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O Conselho Regional de Educação Física da 3ª Região (CREF3/SC), desde 
sua implantação, em 1999, vem desenvolvendo ações em defesa da socie-
dade e da valorização da profissão e do profissional. Inúmeros foram os 
colaboradores que se dedicaram a construir a belíssima história da ins-
tituição, que hoje é referência da profissão em nosso estado. Esta obra, 
idealizada para marcar a passagem dos 20 anos de atuação do CREF3/SC, 
busca sintetizar nessa linha do tempo os principais acontecimentos na 
Educação Física catarinense. 

A regulamentação e a consolidação da profissão foram passos significati-
vos para o legado a ser seguido. A ação precípua da fiscalização do exer-
cício profissional vem sendo aperfeiçoada dia a dia, levando-se em conta 
a regionalização estadual e a informatização do setor, contando também 
com a parceria de outras instituições. 

O compromisso do Conselho com o desenvolvimento da profissão faz 
com que várias ações sejam promovidas nessa direção. Nesse sentido, 
veremos adiante relatos de personalidades que, com suas atitudes, con-
tribuíram e manifestam o reconhecimento do que o CREF3/SC tem reali-
zado pela defesa da sociedade e pelo engrandecimento da profissão. Os 
avanços e desafios da Educação Física requerem capacitação e aperfeiço-
amento profissional constantes, razão pela qual o incentivo à formação 
continuada tem sido uma meta permanente. 

Além das inovações constantes em nosso Conselho, exigência dos tem-
pos atuais, o CREF3/SC presta homenagens aos que se destacam pela 
qualidade dos serviços prestados à sociedade na área da educação, do 
esporte, da saúde e da qualidade de vida de toda a sociedade, entre-
gando anualmente a “Medalha do Mérito da Educação Física – Professor 
Murillo Barreto de Azevedo”. Todas essas ações contam um pouco da 
trajetória do Conselho Regional de Educação Física de Santa Catarina, 
que avança cada vez mais em seu reconhecimento e prestigio perante a 
sociedade catarinense.

Esperamos que a leitura desta obra possa contribuir com o conhecimento 
e a certeza de que a Educação Física é uma das mais belas profissões.   

Um grande abraço.
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Antes da promulgação da Lei n. 
9.696/98, a atuação dos egressos dos 
cursos superiores de Educação Física 
restringia-se legal e formalmente ao 
magistério da disciplina no ambiente 
escolar. Os demais serviços nas áreas 
de atividades físicas e esportivas eram 
livres para que qualquer indivíduo 
sem formação pudesse atuar. Duran-
te muito tempo, nós, Profissionais de 
Educação Física, ficávamos fragiliza-
dos, pois muitos desses prestadores 
de serviço eram denominados “Pro-
fessores de Educação Física”.

Assim, foi necessário tomar providên-
cias. Primeiro, para que a sociedade 
fosse atendida, de fato, por profissio-
nais egressos de cursos superiores de 
Educação Física. Segundo, para que a 
categoria tivesse segurança jurídica 
de profissão - arcabouço jurídico que 
permitiria normatizar o rumo da Edu-
cação Física e fiscalizar o exercício da 
profissão.

Após anos de luta travados pelas As-
sociações dos Profissionais de Edu-
cação Física e muito empenho no 
Congresso Nacional, finalmente foi 
promulgada a Lei n. 9.696/98, que 
instituiu o Sistema CONFEF/CREFs. 
No momento, não nos alongare-
mos nessa bela história, mas é fun-
damental realizar essa introdução, 
pois, sem o instrumento jurídico 
regulador de nossa profissão, não 
existiríamos.

O Sistema CONFEF/CREFs, ao longo des-
ses 21 anos de existência, tem trabalha-
do arduamente pelo reconhecimento e 
pela valorização da profissão. Por meio 
de diversas ações (como orientação, fis-
calização, qualificação de profissionais, 
realização de campanhas de sensibili-
zação e de esclarecimento), mostramos 
à sociedade a relevância do Profissional 
de Educação Física.

Somos, hoje, uma das principais pro-
fissões da área da saúde, atuando na 
prevenção de doenças, na promoção 
da saúde, no combate à obesidade e 
à inatividade física - mal que assola o 
país e o mundo. A Educação Física é 
a profissão do presente e do futuro, 
pois cada vez mais as pessoas preci-
sarão adotar hábitos saudáveis e a 
orientação profissional é fundamen-
tal para que os exercícios sejam exe-
cutados com qualidade e segurança.

O Conselho Regional de Educação Fí-
sica de Santa Catarina recebeu o nú-
mero três, pois foi o terceiro estado do 
país a alcançar o número mínimo, es-
tabelecido em 1999, para instalar um 
CREF. Um magnífico trabalho realizado 
por diversos Profissionais de Educação 
Física mobilizadores, que aglutinaram 
e motivaram os colegas a se registrar. 
Declino de citar os nomes, para não co-
meter o equívoco de esquecer algum, 
porém um dos líderes que não posso 
deixar de citar neste livro festivo é o 
Prof. Marino Tessari, por sua atuação 

não apenas no estado, mas também 
nacionalmente.

São 20 anos de profícuo trabalho do 
CREF3/SC, fruto da atuação de vá-
rios atores: dos conselheiros, que ao 
longo desses anos deram sua contri-
buição; das diretorias, que atuaram 
esforçando-se para o crescimento e 
desenvolvimento do Conselho; e, é 
claro, dos Profissionais de Educação 
Física, que compreenderam a im-
portância do Conselho, da profissão 
regulamentada, da atuação ética, se-
gura e de qualidade, legitimando a 
nossa profissão.

Aos Conselhos, cabem fiscalizar e ga-
rantir à sociedade que os serviços na 
área de atividades físicas e esportivas 
sejam prestados por Profissionais de 
Educação Física. Aos profissionais, ca-
bem trabalhar com competência e éti-
ca, legitimando a profissão.

