMA ONLINE 
E MANTENHA SEUS DADOS 

ATUALIZADOS

D e abril a junho de 2018, o CREF 
Itinerante percorreu oito cidades 
eventos promovidos pelo CREF3/

SC no Estado, realizando aproxima-
damente 500 atendimentos a profis-
sionais de Educação Física, empresas 
e acadêmicos. Rio do Sul, Jaraguá do 
Sul, Balneário Camboriú, Brusque, Ca-
noinhas, Joaçaba e Videira receberam 
a equipe do Conselho para 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 do-
cumentos diversos e esclarecimentos 
sobre a regulamentação da atividade 
profissional de Educação Física.

CREF Itinerante 
realiza 

aproximadamente 
500 atendimentos 

em 2018

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

