
RELATÓRIO
DE GESTÃO

2019 - 2021



APRESENTAÇÃO
A gestão 2019-2021 foi marcada pela pandemia de coronavírus, que mudou 

a forma de relacionamento com os profissionais de Educação Física, principal-
mente no ano de 2020. Apesar dos desafios, o Conselho manteve suas ações 
pautadas pelo Planejamento Estratégico e desenvolveu ações planejadas e 
focadas na valorização do profissional de Educação Física e da profissão. 

No entanto, muitas dessas ações foram reorganizadas, para manter o aten-
dimento de excelência, mesmo ao cumprir os decretos de distanciamento 
social pertinentes à pandemia. Os eventos, em 2020, deixaram de ser presen-
ciais e passaram a reunir os profissionais de forma online, mas sem perder o 
foco nas discussões para o aprimoramento da Educação Física.

No atendimento presencial, o CREF3/SC, assim como demais órgãos públicos, 
cumpriu decretos municipais e estaduais para reduzir a transmissão e o contágio 
da Covid-19 em Florianópolis, mantendo em alguns períodos a sede fechada, 
com atendimento apenas online. Graças ao e-CREF, por contar com o sistema 
automatizado, todas as solicitações de serviços já vinham sendo realizadas de 
forma online, pela plataforma, o que reduziu o impacto no atendimento presen-
cial para a entrega de documentos, como a Cédula de Identidade Profissional. Foi 
implantado também o atendimento via whatsapp, que deu celeridade às deman-
das dos registrados e oportunizou o contato direto com cada departamento.

As fiscalizações online também ganharam mais força, sendo pioneiro na implan-
tação de fiscalizações para as irregularidades e ilegalidades praticadas junto às redes 
sociais. Mesmo com a quarentena, mais de 11100 fiscalizações foram realizadas. 

Neste documento, de forma resumida, apresentamos algumas das principais 
ações realizadas pelo CREF3/SC, deixando como legado para as próximas ges-
tões a continuidade do belo trabalho desempenhado por todo o Conselho para 
que a Educação Física seja cada dia mais forte e reconhecida em todo o Estado.
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EVENTOS
Os eventos foram muito impactados por conta da pandemia: tudo foi repensado e a mu-
dança de formato – do presencial para o meio digital foi positiva. Mais de 11.900 pessoas 
participaram de cursos realizados no período, considerando os eventos presenciais de 
2019 e online, realizados em 2020 e 2021. O CREF3/SC investiu consideravelmente na 
capacitação profissional no período: 59 eventos foram realizados contemplando todos os 
profissionais nas diferentes regiões do Estado de Santa Catarina.

O CREF Itinerante continuou cruzando o Estado – exceto em 2020 por conta da pandemia -, 
para facilitar o atendimento ao profissional de Educação Física. Foram 31 edições do projeto, 
nos anos de 2019 e 2021. 
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11900
PESSOAS APRIMORARAM 
SEUS CONHECIMENTOS 
NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA

59
EVENTOS REALIZADOS NO 

ESTADO DE SANTA 
CATARINA

• CREF ITINERANTE
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500
CADASTROS

PLATAFORMA EAD

15mil
INSCRITOS

Com foco na capacitação profissional, o CRE-
F3/SC deu mais um passo para facilitar o acesso 
dos profissionais de Educação Física à cursos de 
aperfeiçoamento na área, com a criação de plata-
forma própria de cursos online, em 2021. 

De fácil e gratuito acesso para profissionais regis-
trados no Conselho e acadêmicos CREF Jovem, o am-
biente virtual de aprendizagem traz conteúdos, exer-
cícios e ferramentas de cursos online que podem ser 
realizados a qualquer hora e em qualquer local. Atu-
almente, três cursos gratuitos estão disponíveis e 
mais de 15 mil já se inscreveram nos cursos.