Não importa a área de intervenção, 
somos e seremos sempre Profissio-
nais de Educação Física. 

#SouProfissionaldeEducaçãoFísica

Parabéns ao CREF3/SC pelos 20 anos 
de serviços prestados com excelência.

JORGE STEINHILBER
 (CREF 00002-G/RJ)

Presidente CONFEF

A importância da
Profissão Regulamentada
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1999

2004

2006

2009 2017

2018

2019

2014

2016

2010

2013

1998
• Lei Federal n. 9.696: 
regulamenta a profissão e 
cria os Conselhos 
Federal e Regionais de 
Educação Física • Lançamento do livro 

“Boas Práticas na Educação 
Física Catarinense” 

• Região Oeste ganha agente de 
Orientação e Fiscalização

• Criação do CREF Itinerante

• 1ª Jornada
Catarinense de 
Educação Física 

• Campanhas Fiscalização

• Lei Complementar n. 691: 
torna obrigatória a formação 
em licenciatura em Educação Física 
para ministrar aulas da disciplina 
no estado

• Informatização da Fiscalização

• Nova configuração da Fiscalização, 
com fiscais na Grande Florianópolis 
e em Joinville

• 2ª Jornada Catarinense de 
Educação Física

• 1ª Jornada Catarinense de 
Educação Física da Região 
Oeste

• 3ª Jornada Catarinense de 
Educação Física

• Região serrana ganha agente 
de Orientação e Fiscalização

• 20 anos
CREF3/SC

• 2ª Jornada Catarinense de 
Educação Física da Região Oeste

• 4ª Jornada Catarinense de 
Educação Física

• Lançamento do e-CREF

• Lançamento do CREF Jovem

• Regiões Sul e do Vale do Itajaí 
ganham agente de Orientação e 
Fiscalização

• Instalação do
CREF3/SC

2003
• Alcança a marca de 
6 mil registrados e 
inaugura sede própria

• Instalada a Comissão 
de Ética

• Aprovada a Lei n. 11.342, 
que institui o dia 1º de 
setembro como o Dia 
do Profissional de 
Educação Física

• CREF3/SC recebe 
homenagem da
Alesc pelos dez anos
de criação

• Outorga da Medalha
do Mérito Murillo 
Barreto de Azevedo

• Planejamento 
Estratégico 

L I N H A  D O  T E M P O  
PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS NA EDUCAÇÃO FÍSICA 
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Da regulamentação 
à consolidação da 
profissão
O CAMINHO PARA A CONSTRUÇÃO DO LEGADO
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“A criação do Conselho 
Regional de Educação 

Física de Santa Catarina 
partiu da mobilização 

por um ideal, por 
uma Educação Física 
regulamentada, com 
representatividade, 

com alicerces 
para o futuro.”

A construção do que hoje conhecemos como o Conselho Regional de 
Educação Física de Santa Catarina partiu da mobilização por um ide-
al, por uma Educação Física regulamentada, com representatividade, 

com alicerces para o futuro. Vinte anos depois, ao olhar para trás, é possível 
ver todos os principais passos dados para esse momento. Desde o primeiro 
registro profissional até chegar aos dois mil (antes do ano de 1999), a história 
se construiu baseada na motivação de normatizar, orientar e fiscalizar o exer-
cício profissional.

No entanto, é preciso retomar a década de 1940, quando as Associações dos 
Professores de Educação Física (APEFs) iniciaram o movimento para a organi-
zação da categoria, para remontar o processo. A fundação da Federação dos 
Professores de Educação Física, em 1946, e o III Encontro de Professores de 
Educação Física, realizado em 1972, assumiram papel crucial para o embrião 
da regulamentação profissional. Muito se fez no período, no entanto, segundo 
CONFEF (2018), foi na década de 1980, depois de uma fase de desmobilização 
da categoria, que as ações em prol da criação de um órgão regulamentador 
da profissão de Educação Física voltaram a ganhar força. 

O dia 22 de novembro de 1983, em Brasília, ganhou destaque com a apre-
sentação dos anteprojetos para a criação da entidade regulamentadora. Após 
passar por questões envolvendo a nomenclatura da atividade, em 1984, foi 
apresentado o Projeto de Lei n. 4559, de autoria do Deputado Federal Darcy 
Pozza, com o apoio do Deputado Nelson de Souza Carneiro, propondo a cria-
ção do Conselho Federal e Conselhos Regionais de Educação Física, Desportos 
e Recreação (CONFEF, 2018). Apesar do veto e da desmobilização da catego-
ria, o processo de regulamentação saiu com ânimo, para então, na década 
de 1990, ganhar forças no movimento “Regulamentação Já!”, inspirado nas 
“Diretas Já”. 
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Nos anos de 1995 e 1996, um novo projeto de lei foi apresentado à Câmara. 
Além da realização de audiência pública, muitas ações e mobilizações em prol 
da aprovação da regulamentação ocorreram até chegar o dia 13 de agosto de 
1998, quando o Projeto de Lei n. 330/95 foi incluído na ordem do dia do Sena-
do Federal, aprovado por unanimidade e encaminhado à sanção presidencial. 
Com a aprovação do projeto em 1° de setembro de 1998, o Presidente da 
República Fernando Henrique Cardoso sancionou a Lei n. 9.696/98, publicada 
no Diário Oficial da União, em 2 de setembro de 1998 (CONFEF, 2018), regula-
mentando a profissão e criando, assim, os Conselhos Federal e Regionais de 
Educação Física. 

Um passo adiante e chegamos à criação do CREF3/SC, em 19 de novembro de 
1999. A profissão já crescia rapidamente em Santa Catarina e era fundamental 
a representatividade regional. 

