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PALAVRA DO PRESIDENTE

IRINEU WOLNEY FURTADO
(CREF 003767-G/SC)

Presidente do CREF3/SC

Prezado(a) Profissional!

Ao finalizar o ano de 2017, você que 
tem acompanhado nossa gestão tem 
conhecimento de que nossas propos-
tas de ação foram e estão sendo reali-
zadas. Descentralizamos o atendimento 
aos profissionais através do CREF Itine-
rante, investimos em cursos de capaci-
tação com vagas gratuitas  a todos(as) 
os(as) profissionais, estamos ampliando 
a descentralização da fiscalização, rea-
lizamos seminários de aperfeiçoamento 
em todo Estado, além de outras ações 

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
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

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
1° Vice-Presidente: Delmar Alberto Tôndolo - CREF 001085-G/SC
2° Vice-Presidente: Jean Carlo Leutprecht - CREF 000012-G/SC
1° Secretário: Marcelo Scharf – CREF 001050-G/SC
2° Secretário: Emerson Antônio Brancher - CREF 001925-G/SC
1° Tesoureiro: Luiz Claudio Cardoso - CREF 000743-G/SC
2° Tesoureiro: Nilton Furquim Júnior - CREF 000680-G/SC

Jornalista Responsável:
Denyse Orso - SC 1577 JP
jornalista@crefsc.org.br

Diretoria 2015 – 2018

que buscam ampliar a intervenção do 
profissional de Educação Física no mer-
cado de trabalho.  Podemos garantir 
que foi um ano de muito trabalho e mui-
tas realizações. Agradeço a todos que 
direta ou indiretamente fizeram e fazem 
parte desse processo, sempre buscan-
do o crescimento da Educação Física 
em Santa Catarina. Tenho a convicção 
de que juntos em 2018 poderemos ino-
var e avançar ainda mais.

Um grande abraço a todos(as), contem 
sempre conosco!

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

Já recebeu a Agenda do Profis-
sional de Educação Física 2018? 
Os profissionais registrados e em 

dia com suas obrigações estatutárias 
que estão com o endereço correto ou 
atualizaram seus dados até o dia 22/11 
já estão recebendo a agenda, junta-
mente com um adesivo do CREF3/SC, 
no endereço residencial que consta no 
sistema do Conselho.

Caso não receba sua agenda até 31 
de dezembro, verifique se seus dados 
estão atualizados nos Serviços Online 
ou entre em contato com o Conselho 
pelo e-mail cadastro@crefsc.org.br.

Quer receber a Cédula de Identidade 
Profissional na formatura?

Até 20 dias antes da formatura, a 
Comissão de Formatura deve enviar ao 
CREF3/SC: 

▪ Convite da formatura com data, local 
e horário; 

▪ Formulário de Formatura;

▪ Documentos por acadêmico: 

›   Requerimento de Registro;
› Cópia autenticada do RG, CPF e 

Histórico Escolar Universitário;
›  2 fotos 3×4;
› Cópia do comprovante de residência 

e da taxa da inscrição junto ao CONFEF 
(confira os requisitos no site).

Confira o GIF e encaminhe a 
documentação!

CREF3/SC envia Agendas 2018 aos 
Profissionais de Educação Física

Você sabia que é possível receber a Cédula 
de Identidade Profissional na formatura?

CREF3/SC
ENVIA
AGENDAS

2018

Quer receber
a cédula de
identidade
profissional
na formatura?

Clique aqui para
visualizar o GIF

https://www.crefsc.org.br/principal/wp-content/uploads/2017/12/gif-formatura.gif


4

INSTITUCIONAL

T em dúvidas, quer fazer uma denúncia ou quer suge-
rir melhorias para o Conselho? Utilize a Ouvidoria do 
CREF3/SC e colabore para o avanço dos processos de 

gestão, na qualidade do serviço prestado e no atendimento ao 
profissional de Educação Física de Santa Catarina. 

A Ouvidoria do CREF3/SC recebe, examina e encaminha as 
reclamações, sugestões, elogios, denúncias e solicitação de in-
formações dos profissionais de Educação Física relacionadas 
ao Conselho. Para se manifestar, basta informar o seu nome, 
que poderá ser mantido em sigilo se você o desejar, e seus 
dados de contato.

