Inscrições para Prêmio Drª Angeolina Rossi vão até 31/07
As inscrições para a 2ª edição do Prêmio
Nutricionista Drª Angeolina Rossi Conselho
Regional de Nutricionistas da 5ª Região
(CRN-5) foram prorrogadas até o dia 31 de
julho. O objetivo é incentivar Nutricionistas e
estudantes dos cursos de graduação em
Nutrição a desenvolverem pesquisas e
documentarem o resultado dos seus trabalhos.
O Prêmio será entregue no Bem Viver Nutrição
2014, evento comemorativo ao Mês do
Nutricionista que o CRN-5 promoverá em
agosto. Os artigos concorrentes deverão ser
inscritos em uma das seguintes temáticas:
Nutrição e Saúde Pública; Nutrição Clínica e
Esportiva; Alimentação Coletiva e Tecnologia
de alimentos. Os artigos poderão ser

submetidos na modalidade apresentação oral
ou em painel.
Os artigos serão avaliados no sistema de
anonimato por uma Comissão Cientíﬁca,
composta por nutricionistas mestres, doutores
ou especialistas com experiência em docência
e avaliação de trabalhos cientíﬁcos, convidados
pelo CRN-5. O trabalho premiado na
modalidade Apresentação Oral receberá a
quantia de R$1.500 e o autor da melhor
Apresentação em Painel receberá R$1.000
durante o evento Bem Viver Nutrição 2014.
Inscreva-se já!
As regras gerais, o guia para elaboração e a
ﬁcha para envio do artigo, entre outras
informações, estão disponíveis no site
www.crn5.org.br

CRN-5 promove evento comemorativo ao ao Dia do TND
Em comemoração ao Dia do Técnico em
Nutrição e Dietética, celebrado em 27 de junho,
o Conselho Regional de Nutricionistas
promoverá, no dia 21 de julho, um ciclo de
palestras com o tema central “Competências e
Atuações do TND nas áreas Clínica e
Alimentação Coletiva”. O evento será realizado
no Auditório do 2º subsolo da Faculdade Área 1
(Av. Paralela, 3172, próximo ao Hipermercado
Extra), das 16 às 19 horas. Além dos Técnicos
registrados no CRN-5, estudantes de cursos de
formação de TND também podem participar do
evento, mediante inscrição prévia gratuita que
deve ser feita até 17 de julho.
A primeira palestra, “Atuação do Técnico no
apoio às consultorias para restaurantes

comerciais”, será ministrada pela Nutricionista
Margaret Ribeiro Mendes (CRN-5/3222). Já o
tema “Competências do TND na área Clínica”
será abordado pela Nutricionista Cleide dos
Santos Rodrigues (CRN-5/3240). Para abordar
o “Perﬁl traçado pelo Código de Ética do TND”,
o CRN-5 convidou o Técnico em Nutrição e
Dietética Joel Santana, que também é bacharel
em Direito.

INSCRIÇÕES
ENCERRADAS

Seja membro da Comissão Avaliadora do Prêmio
O CRN-5 convida Nutricionistas com título de
Mestre, Mestrandos e Especialistas atuantes
na área da docência em Nutrição para serem
membros da Comissão de Avaliação dos
Trabalhos Cientíﬁcos para o Prêmio Drª
Angeolina Rossi.
A Premiação, lançada durante o Bem Viver
Nutrição 2012, tem como objetivo valorizar os
Nutricionistas e estudantes de nutrição que
apresentarem o melhor trabalho cientíﬁco sobre
temáticas ligadas à Alimentação e Nutrição, nas
diferentes áreas de atuação do Nutricionista.
Os interessados em colaborar com o CRN-5
n e st a importa nte a çã o dev em env iar
um mini currículo para o e-mail :
assessoriatecnica@crn5.org.br
A entrega da 2ª edição do Prêmio se dará
durante o Bem Viver Nutrição 2014, evento

comemorativo ao Dia do Nutricionista, a ser
promovido em agosto.
Contamos com seu apoio! Para saber mais
detalhes sobre o Prêmio, acesse: www.crn5.org.br

Aberta Consulta Pública sobre Terapia Nutricional no SUS
Percebendo a necessidade de organizar a
Terapia Nutricional na Rede de Atenção à
Saúde, o Ministério da Saúde atribuiu a meta
de revisão da Portaria SAS nº120, de 14 de
abril de 2009, que aprova as Normas de
Classiﬁcação e Credenciamento/ Habilitação
dos

Serviços

de

Assistência

de

Alta

Complexidade em Terapia Nutricional Enteral
e Enteral/ Parenteral.
A referida portaria encontra-se em consulta
pública até o dia 9 de agosto de 2014 no
endereço

eletrônico

www.saude.gov.br/consultapublica.
As

contribuições

serão

avaliadas

pelo

Ministério da Saúde e poderão constar nos
documentos
participe!

ﬁnais.
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