CREF JOVEM

Em 2019, o CREF3/SC lançou mais uma forma de 
se conectar com os futuros Profissionais de Educa-
ção Física. Totalmente digital, no aplicativo do 
Conselho, o CREF Jovem oferece, já nas fases ini-
ciais do curso de Educação Física, benefícios seme-
lhantes aos dos profissionais registrados, como 
acoesso a cursos, palestras e seminários gratuitos 
e outras ações promovidas pelo Conselho. 
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CREF   Itinerante

SUL

PLANALTO

CREF ITINERANTE

900
ATENDIMENTOS

ENCONTRO DE
COORDENADORES

04
EDIÇÕES

PERSPECTIVAS DA FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA

Encontro dos10°
Coordenadores

DE CURSOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

WORKSHOP
ONLINE

04
EDIÇÕES

JORNADA 
CATARINENSE

55
CURSOS

aTUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONALaTUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
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COMUNICAÇÃO
Nesse período, a comunicação evoluiu para um contato muito mais próximo com os pro-
fissionais de Educação Física. Integrada, objetiva e focada em levar mais informação, a 
comunicação do Conselho se pautou em facilitar o acesso à dados relevantes, às ações 
realizadas pelo CREF3/SC e também aos cursos realizados. Prova disso são os números: 
foram mais de 1,8 milhões de visualizações no site de 2019 a 2021. 

O acesso ao portal institucional cresce continuamente devido à constante publicação de notícias 
e informações relevantes, que atendem ao planejamento de comunicação e ao plano estratégi-
co.  Somamos também cerca de 1000 notícias sobre assuntos de interesse do profissional e da 
profissão, fora os números também bastante expressivos nas redes sociais, onde posts apre-
sentam alcance de mais de 10 mil de contas únicas ou 30 mil visualizações da publicação.

• NOTÍCIAS PUBLICADAS

309 344*

333

2019 2020 2021

* Até Novembro/2021
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O Conselho lançou em 2021 o progra-
ma “CREF Entrevista”, com o objetivo 
de debater assuntos atuais de interes-
se e relevância aos profissionais de 
Educação Física e à profissão. O pro-
grama de estreia abordou o retorno às 
aulas presenciais em Santa Catarina 
durante a pandemia e os protocolos 
de segurança para as aulas de Educa-
ção Física escolar. Além dele, temas 
como futebol, Reabilitação pós-co-
vid19, esportes aquáticos, futsal e aca-
demias também foram tratados no 
canal oficial do CREF3/SC no Youtube.

Em mais uma campanha, agora com 
vídeos dos profissionais de Educação 
Física, o CREF3/SC destacou a importân-
cia da Educação Física. Qual a importân-
cia do profissional de Educação Física 
em cada contexto? Profissionais, mães 
de alunos e alunos falaram sobre suas 
experiências envolvendo a prática de 
exercícios físicos orientados por profis-
sionais. Profissionais de diversas áreas e 
pais de alunos falaram sobre como a 
Educação Física é essencial para a saúde, 
desde a escola até a terceira idade.

Enquanto era necessário ficar em casa 
para conter o vírus, o CREF3/SC lançou 
uma campanha para valorizar o profis-
sional de Educação Física. A proposta 
foi manter os exercícios com quem 
sempre esteve ao seu lado. “Não can-
cele as aulas, faça aulas online com 
seu professor! Apoie o seu profissional 
de Educação Física!”. A campanha lem-
brou ainda a necessidade de buscar 
sempre a orientação de um profissio-
nal registrado no CREF3/SC. 

Outra campanha marcou a essencialidade 
do Profissional de Educação Física, que é 
um profissional de Saúde, reconhecido 
pela resolução do Conselho Nacional de 
Saúde (CNS) nº 287/98 e Classificação Brasi-
leira de Ocupações (CBO) 2241-40. As aca-
demias de esporte de todas as modalida-
des foram incluídas como atividade essen-
cial pelo Governo Federal, pelo decreto nº 
10.344, de 8 de maio de 2020. Em Santa 
Catarina, a Lei nº 17.941, de 8 de maio de 
2020, reforça esse reconhecimento, tor-
nando essenciais a prática da atividade 
física e o exercício físico para a população.

CREF ENTREVISTA

EDUCAÇÃO FÍSICA: 
ESSENCIAL PARA A SAÚDE
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APOIE O PROFISSIONAL

SOMOS ESSENCIAIS



2019

LIVRO 
2019

LIVRO 
2021

LIVRO 
2020

HOMENAGEADOS
• Pessoa Física 
Pedro Silva da Rosa | CREF 000010-G/SC
Ivo da Silva | CREF 000120-G/SC
Maika Arno Roeder da Silva | CREF 000728-G/SC
• Pessoa Jurídica 
Academia Schultz Team
CREF 002018-PJ/SC 

2020
HOMENAGEADOS
• Pessoa Física 
Vitelo Jacinto Daniel | CREF 000244-G/SC
Maurício Scharf | CREF 000282-G/SC
Tania Rosane Bertoldo Benedetti | CREF 009694-G/SC
• Pessoa Jurídica 
Academia Wave 
CREF 001301-PJ/SC 