Há ainda a área específica de denúncias e denúncias éticas. 
É fundamental o preenchimento correto das informações que 
constam no formulário para que o setor possa mapear e reali-
zar visitas para reprimir irregularidades e principalmente orien-
tar o correto exercício profissional. Somente funcionários do 
CREF3/SC têm acesso a denúncia e os dados são guardados 
em absoluto sigilo.

V em de outro Estado para atuar como profissional de 
Educação Física em Santa Catarina? Se sua resposta for 
sim, solicite a transferência de registro, conforme Reso-

lução CONFEF n° 76/2004. Basta seguir as orientações descri-
tas abaixo (ou no site do Conselho):

▪ Preencher, imprimir e assinar o formulário de Requerimento 
de Registro

▪ Apresentar, pessoalmente ou por correio, no endereço da 
sede a documentação: Requerimento de Registro; Requerimen-
to Transferência; 2 (duas) fotos 3×4 iguais, recentes e de frente, 
para documento oficial, colorida e com fundo branco; Cópia do 
comprovante de residência no seu nome ou no nome dos pais. 
Caso esteja em nome de terceiros, enviar declaração de residên-
cia com firma reconhecida em cartório acompanhando respectivo 
comprovante de residência e Cópia simples do RG e CPF.

É importante também estar em dia com suas obrigações ad-
ministrativas e financeiras com o CREF de origem. Consulte o 
site do Conselho para mais informações: www.crefsc.org.br

Para exercer a profissão, o profissional 
de Educação Física deve sempre por-
tar a Cédula de Identidade Profissional, 

de acordo com a lei 9.696/98. Nos jogos, o 
regulamento também prevê o porte da CIP, 
portanto, fique atento para a validade de sua 
cédula. Caso o documento esteja vencido, 
solicite a renovação para evitar multas. É fácil 
e rápido. Basta apresentar ao CREF3/SC os 
seguintes documentos:

▪ Apresentar o Requerimento de Reno-
vação de CIP (Preenchido e assinado, sem 
rasuras ou abreviações), pessoalmente ou 
por correio, no endereço de nossa sede 
(Rua Afonso Pena, 625, Bairro Estreito, CEP 
88070-650, Florianópolis, Santa Catarina) 
juntamente com 2 (duas) fotos 3×4 iguais, re-
centes e de frente, para documento oficial, 
colorida e com fundo branco; Cópia autenti-
cada do documento de identificação.

Já conferiu a validade da Cédula de 
Identidade Profissional?

OUVIDORIA DO CREF
Canal de comunicação entre a 

sociedade e o Conselho

TRANSFERÊNCIA
Saiba como transferir o registro 

profissional para o CREF3/SC

A Resolução n° 0139/2017/CREF3/SC, de 
09 de dezembro de 2017, alterou os valores 
das taxas cobradas CREF3/SC para suprir os 
custos com as despesas relativas aos servi-
ços. A partir de janeiro de 2018, a taxa de en-
vio da Cédula de Identidade Profissional e o 
pedido de 2° via de Certificado via AR será de 
R$ 20,00. Confira na tabela ao lado os valo-
res de taxas em razão de despesas:

CREF3/SC altera valores de 
taxas de serviços para 2018

TABELA DE TAXAS EM RAZÃO DE DESPESAS

Expedição de 2ª via de Certificado de Pessoa Jurídica 

Expedição de 2ª via de Cédula de Identidade Profissional

Envio de Cédula Profissional por correspondência via AR

Envio de Cédula Profissional por correspondência via Sedex

Envio de 2ª via do Certificado de Pessoa Jurídica por
correspondência via AR

Envio de 2ª via do Certificado de Pessoa Jurídica por
correspondência via Sedex

R$ 10,00

R$ 40,00

R$ 20,00

R$ 40,00

R$ 20,00

R$ 40,00

Expedição de 2ª via de Cédula de Identidade Profissional R$ 40,00

Envio de Cédula Profissional por correspondência via Sedex R$ 40,00

Envio de 2ª via do Certificado de Pessoa Jurídica por
correspondência via Sedex

R$ 40,00

http://www.crefsc.org.br
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ANUIDADE

Anuidade 2018: confira os descontos 
progressivos concedidos pelo CREF3/SC

Os Profissionais de Educação Física 
registradas no CREF3/SC terão 58,44% 
de desconto para o pagamento da 
anuidade de 2018 até o dia 31 de março. 
Já as Pessoas Jurídicas registradas no 
CREF3/SC terão até 70% de desconto.