Marino Tessari e Juarez Müller Dias lideraram a campanha “Educação Física: 
Conselho Regional Já!”, que percorreu o estado com o apoio da APEF/SC para 
mobilizar os profissionais para a criação do CREF3/SC. Nesse ano, nascia o 
terceiro Conselho a ser instituído no país, que começava seu funcionamento 
na sede da APEF/SC, em São José, presidido pelo próprio Prof. Marino Tessari.
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Em 2003, já com mais de seis mil regis-
trados, foram firmadas parcerias com 
órgãos públicos, como o Governo do 
Estado de Santa Catarina, o Conselho 
Estadual de Desportos, o Tribunal de 
Justiça Desportiva, a Fundação Cata-
rinense de Desportos (Fesporte), o 
Ministério Público Estadual, as Prefei-
turas, as Fundações Municipais de es-
portes e, ainda, as Associações e Fede-
rações esportivas, para a fiscalização 
profissional, com o intuito de garantir 
a segurança da prática da atividade fí-
sica, sempre com a orientação de pro-
fissional registrado. 

As parcerias se fortaleceram duran-
te os anos, sempre calcadas na de-
fesa da sociedade. O Profissional de 
Educação Física Rui Godinho, atual 
presidente da Fesporte, acrescenta 

que as ações conjuntas entre as en-
tidades fiscalizatórias consolidam o 
trabalho desenvolvido em prol do ci-
dadão: “Os Conselhos Regionais e o 
Conselho Federal de Educação Física 
regulamentaram a profissão, desmis-
tificando que qualquer pessoa possa 
atuar como tal. Antes se pensava que 
um amigo da escola, como um pai ou 
uma mãe de aluno/atleta, por exem-
plo, poderia ser o treinador de futebol 
nas comunidades. Com o Conselho, 
cresceu a valorização do profissional, 
que se qualificou para bem atender, 
com qualidade, toda a população. 
Nos eventos realizados pela Fespor-
te, o Profissional de Educação Física 
é fundamental para o andamento 
dos jogos”, destacou, reforçando que 
“[...] a sociedade busca atualmente 
os melhores resultados, os melhores 

profissionais. Desta forma, a classe 
deve focar na qualificação técnica: 
o aperfeiçoamento constante fará a 
profissão ser cada vez mais reconhe-
cida perante a sociedade brasileira”, 
concluiu.

Nos últimos anos, o Conselho vem 
intensificando a busca de melhores 
condições de atuação ao Profissional 
de Educação Física. O esforço pela 
criação de novos postos de trabalho 
na educação, na saúde e no esporte é 
uma constante nas visitas aos órgãos 
que atuam nessas áreas, inclusive, 
são reforçados a fiscalização de jogos 
esportivos, a análise de vagas para 
profissionais da área em concursos 
públicos e o incentivo para a abertu-
ra de vagas para Núcleos de Saúde da 
Família (NASF).

Evolução da atuação

PROFISSIONAL EMPRESA

20.640
2.972

H O J E  N Ó S  S O M O S

PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA REGISTRADOS EM SC

EMPRESAS REGISTRADAS EM SC

Dados retirados do sistema em 16/10/19

*Entrada de novos registros por período. 

**Até 31/10/2019.

A entrada de novos 
registros se manteve 
em ascensão desde 
o início do Conselho, 
e a estimativa para 
os próximos anos é 
que as entradas se 
mantenham em um 
número próximo da 
estabilização. 

NOVOS | R E G I S T R O S *

1999 – 2003 2004 – 2008 2009 – 2013 2014 – 2019**

6.182
5.407

6.351

8.193

1999 – 2003 2004 – 2008 2009 – 2013 2014 – 2019**

641
867 840

1.941
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Fiscalização
Fiscalizar o exercício profissional no estado é o que move a atuação do Conse-
lho. É com a orientação e a fiscalização que o CREF3/SC busca garantir o desem-
penho da profissão, mais mercado de trabalho para o profissional e segurança 
para a sociedade, que se beneficia de uma orientação qualificada e ética, tanto 
no esporte e na saúde quanto na educação. 

No início, em 2000, apenas um agente de orientação e fiscalização atuava no 
estado. Gradativamente, o quadro foi ampliado até se chegar ao mapa dese-
nhado atualmente, que conta com seis agentes divididos em cinco regiões: 
Norte, Sul, Leste, Oeste e Meio-Oeste. Baseado nos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o Departamento de 
Orientação e Fiscalização (DOF) busca aperfeiçoar seus métodos e processos 
e, ao longo de sua existência, busca pela excelência de suas atividades desem-
penhadas dentro do Setor Público.

O trabalho do Departamento vai além das ações fiscalizatórias: ali são analisa-
dos editais de concursos públicos, verificadas denúncias relacionadas à Educa-
ção Física e lançadas campanhas de conscientização social sobre a importância 
do Profissional de Educação Física conduzindo as atividades físicas. Não obstan-
te, o DOF implementa tecnologias que trazem ao cotidiano a celeridade alme-
jada pela sociedade na verificação, orientação e aplicação de sanção, sempre 
garantindo a ampla defesa e o contraditório ao fiscalizado.

A fiscalização ganhou força com a informatização das ações e, em 2017, pas-
sou a utilizar um processo totalmente digital para as fiscalizações, com o uso 
de tablets. Assim, além de agilizar o processo, tanto na hora da visita quanto 
nos procedimentos internos, o CREF3/SC passa a ser mais sustentável, graças 
à redução da utilização de papel.

O ganho de produtividade do DOF pode ser percebido com o aumento de 2,5 
vezes em visitas realizadas em 2018 comparadas a 2008 (gráfico ao lado). O 
aumento do efetivo, o aperfeiçoamento dos métodos, a implementação de 
novas tecnologias e a aquisição de frota são alguns exemplos que colaboram 
para esse aumento.