2021
HOMENAGEADOS
• Pessoa Física 

Mario Kazuo Goto | CREF 008692-G/SC

Adalir Pecos Borsatti | CREF 000017-G/SC

Eloir Edilson Simm | CREF 000251-G/SC

• Pessoa Jurídica 

ABASMO - Associação de Basquete de São Miguel do Oeste 

CREF 002834-PJ/SC 

Para homenagear profissionais de Educação Física que se 
destacaram na profissão, o CREF3/SC entregou a Medalha 
do Mérito da Educação Física Professor Murillo Barreto de 
Azevedo para nove profissionais e três Pessoas Jurídicas:

MEDALHA DO MÉRITO

Desenvolver e estimular boas práticas na profissão é a pro-
posta da obra, que reúne artigos sobre relatos de ativida-
des, projetos ou programas desenvolvidos por profissio-
nais e acadêmicos de Educação Física de Santa Catarina.

LIVRO BOAS PRÁTICAS NA 
EDUCAÇÃO FÍSICA CATARINENSE
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GESTÃO
Apesar das adaptações necessárias para o desenvolvimento das ações pautadas pelo Pla-
nejamento Estratégico da autarquia em decorrência da pandemia, o CREF3/SC, de 2019 a 
2021, deu sequência aos objetivos traçados no plano de ação da entidade, focados no 
melhor atendimento aos profissionais de Educação Física.

Com a pandemia do coronavírus foi adotado o regime de teletrabalho aos grupos que 
não realizam atendimento ao registro, estendido aos grupos de risco ou com filhos me-
nores. Essa ação não comprometeu a qualidade dos serviços prestados, pelo contrário, 
pode-se perceber uma melhora na qualidade dos serviços e na qualidade de vida dos 
funcionários. Em relação à contratação, com a vigência do Concurso Público nº 
001/2016 até outubro de 2020, o CREF3/SC estuda a realização de novo concurso para 
suprir a necessidade de recompor a equipe em caso de desligamentos. 

• GESTÃO DE PESSOAS 
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31

2019

32

2020

31

2021

EFETIVOS

43

2019

39

2020

48

2021

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

9
2019

5
2020

14

2021

ESTAGIÁRIOS

3
2019

2
2020

3
2021

JOVEM APRENDIZ



FINANCEIRO
Em 2019, o CREF3/SC iniciou o processo para possibilitar aos registrados o pagamento via 
cartão de crédito, após a realização dos processos administrativos em março de 2020, no 
qual possibilitou aos registrados pagar a anuidade em até 10 vezes por meio de cartão de 
crédito nas bandeiras Visa, Mastercard, ELO e Hipercard. A facilidade está disponível no 
APP do CREF3/SC e nos serviços online, utilizando uma plataforma virtual segura e ágil.

Desde o início do pagamento com cartão de crédito, 4.121 registrados pagaram com 
cartão de crédito, o que totalizou 14.610 pagamentos, já que os pagamentos são parcela-
dos. Essa nova opção para pagamento das anuidades junto com a APP, o registrado pode 
atualizar endereço, pagar as anuidades tanto no boleto bancário quanto parcelado no 
cartão de credito além de se utilizar a cédula digital.
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14610
PAGAMENTOS
COM CARTÃO

4121
REGISTRADOS 

USARAM
OPÇÃO CRÉDITO 

34,92% 28,62%PESSOA FÍSICA

INADIMPLÊNCIA

32,61%
26,14%

2019

49,0%

2020

43,57%

2021

PESSOA JURÍDICA

• RESULTADOS FINANCEIROS

* Dados até 10.11.21



ADMINISTRATIVO
O CREF3/SC se manteve seguindo as normas estabelecidas na Lei Federal 8.666/9 e 10.520, 
para os processos de aquisição de produtos e serviços realizando licitações no modelo 
Pregão Eletrônico. Com a plataforma 1 Doc a realização dos processos de compra também 
passou a ser de forma digital, o que possibilitou a tramitação completa dos processos 
desde a formalização da demanda até a autorização via assinatura eletrônica do ordena-
dor de despesa, para posterior envio a análise jurídica, nos casos em que há necessidade, 
e assinatura de contrato/aditivo.