Os valores da Anuidade 2018 seguem 
a Resolução n° 0137/2017/CREF3/SC, 
válida para registrados no CREF3/SC até 
31/12/2017.

Estabelecido pela Resolução n° 
0137/2017/CREF3/SC, o valor da Anuidade 
devida pelos registrados no CREF3/SC não 
sofrerá reajuste em 2018. A deliberação 
do Sistema CONFEF/CREFs partiu da situ-
ação político-econômica enfrentada pelo 
país. Aos profissionais de EF, ao valor de 
R$ 603,07 será aplicado o desconto pro-
gressivo por data de pagamento: para o 
primeiro vencimento, 31 de março, a anui-
dade passa a R$ 250,64 (demais datas e 
valores de acordo com o quadro), com 
desconto de 58,44%. 

Para as Pessoas Jurídicas, além de con-
ceder desconto progressivo, o CREF3/
SC atualizou a política de anuidade aos 
que se inscreveram no Sistema CONFEF/
CREFs até o ano de 2017. Agora, serão de 
acordo com a quantidade de Profissionais 
de Educação Física inscritos no respectivo 
quadro técnico, em conformidade com a 
legislação vigente, de acordo com a área 
da intervenção profissional e ainda em vir-
tude da data de pagamento antecipado. 
Confira a tabela. 

Boletos
Os boletos serão encaminhados pelos Correios e estarão disponíveis em Serviços 

Online em janeiro de 2018. O CREF3/SC não se responsabiliza por pagamentos 
de anuidades através de outras formas, sendo de inteira responsabilidade do 
Profissional ou da Pessoa Jurídica solicitar junto ao CREF3/SC o seu Boleto, caso 
não o receba por correio ou não consiga gerá-lo no site do CREF3/SC.

 Até 31/03/2018

Até 31/05/2018

Até 31/07/2018

R$ 447,12

R$ 596,16

R$ 745,20 

70%

60% 

50%

Data de pagamento Valor Desconto

Até 03 Profissionais

 Até 31/03/2018

Até 31/05/2018

Até 31/07/2018

R$ 533,27

R$ 745,20

R$ 894,24

64,22%

50%

40%

Data de pagamento Valor Desconto

De 04 a 06 Profissionais

 Até 31/03/2018

Até 31/05/2018

Até 31/07/2018

R$ 619,41

R$ 894,24

R$ 1.043,28 

58,44%

40%

30%

Data de pagamento Valor Desconto

07 ou mais Profissionais

Anuidade PJ 2018
(Por quantidade de profissionais de acordo
com o Quadro Técnico enviado até 15/12)
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ANUIDADE

PJ constituída em 2018

ValorValor

R$ 298,08

R$ 273,24

R$ 248,40

R$ 223,56

R$ 198,72

R$ 173,88

R$ 149,04

R$ 124,20

R$ 99,36

R$ 74,52

R$ 49,68

R$ 24,84

Data de pagamento

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Novos registros, proporcional ao mês do registro
(exceto PJ constituída em 2018)

ValorValor

R$ 1.490,40

R$ 1.366,20

R$ 1.242,00

R$ 1.117,80

R$ 993,60

R$ 869,40

R$ 745,20

R$ 621,00

R$ 496,80

R$ 372,60

R$ 248,40

R$ 124,20

Mês do Registro

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Data de pagamento Valor Desconto