Números de Fiscalização por período. 

*Estimativa para 2019.
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Ética
Com o objetivo de fortalecer a profissão e inspirar o compromisso ético e 
moral entre os profissionais, a Comissão de Ética Profissional (CEP) promove, 
desde 2001, os princípios éticos que regem a atividade. Desde 2004, a Comis-
são analisa denúncias éticas e julga processos éticos, em sua grande maioria, 
realizadas pelo próprio CREF3/SC (verificadas em fiscalizações) ou advindas 
de competições esportivas, entidades públicas (outros conselhos, Ministério 
Público, entre outros) e sociedade. Todos os procedimentos para tramitação 
dos processos estão respaldados no Código de Ética dos Profissionais de Edu-
cação Física (Resolução CONFEF n. 307/2015) e no Código Processual de Ética 
(Resolução CONFEF n. 264/2013). Cabe ressaltar, também, que os processos 
tramitam em caráter sigiloso.

Em 2019, a Comissão finalizou o seu Regimento Interno, criado para regula-
mentar as disposições relativas à CEP do CREF3/SC no que concerne às compe-
tências, composição, mandatos, funcionamento, atribuições, normas gerais do 
procedimento, rito processual, deveres e responsabilidades dos integrantes da 
comissão, conforme disposto no Estatuto do CREF3/SC. A criação de enunciados 
para balizar as atividades da CEP é outra ação que está em discussão. A propos-
ta é determinar súmulas para limitar possíveis lacunas em matérias processuais 
do Código Processual de Ética e padronizar as decisões proferidas ao longo da 
história da CEP.

222 115 97
DENÚNCIAS ÉTICAS 
RECEBIDAS

PROCESSOS ÉTICOS DIS-
CIPLINARES 

PROCESSOS ÉTICOS
DISCIPLINARES CONCLUÍDOS  

NÚMEROS DA COMISSÃO 2004 | 2019

Criação da Defensoria Dativa 
Em 2016, foi criada a Defensoria Dativa, que nomeia um Profissional de Edu-
cação Física para promover a defesa do acusado revel, que não apresentou 
defesa no processo ético, com atuação voluntária e gratuita. O defensor dativo 
promove todos os esforços necessários à defesa dos interesses do assistido, 
sempre em obediência ao Código de Ética e ao Código Processual de Ética do 
Sistema CONFEF/CREFs, zelando pelo acompanhamento integral do processo, 
desde sua nomeação até o trânsito em julgado da decisão.
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Ações institucionais
FOCO NA PROFISSÃO 



3029

Em 20 anos de atuação, o Conselho sempre acreditou 
que o conhecimento é o que move a transformação e o 
crescimento da profissão. Por isso, desde 2003, investe 

na capacitação profissional, apoiando e realizando cursos e 
eventos voltados, especialmente, ao debate e à troca de in-
formação. 

Uma importante ferramenta para o futuro profissional sem-
pre foi estar próximo aos acadêmicos dos cursos de Educa-
ção Física. Todos os anos, o CREF3/SC realiza palestras e apoia 
semanas acadêmicas nas Instituições de Ensino Superior (IES)
de todo o estado. Mais de 400 palestras institucionais foram 
realizadas para mais de 14 mil acadêmicos, que puderam co-
nhecer o funcionamento e a atuação do Conselho, além de 
receberem orientações acerca da profissão.

Para o coordenador do curso de Educação Física da Fundação 
Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP), Jorge Luiz Ve-
lasquez, “[...] o Conselho Regional de Educação Física tem con-
tribuído muito com a profissão, especialmente nos últimos 
anos, de forma muita intensa para se aproximar de gradua-
dos e acadêmicos. Para isso, vem desenvolvendo uma série 
de ações que primam pelo engrandecimento da profissão en-
quanto formação continuada, importantes ações para capaci-
tação profissional e de grande valia para os acadêmicos, como 
a Jornada Catarinense da Educação Física, os workshops 
regionalizados, os apoios a eventos promovidos pelas uni-
versidades relacionados à Educação Física, e o livro “Boas 
Práticas na Educação Física Catarinense”, o qual, além de 
reconhecer o trabalho desenvolvido para o aprimoramento 
da Educação Física, valoriza os profissionais no âmbito da so-
ciedade catarinense e fomenta a pesquisa cientifica. Também 
evidencio a contribuição do Conselho para as universidades, 
com debates profundos sobre temas que, muitas vezes, as IES 
encontram dificuldades, como as Novas Diretrizes da Educa-
ção Física e agora a Base Nacional Comum Curricular”.

A partir de 2016, foi implementada 
uma política de capacitação e apri-
moramento profissional que, além de 
incentivar a qualificação, vem aproxi-
mando o Conselho dos profissionais 
e das Pessoas Jurídicas, com a oferta 
de cursos, seminários, workshops e 
da Jornada Catarinense de Educação 
Física, maior evento realizado pelo 
CREF3/SC em Santa Catarina. Isso 
sem contar o apoio e a oferta de va-
gas subsidiadas para tantos outros 
cursos de curta duração em diferen-
tes eventos da área. No total, mais 
de 13 mil inscrições foram realizadas 
nos últimos três anos por acadêmicos 
e Profissionais de Educação Física de 
todo o estado.