Nos últimos três anos, foram realizados:
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54

116
93

PROCESSOS

552019

372020

442021

CONTRATOS

11

16
25

ADITIVOS

5

4

LICITAÇÃO 

2

RECEITAS

2019

2020

2021

DESPESAS

6.164.015,43

6.051.029,03

6.004.276,34

7.034.035,46

6.347.131,77

6.963.944,93

4.899.663,86

4.097.415,61

4.585.962,00

7.151.671,21

6.287.213,05

8.797.189,31

RESULTADOS SALDOS 
BANCÁRIOS

2.134.371,60

2.249.716,16

2.377.982,93

ORÇAMENTO

O CREF3/SC publica anualmente resolução referente ao orçamento previsto para cada 
ano, no qual nos últimos 3 anos teve superávit financeiro.

• CONTÁBIL

*

* Dados até 30.11.21



REGISTRADOS
O Departamento Cadastral – DECAD, a partir de 2019, priorizou a eficiência dos pro-
cessos de gestão documental digital com a implementação da plataforma e-CREF e 
regulamentação das IN 01 e 02 de 2019, que trouxeram muitos avanços e transparên-
cia aos processos tramitados no Conselho, especialmente durante o período da pan-
demia, quando o profissional não deixou de ter suas demandas atendidas, seja regis-
tro, renovação de cédula de identidade profissional ou qualquer outra solicitação. 
Outro fator relevante é o fato de não ser mais necessário fazer tirar cópias de seus do-
cumentos, tampouco autenticá-los em cartórios para nos enviar via Correios, pois, 
com os avanços tecnológicos, os processos foram simplificados e por consequência 
geraram economia tanto para o Conselho quanto para os profissionais.

Destaque também para implementação da plataforma de atendimento via Whatsapp, 
que facilitou o acesso à informação, trazendo inovação e maior agilidade. O atendi-
mento é iniciado pela “Catarina”, o nome carinhoso do chatbot do CREF, que faz a tria-
gem e a distribuição das demandas aos departamentos responsáveis, além de res-
ponder algumas perguntas básicas.

E por último, outro ponto foi a implementação do Certificado de Pessoa Jurídica 
apenas na versão online, disponível nos Serviços Online, que gerou economia tanto 
na postagem quanto no material de expediente. Esta demanda se deu devido a inefi-
ciência dos Correios, que retorna em média 40% dos certificados enviados às pessoas 
jurídicas registradas. Com o processo digital, hoje, todos têm acesso ao documento 
de forma simples e gratuita. 

Hoje o Conselho se tornou referência na gestão de processos eletrônicos e outros 
órgãos nos procuram para informatizar seus processos e buscar maior eficiência e 
economia tanto financeira quanto de espaço de sede.
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218
253

94
2019 2020 2021*
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1814
1448 1602

380
274 2712019

2019

• ENTRADA
PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA

2020
2020

2021*
2021*

678 693
577

2997 3102
3296

2019

2019

• BAIXA
PESSOA FÍSICA

PESSOA FÍSICA

PESSOA JURÍDICA

PESSOA JURÍDICA

2020

2020

2021*

2021*

20791 21930
23528

2019 2020 2021*

* Dados até 10.11.21

• TOTAL DE ATIVOS



ORIENTAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO 

De 2019 a 2021, o Departamento de Orientação e Fiscalização DOF procurou estabelecer 
de forma regionalizada, objetivos, diretrizes, inovações, metas e desafios para as ações 
na área da Educação Física no Estado. Empenhou-se no aperfeiçoamento técnico e tec-
nológico, unindo membros efetivos e eletivos na busca pela garantia à sociedade do 
direito constitucional de ser atendida na área de atividades físicas por profissionais de 
Educação Física nos contextos da Educação, Saúde, Esporte e Qualidade de Vida.

Destaque especial para o lançamento da plataforma e-CREF, a sua utilização nos Proces-
sos de Fiscalização, deu a celeridade necessária aos atos administrativos posteriores à 
lavratura do documento de fiscalização emitido pelo agente fiscal, juntamente com a 
segurança processual, transparência ao fiscalizado em detrimento do armazenamento 
de todas as informações pertinentes, efetividade para punir com assertividade a conduta 
e principalmente a garantia do contraditório, e ampla defesa ao fiscalizado.

Foi pioneiro na implantação de fiscalizações para as irregularidades e ilegalidades pra-
ticadas junto às redes sociais, predominantemente Instagram® e Facebook®, através 
de campanhas como a “Denuncie”, criada em 06/02/2020, em parceria com o Procon.
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Promoveu aperfeiçoamentos técnicos, trocas de experiências e aproxi-
mação com outros órgãos fiscalizadores destaque para: CREF2/RS, 
CREF9/PR, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual, 
Promotorias de Justiça das Comarcas Municipais, Delegacias de Polícia, 
Procon Estadual, Procon Municipal e Vigilâncias Sanitárias Municipais. 