R$ 619,41

R$ 894,24

R$ 1.043,28

R$ 1.490,40

R$ 1.520,20

R$ 1.535,10

R$ 1.550,00

R$ 1.564,90

R$ 1.579,80

58,44%

40%

30%

Valor integral

Até 31/03/2018

De 01/04/2018 até 31/05/2018

De 01/06/2018 até 31/07/2018

1 de Agosto

De 02/08/2018 até 31/08/2018

Setembro

Outubro 

Novembro

Dezembro

Valor integral + 
2% de multa e 

1% de juros 
a.m. e correção 

monetária

Data de pagamento

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Mês do Registro

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Anuidade PJ 2018
(PJ que não atualizou Quadro Técnico)

PJ registrada até 31/12/2017
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ANUIDADE

Data de pagamento Valor Desconto

R$ 250,64

R$ 422,15

R$ 361,84

R$ 603,07

R$ 615,13

R$ 621,16

R$ 627,19

R$ 633,22

R$ 639,25

58,44%

40%

30%

Valor integral

Até 31/03/2018

De 01/04/2018 até 31/05/2018

De 01/06/2018 até 31/07/2018

1 de Agosto

De 02/08/2018 até 31/08/2018

Setembro

Outubro 

Novembro

Dezembro

Valor integral + 
2% de multa e 

1% de juros 
a.m. e correção 

monetária

Data de pagamento ValorValor

R$ 120,61

R$ 110,56

R$ 100,51

R$ 90,46

R$ 80,41

R$ 70,36

R$ 60,31

R$ 50,26

R$ 40,20

R$ 30,15

R$ 20,10

R$ 10,05

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Data de pagamento

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Mês do Registro ValorValor

R$ 603,07

R$ 552,81

R$ 502,56

R$ 452,30

R$ 402,05

R$ 351,79

R$ 301,54

R$ 251,28

R$ 201,02

R$ 150,77

R$ 100,51

R$ 50,26

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Mês do Registro

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Anuidade PF 2018

Profissionais já registrados até 31/12/2017

Acadêmicos que concluírem o curso durante o ano de 2018
e requererem o registro até 31 de dezembro de 2018

Novos registros, proporcional ao mês do registro
(exceto para graduados em 2018)
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PROJETO

Projeto Esporte na Escola atende cerca 
de 800 crianças, em Caçador

O objetivo é melhorar a qualidade de 
vida, oferecendo espaço para que 
crianças, adolescentes e jovens 

matriculados na rede municipal de ensino 
de Caçador sejam inseridos na cultura do 
esporte educacional, mas o projeto Espor-
te na Escola vem promovendo a saúde e a 
integração nos bairros periféricos da cida-
de. “O esporte é uma ferramenta muito im-
portante para tirar as crianças da vulnera-
bilidade social, também da ociosidade, do 
sedentarismo e promove a saúde. Como as 
aulas acontecem no contraturno, as crian-
ças que possivelmente ficariam sozinhas 

em casa podem se ocupar com uma óti-
ma atividade”, destacou o profissional de 
Educação Física Mauricio Somensi (CREF 
007915-G/SC), coordenador do projeto.

 O projeto Esporte na escola é mantido 
pela secretaria de educação. Atualmente, 
cerca de 800 crianças de nove escolas 
municipais de Caçador estão sendo aten-
didas no projeto, que conta com nove 
profissionais de Educação Física para ofe-
recer aulas de futsal, voleibol, basquete-
bol, atletismo, taekwondo, judô, tênis de 
mesa, capoeira e dança são oferecidos 
no contraturno escolar.  De acordo com 

o Mauricio, o projeto não tem a intenção 
de formar atletas, mas sim de inclusão 
social. No entanto, quando algum aluno 
mostra potencial, ele é direcionado para 
outras instituições. “O aluno de Tae Kwon 
Do, Kleberson Cardoso, de 14 anos é um 
exemplo disso. Ele iniciou no projeto na 
escola Morada do Sol, e foi direcionado 
para uma academia de Caçador, onde re-
centemente passou pelo exame de faixa, 
evoluindo para a verde”, destacou. Para 
o próximo ano, o projeto prevê a inclusão 
de outra modalidades a pretende atender 
mais 200 alunos.
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INSTITUCIONAL

O CREF3/SC estará  em
férias coletivas de

21/12/2017 a 7/01/2018

Voltaremos a atender
no dia 8/01/2018,
das 8h30 às 17h.

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