Principais eventos realizados 

FORAM MAIS DE 

1 3  m i l 
INSCRIÇÕES 
realizadas nos 

últimos três anos 
por acadêmicos 

e Profissionais de 
Educação Física 

de todo o estado.
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PROFISSÃO 
REGULAMENTADA

FORMATURAS

IMAGENS QUE REMONTAM PARTE DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS
Nossa história

400
PALESTRAS
PARA 14 MIL 
ACADÊMICOS

+ 1.500
ATENDIMENTOS 
NO CREF 
ITINERANTE

ENCONTRO DOS 
COORDENADORES

FISCALIZAÇÃO
ATUANTE

+13.000
INSCRIÇÕES 

MEDALHA 
DO MÉRITO 2010

INVESTIMENTO EM CAPACITAÇÃO
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Em 2008, o CREF3/SC, em parceria 
com a Vigilância Sanitária Estadu-
al, lançou campanha de alerta à so-
ciedade para os riscos da prática 
inadequada de atividades físicas e 
esportivas sem orientação de um 
Profissional de Educação Física, além 
de destacar os perigos do uso indevi-
do de anabolizantes. 

Para sensibilizar a sociedade sobre a 
importância e a diferença que o Pro-
fissional de Educação Física faz na 
vida das pessoas, o Conselho veicu-
lou campanha publicitária em todo o 
estado,  em 2015. A campanha desta-
cou as diferentes formas de atuação 
dos profissionais, entre eles o traba-
lho na área da Educação Física esco-
lar, Reabilitação Cardíaca por meio 
do esporte, Ginástica Laboral, Dança 
na Terceira Idade, Esporte Adaptado 
para pessoas com deficiências físicas 
e intelectuais, Ensinamento de Skate 
para jovens e crianças nas escolas, Es-
porte de Alto Rendimento - Natação e 
claro, academia.

Campanhas para a sociedade 

Durante os 20 anos do 
Conselho, inúmeras 

campanhas orientativas 
foram criadas, entre elas a 
Campanha sobre Esportes 

Náuticos, Academias 
em Condomínios e 

Treinamento Funcional, 
todas com o objetivo 
de conscientização 

da população sobre a 
importância da orientação 

adequada e por 
Profissional de Educação 

Física habilitado.    

2018

2016

2017

2016
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2010
Hercides José da Silva - CREF 000019-G/SC
Sonia Regina Neckel Goulart - CREF 001079-G/SC
Vicente Schlikmann Rottgers - CREF 009929-G/SC
UNIVILLE – Curso de Educação Física - 
CREF 000901-PJ/SC

2011
José Antônio Carrilho - CREF 000019-G/SC
Liana Rossel - CREF 001079-G/SC
Pedro Paulo Flores - CREF 009929-G/SC
San Corpore Academia - CREF 000004 - PJ/SC

2012
Neusa Maria Búrigo - CREF 00049-G/SC
Luciano Sulino da Silva - CREF 001451-G/SC
Roque Rohr - CREF 001286-G/SC
Centro de Educação e Treinamento Esportivo Joni 
LTDA “Futsal Josi” - CREF 000559 - PJ/SC

2013
Hilmar Luiz Clasen - CREF 001150-G/SC
Luiz Antônio Zarelli Martinez - CREF 000827-G/SC
Roque Rohr - CREF 002631-G/SC
Racer Academia Ginástica LTDA - CREF 000105 - PJ/SC

2014
Dario Rebelo dos Passos Fillho - CREF 000463-G/SC
Ivan Carvalho da Rosa - CREF 002709-G/SC
Tufi Carlos Torres - CREF 001533-G/SC
Training Park Personal Academia - CREF 00038-PJ/SC

Honrarias
CREF3/SC COMEMORA DEZ ANOS 
No dia 8 de outubro de 2009, ao completar dez anos de atuação, o CREF3/
SC recebeu homenagens da Assembleia Legislativa do Estado. Funcionários e 
conselheiros do CREF3/SC foram homenageados com placas comemorativas 
pelos relevantes trabalhos realizados em prol da profissão e dos Profissionais 
de Educação Física em Santa Catarina. 

MEDALHA MURILLO BARRETO DE AZEVEDO 
Em 2010, o CREF3/SC outorgou a primeira Medalha Murillo Barreto de Azeve-
do, honraria criada para reconhecer as atuações notáveis de Profissionais de 
Educação Física em Santa Catarina. Pessoas Jurídicas que prestaram relevantes 
serviços em prol da profissão também entraram para a lista dos premiados da 
Medalha.

Criado para retratar, desenvolver e estimular boas práticas na profissão, o 
livro “Boas Práticas na Educação Física Catarinense” já reuniu mais de mais 
de 80 artigos desde sua primeira edição, em 2014. Em 2019, uma edição co-
memorativa marcou os 20 anos do CREF3/SC, contando com mais de 20 re-
latos de atividades, projetos ou programas desenvolvidos por Profissionais 
e acadêmicos de Educação Física de Santa Catarina. Acesse o site para ver 
todas as edições do livro.

L I V R O  B O A S  P R Á T I C A S  N A 
Educação Física 
C A T A R I N E N S E

H O M E N A G E A D O S  D A  M E D A L H A  D O  M É R I T O

2015
Antônio Farias Filho - CREF 000552-G/SC
Carlos Alberto Anzoategui - CREF 000104-G/SC
Naida dos Santos Freitas - CREF 000117-G/SC
CEFID/UDESC - CREF 001967- PJ/SC

2016 
Antônio José da Rosa - CREF 000365-G/SC
Itacir Novello - CREF 006156-G/SC
Juarez Müller Dias - CREF 000003-G/SC
Eco Floripa Eventos Esportivos - CREF 000973-PJ/SC

2017
Benhur Rosado Sperotto - CREF 000735-G/SC
Markus Vinícius Nahas - CREF 000150-G/SC
Odilio Lucinet Osorio - CREF 005697-P/SC
Itamirim Clube de Campo - CREF 000325-PJ/SC

2018 
José Maria Nunes - CREF 001693-G/SC
Luiz Antonio Grad - CREF 000026-G/SC
Paulo Luiz Cantanhe Orsini - CREF 003184-G/SC
Academia Tchibum e Escola de Natação - CREF 
000089-PJ/SC