O departamento intensificou a fiscalização de editais de Processos 
Seletivos e Concursos Públicos promovidos pelas Prefeituras Munici-
pais com relevante êxito.

Destacamos o comprometimento e dedicação da equipe de fiscaliza-
ção e do Departamento Jurídico no suporte para o desempenho de 
suas funções, através de Ações diretas, Ações indiretas, Aperfeiçoa-
mento Técnico, Aproximação de Órgãos com a expertise fiscalizatória, 
Lançamento de Campanhas de Orientação e controle Social.
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FISCALIZAÇÃO EM NÚMEROS

11184
FISCALIZAÇÕES

3797 37973140
PROCESSOS DE 
FISCALIZAÇÃO

PROCESSOS
JULGADOS

DENÚNCIAS 
RECEBIDAS

3222
DENÚNCIAS
VERIFICADAS

314 323 242
OFÍCIOS EXERCÍCIOS 

ILEGAIS
VISITAS EM
CONJUNTO



AÇÕES

DENUNCIE!

Com o objetivo de orientar e ga-
rantir à sociedade o direito constitu-
cional de ser atendida na área de ati-
vidades físicas por profissionais de 
Educação Física, o CREF3/SC realiza 
fiscalizações reativas ao recebimen-
to de denúncias nas redes sociais. 
Os perfis denunciados são orienta-
dos e fiscalizados pelos perfis do De-
partamento de Orientação e Fiscali-
zação – @dofcref3sc no Instagram e 
DOF CREFSC no Facebook. No caso 
de persistência da contravenção 
penal após a verificação, o Conselho 
denuncia os infratores ao Ministério 
Público de Santa Catarina.

Os agentes de Orientação e Fiscaliza-
ção do CREF3/SC realizam diligências 
fiscalizatórias nos estabelecimentos 
que oferecem os serviços de prerrogati-
va do Profissional de Educação Física 
em todo o Estado. As situações das fis-
calizações apresentam duas possibilida-
des: ou o local encontra-se em confor-
midade com as normas para o seu fun-
cionamento ou apresenta irregularida-
des. Para ambos os casos o agente lavra 
documento apontando e contextuali-
zando as situações apresentadas no 
local. A Campanha orienta as ações do 
fiscalizado para encaminhar a defesa.

No período foram realizadas 242 visi-
tas em conjunto com órgãos de fiscali-
zação como Procon, Vigilância Sanitária 
e Polícia Militar para coibir o exercício 
ilegal da profissão. Uma delas foi reali-
zada nas praias da capital, em parceria 
com a Superintendência de Serviço Pú-
blicos (SUSP) de Florianópolis para veri-
ficação de denúncias relacionadas ao 
SURF. Na operação foram encontrados 
três pontos irregulares nas praias visita-
das, onde fora apreendido o material, 
com destaque para retirada de uma 
construção ilegal de um deles.

FUI FISCALIZADO, E AGORA? AÇÕES CONJUNTAS 

14

CAMPANHAS AÇÕES CONJUNTAS



PROCURADORIA 
JURÍDICA

A Procuradoria Jurídica é o Departamento responsável pela orientação jurídica aos 
demais setores do CREF3/SC, na área de consultoria, além participar das reuniões de 
Comissões, quando convocadas, e de se manifestar judicialmente nas ações ajuizadas 
pela Autarquia ou contra o Conselho. 

Com o crescimento das demandas, o CREF3/SC contratou mais uma advogada para 
compor o Departamento Jurídico, em 2019. Recentemente, o Departamento foi dividi-
do em dois núcleos, com atribuições distintas, a fim de otimizar e especializar o traba-
lho. Alguns números dos anos 2019-2021:
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12154
MANIFESTAÇÕES EM 

PROCESSOS JUDICIAIS 

85

6479
AUDIÊNCIAS E 

SUSTENTAÇÕES 
ORAIS

AÇÕES JUDÍCIAIS 
EM DEFESA DA 
PROFISSÃO*

141
PARECERES
 JURÍDICOS

OFÍCIOS/
NOTIFICAÇÕES EM 

DEFESA DA PROFISSÃO

* Licenciatura/bacharelado, áreas cinzentas, registro de professores... 
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• DEFESA DA PROFISSÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS

Além das manifestações escritas, a Procuradoria Jurídica participou de inúmeras 
audiências e sustentações orais nos processos que tramitam no Poder Judiciário, 
em defesa da profissão. 