2019
Pedro Silva da Rosa - CREF 000010-G/SC
Ivo da Silva - CREF 000120-G/SC
Maika Arno Roeder da Silva - CREF 000728-G/SC
Academia Schultz Team - CREF 002018-PJ/SC

http://www.crefsc.org.br/publicacoes/
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Nosso futuro 
UM OLHAR SOBRE AONDE QUEREMOS CHEGAR
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Em 2019, o Conselho começou o processo de implementação do e-CREF, ferra-
menta digital com o objetivo de gerar mais eficiência, transparência e susten-
tabilidade aos procedimentos realizados, tanto por profissionais quanto pela 
instituição. O projeto dá início à transformação digital do CREF3/SC, efetivando 
novos formatos de gestão pública, de forma inovadora e tecnológica, promo-
vendo a utilização de meios eletrônicos para comunicações internas e externas, 
assim como processos administrativos com segurança, transparência e econo-
micidade. Com o e-CREF, solicitações como Registro Profissional e de empresa 
e renovação de Cédula de Identidade Profissional passam a ser totalmente 
online, e o Profissional poderá solicitar suas demandas e responder aos seus 
processos administrativos sem necessidade de deslocamento físico, além de 
visualizar o andamento do processo diretamente do seu dispositivo eletrônico. 
Todos os processos administrativos e requerimentos tramitarão no formato 
eletrônico, suprimindo ao máximo o uso do papel e aproximando o CREF3/SC 
dos profissionais de todo o estado.

Além de promover a modernização, o e-CREF atende aos requisitos da Lei 
n. 13.709, de 14 de agosto de 2018, que normatiza e regula a proteção de 
dados pessoais, da Lei n. 12.527/11, que regulamenta o acesso à informação 
pela sociedade, e do Decreto n. 8.539/15, que obriga órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional a tramitar do-
cumentos exclusivamente por meio eletrônico. + 1 . 5 0 0 

A T E N D I M E N T O S  F O R A M

R E A L I Z A D O S

CIDADES  
FORAM VISITADAS54

Novos tempos
Nos últimos anos, a gestão foi pensada cada vez mais de forma estratégica. 
Desde 2006, quando foi realizada a primeira versão do Planejamento Estratégi-
co, o Conselho estabeleceu metas para atuação, desenvolvendo uma visão de 
médio e longo prazo para a Educação Física no estado. O CREF3/SC foi pioneiro 
no Sistema CONFEF/CREFs ao implementar uma ferramenta de gestão que o aju-
dasse a definir ações e metas para os próximos anos. De lá para cá, vem condu-
zindo a gestão de forma integrada e desenvolvendo ações planejadas e focadas 
na valorização do Profissional de Educação Física e da profissão.

CREF ITINERANTE 
Um marco para a descentralização das ações para todo o estado foi a imple-
mentação, em 2016, do CREF Itinerante, que atende aos profissionais em todas 
as regiões como se estivessem na sede, em Florianópolis, com mais de 1.500 
atendimentos realizados, em 54 cidades de todo o estado. 

e-CREF

Uma nova forma de se conectar com os futuros Profissionais de Educação Fí-
sica foi lançada em 2019. Totalmente digital, no aplicativo do Conselho, o CREF 
Jovem pretende entender os passos da profissão, desde a formação até a capa-
citação profissional. O CREF Jovem é o primeiro passo dessa aproximação: pre-
sente já nas fases iniciais do curso de Educação Física, o aplicativo oferecerá be-
nefícios semelhantes aos dos profissionais registrados, como acesso a cursos, 
palestras e seminários gratuitos e outras ações promovidas pelo Conselho.

CREF Jovem
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Opinião 
social da importância da intervenção do 
Profissional de Educação Física. Esses 
são legados deixados aos futuros ges-
tores do CREF3/SC como instrumentos 
de aproximação, de valorização do pro-
fissional e da profissão e de um futuro 
mais brilhante do nosso Conselho.

Na atualidade, a Educação Física se 
apresenta como uma área de interven-
ção profissional sob diferentes temas e 
possibilidades, desde sua origem como 
a Educação Física escolar, passando 
pelas “escolinhas esportivas”, o treina-
mento personalizado, as modalidades 
de academia, até o treinamento de alto 
rendimento, entre outras. A Educação 
Física é uma área de formação acadê-
mica com um número crescente de cur-
sos em todo o país, o que, de certa for-
ma, demonstra também o crescimento 
da profissão. Temos, igualmente, a Edu-
cação Física como uma área específica 
de pesquisa nos órgãos de fomento do 
Brasil. Como se vê, apesar das dificulda-
des do mundo do trabalho, a Educação 
Física se apresenta com uma gama de 
possibilidades, configurando e deixan-
do visível espaços para quem busca 
oportunidades de atuação.

As demandas do mundo atual reque-
rem que as profissões apresentem solu-
ções imediatas para suas necessidades. 
A Educação Física possui essa condi-
ção de oferecer novos serviços a todo 
momento, ajustando-se às demandas 
sociais. Isso a projeta como uma das 
áreas de intervenção que permanecerá 
perene por muito tempo, contribuindo, 
assim, para o avanço social.

tradas em quatro pilares, sendo eles: 

1. o combate ao exercício ilegal da 
profissão;

2. a valorização do Profissional de 
Educação Física e da profissão;

3. a descentralização das ações para 
todo o estado;

4. o incentivo à qualificação e apro-
ximação com profissionais e Pessoas 
Jurídicas da área.

Hoje, temos um Conselho mais perto dos 
profissionais, com mais proatividade e 
com mais reconhecimento das diferen-
tes instituições ligadas à área. Nesse pe-
ríodo, foram implementadas ações, por 
exemplo: CREF Itinerante, que percorre 
o estado atendendo aos profissionais 
em suas regiões; workshops de capaci-
tação e aperfeiçoamento profissional; 
encontro com os coordenadores do 
curso de Educação Física, que debatem 
a formação superior na área; ampliação 
e descentralização da fiscalização com 
agentes de orientação e fiscalização 
que residem nas macrorregiões do es-
tado; quatro edições da Jornada Catari-
nense de Educação Física; oferecimento 
de vagas em cursos de curta duração; 
quatro edições do livro “Boas Práticas 
na Educação Física Catarinense”; mais 
de 40 eventos de capacitação e aperfei-
çoamento profissional, com alcance de 
mais de 8 mil participantes.

O resultado de todas essas ações se tra-
duz na melhora significativa da imagem 
institucional, na prestação de serviços 
de melhor qualidade para toda a socie-
dade catarinense e no reconhecimento 

Qualquer abordagem da Educação Físi-
ca é muito difícil, senão impossível, sem 
mencionar a regulamentação da profis-
são, em 1998. Apesar das divergentes 
opiniões acerca da regulamentação, 
acredito que o reconhecimento e res-
peito que a profissão tem hoje se deve, 
em grande medida, à regulamentação 
da profissão por meio da Lei n. 9.696/98.

Em Santa Catarina, o CREF3/SC, nesses 
20 anos de sua existência, vem atuan-
do de forma a garantir que a socieda-
de seja atendida no âmbito da educa-
ção, do esporte, da saúde, do lazer e 
da qualidade de vida por profissionais 
com formação e habilitação nessas 
áreas de intervenção. 

O aprimoramento da fiscalização do 
exercício profissional tem sido o ponto 
com maior ênfase desde a criação da 
instituição. A aproximação e atuação 
conjunta no combate ao exercício ilegal 
da profissão com outras instituições 
(como o Procon, a Vigilância Sanitária 
e o Ministério Público) são destaques, 
principalmente na última década.

O CREF3/SC é a instituição referência 
quando se fala em Educação Física no 
estado de Santa Catarina, contribuin-
do significativamente para o desenvol-
vimento dessa área de conhecimento, 
dos profissionais e da profissão. Em 
novembro de 2019, completamos 
quatro anos à frente do CREF3/SC. 
Nesse período, tivemos a atuação de 
duas diretorias que, com os(as) conse-
lheiros(as) eleitos(as) em 2012 e 2018, 
têm colocado em prática propostas de 
gestão que vêm marcando uma mu-
dança de paradigma na linha do tem-
po do Conselho. As ações estão cen-

IRINEU WOLNEY FURTADO
PRESIDENTE DO CREF3/SC
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“O novo profissional precisa 
entender de pessoas, estar 

preparado tecnicamente, mas 
saber de gestão de carreira, 

marketing e tecnologia. 
Além disso, estar atento às 
tendências do mercado de 

trabalho e em constante 
atualização.”

A N A  C R I S T I N A  M E N D E S 
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Opinião
ANA CRISTINA MENDES (CREF 009486-G/SC)
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

O CREF3/SC tem desenvolvido inúmeros trabalhos importantes para a socieda-
de e para os profissionais. Além dos cursos disponibilizados, o CREF Itinerante 
foi uma ação superimportante, e o aumento do número de fiscais tem prote-
gido ainda mais a sociedade. Contribuímos, juntos, para a Educação Física ca-
tarinense, no desenvolvimento diário do trabalho, estimulando uma sociedade 
mais saudável e ativa, e como professora, colaborando para a formação dos 
colegas de profissão, que precisam estar sempre capacitados para encarar o 
futuro profissional. O novo profissional precisa entender de pessoas, estar pre-
parado tecnicamente, mas saber de gestão de carreira, marketing e tecnologia. 
Além disso, estar atento às tendências do mercado de trabalho e em constante 
atualização.

JORGE LUIZ VELASQUEZ (CREF 000950-G/SC)
COORDENADOR DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIARP, DE CAÇADOR

A Educação Física deve caminhar para o investimento no bem-estar, contribuin-
do para a saúde e qualidade de vida das pessoas, pois a profissão já vem sendo 
estudada por universidades do mundo inteiro há algum tempo. Muitos desses 
estudos já revelaram e comprovaram a interferência positiva que uma vida ativa 
pode exercer, seja na prevenção, seja no combate às mais variadas doenças crô-
nicas degenerativas e até aos males da mente, como o estresse e a depressão. 

Para que a sociedade, de maneira geral, veja realmente a Educação Física como 
a medicina do futuro, é desejável uma mudança radical de como a sociedade vê 
a profissão. Há necessidade de pensar como ciência, e não como mera ativida-
de, utilizando-se de conceitos e conteúdo de diversas áreas, atuar de maneira 
interdisciplinar, com métodos mais modernos de didática, pedagogia e organi-
zação, de maneira que lhe permita uma postura/atitude que o mercado enten-
da e que seja atraente. Contudo é necessário destacar que a Educação Física 
precisa evoluir em todas as frentes para que seja reconhecida pela sociedade 
como a profissão do futuro. Nesse sentido, é essencial dar mais qualidade, fer-
ramenta e conhecimento para o profissional que atua no segmento. É preciso 
que ela mesma demonstre sua capacidade e estabeleça a necessidade de sua 
existência em prol da melhoria da qualidade de vida da sociedade. 
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Galeria de honra 
PRESIDENTES E CONSELHEIROS QUE CONTRIBUÍRAM 
PARA A EVOLUÇÃO DO CREF3/SC
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1999 – 2003
Efetivos: Ademir Flores, Alexandre 
Trevisan Schneider, Antonio José da 
Rosa, Cleres Müller Dias, Edmar de 
Oliveira Pinto, Ivair de Lucca, Ivo José 
da Silva, José Antônio Carrilho, Lilian 
Wagner, Marino Tessari, Odilon Alfre-
do Morona, Oscar José Archer, Pedro 
Silva da Rosa, Robson Ignácio Gonçal-
ves, Silvio Ernesto Neves Bleyer, Sueli 
Maria Beckhauser, Vanessa Lins Fran-
calacci e Vitélio Jacinto Daniel. 