A Procuradoria Jurídica também tem como atribuição a assessoria jurídica às Co-
missões do Conselho, como a Comissão de Ética Profissional, com a participação 
efetiva nas sessões de Instrução e Julgamento dos processos éticos disciplinares.



AÇÕES DO CREF3/SC

NOVA SEDE

E-CREF

Em 28 de fevereiro de 2020, a diretoria do 
Conselho assinou a escritura do imóvel da 
nova sede da instituição, localizada na Rua 
General Eurico Gaspar Dutra, 668, no bairro 
Estreito. A nova sede possibilita melhor 
atendimento aos profissionais e à toda so-
ciedade catarinense. Em espaço adequado 
às exigências da atualidade, o ambiente 
contará com auditório e salas para as reuni-
ões necessárias ao funcionamento do 
órgão. 

Desde 2019, o Conselho implementou o e-CREF, fer-
ramenta digital que tem o objetivo de gerar mais efici-
ência, transparência e sustentabilidade aos procedi-
mentos realizados, tanto por profissionais quanto 
pela instituição. Com o e-CREF, solicitações como Re-
gistro Profissional e de empresa e renovação de 
Cédula de Identidade Profissional passaram a ser to-
talmente online, e o Profissional pode solicitar suas 
demandas e responder aos seus processos adminis-
trativos sem necessidade de deslocamento físico, 
além de visualizar o andamento do processo direta-
mente do seu dispositivo eletrônico. 

Em 2020, o e-CREF permitiu que os serviços do Con-
selho continuassem sendo realizados mesmo durante 
a pandemia de coronavírus, quando as solicitações 
passaram a ser realizadas totalmente online. Todos os 
processos administrativos e requerimentos tramitam 
no formato eletrônico, suprimindo ao máximo o uso 
do papel e aproximando o CREF3/SC dos profissionais 
de todo o estado. 

IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD

O Conselho instituiu um “Comitê para 
os estudos necessários à implementação 
da Lei nº 13.709/2018 (LGPD)” para anali-
sar as adequações necessárias. O Comitê 
já reuniu funcionários para uma apresen-
tação inicial sobre o tema, destacando as 
ações já realizadas pelo Conselho para a 
adequação à norma e segurança dos 
dados tratados pelo CREF3/SC.
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AÇÕES DO CREF3/SC

CATARINA, CHATBOT DE 
ATENDIMENTO ONLINE

Em 2021 o atendimento online realizado 
pelo CREF3/SC, via WhatsApp, foi centraliza-
do e iniciado pela “Catarina”, o chatbot do 
Conselho Regional de Educação Física de 
Santa Catarina, que faz a triagem e a distri-
buição das demandas aos departamentos 
responsáveis, agilizando o processo. 

Utilizando uma plataforma especializada 
para automatizar o atendimento, é possível 
esclarecer dúvidas, agendar o atendimento 
presencial e resolver as principais deman-
das dos profissionais, apenas enviando uma 
mensagem de texto via WhatsApp ou clican-
do no ícone disponível no site do Conselho. 

Uma noite de reconhecimento ao 
trabalho desenvolvido para o engran-
decimento da Educação Física catari-
nense de comemoração dos 20 anos 
do CREF3/SC, realizada em 29.11.2019. 

A linha do tempo da profissão no 
estado foi relembrada com emoção 
pelo presidente do CREF3/SC, Prof. 
Irineu Wolney Furtado (CREF 003767-
-G/SC), que destacou os importantes 
avanços alcançados para a Educação 
Física no período e todos que colabo-
ram para a construção desse caminho. 
A noite também foi de lançamento do 
novo site e aplicativo, e do Livro Come-
morativo dos 20 anos do CREF3/SC. 

COMEMORAÇÃO DE 
20 ANOS DO CREF3/SC

Em 2020, o novo aplicativo trouxe 
novidades para profissionais e acadê-
micos de Educação Física. Com ele 
passou a ser possível consultar o ca-
dastro profissional, fazer pagamento 
da anuidade online e com cartão de 
crédito, além da inscrição em cursos 
promovidos pelo CREF3/SC. Outro des-
taque do novo APP é a CIP Digital, que 
pode ser apresentada diretamente do 
celular. O acesso é restrito a profissio-
nais com registro ou acadêmicos CREF 
Jovem, bem como Empresas.

APP DO CREF3/SC
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