Suplentes: Delmar Alberto Tôndolo, 
Jean Carlo Leutprecht, Luiz Antonio 
Grad, Osvaldo Meira Júnior, Ronal-
do Luiz Schreiner e Saulo Sebastião 
Becker

2003 – 2005
Efetivos: Alzira Isabel Rosa, Antônio 
José da Rosa, Carlos Agostinho Colat-
to, Edmar de Oliveira Pinto, Eloir Edil-
son Simm, José Antonio Carrilho, Luiz 
Antônio Grad, Ronaldo Luiz Schreiner 
e Vitélio Jacinto Daniel 

Suplentes: Antonio Marcos Cioff, Joa-
quim Felipe de Jesus e Osvaldo Meira 
Júnior

2003 – 2007
Efetivos: Ademir Flores, Alexandre 
Trevisan Schneider, Delmar Alberto 
Tôndolo, Jean Carlo Leutprecht, Ivo 
da Silva, Marino Tessari, Vanessa Lins 
Francalacci Delpizzo, Juarez Müller 
Dias e Marco Aurélio Ávila 

2012 – 2018
Efetivos: Delmar Alberto Tôndolo, 
Emerson Antônio Brancher, Hely de 
Freitas e Silva, Irineu Wolney Furtado, 
Jean Carlo Leutprecht, Luiz Cláudio 
Cardoso, Marcelo Scharf, Markus Vi-
nícius Nahas, Nilton Furquim Júnior e 
Zulma Fernandes Stolf

Suplentes: Alexandre Trevisan Sch-
neider, José Heriberto de Oliveira, 
Lidiane Leite e Roberto Guilherme 
Christmann

2015 – 2021
Efetivos: Eva Rosana de Oliveira Kuer-
ten, Fabiano Braun de Moraes, Jean 
Carlo Sprotte, Jefferson Castanho Sche-
rer, Maria Valéria Guglielmetto Figuei-
redo, Patrícia Esther Fendrich Magri, 
Paulo Henrique Ströher, Paulo Rogério 
Maes Junior, Simone de Carvalho Barre-
to e Sirley de Cassia Schmidt Spieker

Suplentes: Cleber da Rosa, Fernando 
Krelling, Gilberto Barbedo Zacouteguy 
e Marcelo Maas

2018 – 2024
Efetivos: Darcio de Saules, Dayane 
Santos Silva, Delmar Alberto Tondolo, 
Emerson Antonio Brancher, Jean Carlo 
Leutprecht, José Acco Junior, Juliano Prá, 
Luiz Claudio Cardoso, Nilton Furquim Ju-
nior e Roberto Guilherme Christmann.

Suplentes: Alzira Isabel da Rosa, Elisa-
beth Baretta e Regis Cleber de Lima 
Soares.

ConselheirosPresidentes

MARINO TESSARI | 1999 – 2012 
(CREF 000007-G/SC)  

IRINEU WOLNEY FURTADO | 2015 – 2021 
(CREF 003767-G/SC)

ELOIR EDILSON SIMM | 2012 – 2015 
(CREF 000251-G/SC)

Suplentes: Cláudio Renato de Souza, Hely 
de Freitas e Silva e Jean Píer Xavier de Liz 

2005 – 2009
Efetivos: Edmar de Oliveira Pinto, Eloir 
Edilson Simm, Lilian Wagner, Luiz An-
tônio Grad, Michele de Souza, Osval-
do Meira Júnior, Pedro Jorge Cortes 
Morales, Vitélio Jacinto Daniel e Vitor 
Pasolo Camargo Goulart.

Suplentes: Antônio Marcos Cioffi, Jo-
aquim Felipe de Jesus e Joel Modesto 
Casagrande. 

2007 – 2011
Efetivos: Arnaldo Tenório da Cunha 
Júnior, Darcio de Saules, Delmar Al-
berto Tôndolo, Emerson Antônio de 
Oliveira, Evandro de Oliveira, Irineu 
Wolney Furtado, Jean Carlo Leutpre-
cht, Marino Tessari e Vanessa Lins 
Francalacci

Suplentes: Elisabete Laurindo, Hely de 
Freitas e Silva e Nilton Furquim Júnior 

2009 – 2015

Efetivos: Adalir Pecos Borsatti, Antô-
nio Marcos Cioffi, Eloir Edilson Simm, 
Joaquim Felipe de Jesus, Joel Modesto 
Casagrande, Michele de Souza, Pedro 
Jorge Cortes Morales, Regis Cleber de 
Lima Soares, Rudy José Nodari Júnior 
e Vitélio Jacinto Daniel

Suplentes: Fabiana de Figueiredo Ri-
beiro e Luciane Lara Acco 



49 50

CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA (CONFEF). Memórias, fatos e re-
gistros dos 20 anos da regulamentação da profissão de Educação Física no 
Brasil e da criação do Sistema CONFEF/CREFs. Rio de Janeiro: CONFEF, 2018.

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA (CREF3/SC). CREF3/SC 13 anos: 
um marco na Educação Física em Santa Catarina. Florianópolis: CREF3/SC, 2012.

Créditos 
Imagens: Freepik.com e Unsplash.com. Este livro foi projetado usando recur-
sos do Freepik.com e Unsplash.com.

Este livro foi impresso em papel couchê.
Fontes: Metropolis & Open Sans. 

Referências Bibliográficas



52




