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TI NA NUTRIÇÃO 

O International Journal of 
Medical Informatics publicou 
dois artigos que abordam a 
utilização da Tecnologia da 
Informação (TI) no apoio à 
nutrição. Na 120ª edição do 
jornal, é possível encontrar 
resultados e revisões 
relacionados aos meios digitais 
e à Nutrição. 

MESTRADO NA UFSC 

A Coordenação do Programa de 
Pós-Graduação em Nutrição 
(PPGN) da Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC) abriu 
edital para seleção de 
candidatos às vagas de 
mestrado e doutorado para o 
ano de 2019. As inscrições 
iniciam no dia 18 de fevereiro e 
vão até dia 8 de março. Os 
interessados devem acessar o 
site www.ppgn.ufsc.br para 
informações sobre o edital e 
inscrições para a seleção. 

ATENDIMENTO 
MODIFICADO 

O atendimento presencial na 
delegacia do CRN-5 em Itabuna 
será modificado nos meses de 
fevereiro e março. O local 
estará fechado de 20 a 22/02; 
de 04 a 08/03 (carnaval) e de 11 
a 15/03. Porém, o atendimento 
será normal de 25 a 28/02.  

Toda a rotina administrativa da 
delegacia volta ao normal no 
dia 18 de março, a partir das 9h.

Os nutricionistas precisam ficar atentos. De 2 de 
janeiro a 15 de abril acontecem as conferências 
municipais de saúde nos estados da Bahia e de 
Sergipe. O CRN-5 está divulgando os eventos nas 
redes sociais do órgão.  
É importante destacar que as conferências municipais 
elegem os delegados para as conferências estaduais, 
nas quais são escolhidos os representantes de cada 
estado para a Conferência Nacional de Saúde, que 
acontece de 4 a 7 de agosto, em Brasília. 
As conferências são os espaços de discussão e 
proposição sobre questões ligadas à saúde em todo o 
país. Por isso, a participação dos nutricionistas nesses 
espaços é de fundamental importância para que as 
demandas da profissão sejam ouvidas e atendidas 
pelos gestores.

CONFERÊNCIAS DE SAÚDE

http://www.ppgn.ufsc.br/
http://www.ppgn.ufsc.br/
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Nos dias 7 e 8 de fevereiro, diretores dos conselhos 
regionais de nutricionistas da 5ª e 6ª região 
promoveram uma reunião na sede do CRN-5, em 
Salvador, para discutir a agenda de atividades dos 
dois regionais. 
A atividade contou com a presença dos nutricionistas 
Amanda Ornelas e Hillário Damázio, presidentes dos 
regionais; Janaína Queiroz e Eviane Lins, vice-
presidentes; Michele Oliveira e Angelina Cordeiro, 
diretoras tesoureira e secretária do CRN-5; Rui 
Gonçalves, assessor de comunicação do CRN-6; e 
Jainei Cardoso, assessora técnica do CRN-5. 
Na pauta, apresentação de demandas político-
profissionais a serem abordadas regionalmente; 
cooperação regional da fiscalização; plano de 
cooperação institucional com as IES; fim do Consea e 
estratégias para garantia da Segurança Alimentar no 
Nordeste do Brasil; e planejamento do I Encontro dos 
Conselhos de Nutricionistas do Nordeste. 
“Os nossos regionais têm demandas comuns e, ao 
mesmo tempo, soluções diferentes para cada caso. 
Por isso a necessidade de apresentar cada problema 
com nossas experiências regionais para avançarmos 
na condução da gestão dos dois órgãos”, explicou a 
nutricionista Amanda Ornelas, presidente do CRN-5. 
Sobre o I Encontro dos Conselhos de Nutricionistas do 
Nordeste, o evento será planejado pelos dois 
regionais e será realizado no Vale do São Francisco, 
na cidade de Juazeiro ou Petrolina. De acordo com os 
diretores dos dois órgãos, a ideia é proporcionar um 
debate amplo com os profissionais da região.

CRN-5 E CRN-6 FAZEM 
REUNIÃO NA BAHIA

A Secretaria de Administração do 
Estado da Bahia (Saeb), abriu 
vagas para o programa PARTIU 
ESTÁGIO, até o dia 24 de fevereiro 
de 2019. No link descrito na 
página, é possível acessar o edital 
e instruções de inscrição. 

As vagas contemplam alunos de 
instituições de ensino superior 
com curso presencial (públicas ou 
particulares) sediadas na Bahia e 
que já tenham concluído, no 
mínimo, 50% da grade curricular. 

A carga horária das atividades de 
estágio é de 4h diárias (ou 20h 
semanais). Para realizar o 
cadastramento, é necessário criar 
um login para receber uma senha 
no e-mail cadastrado e ter acesso 
ao sistema

PARTIU ESTÁGIO - 2019

PPA BAHIA - 2019
Começaram as escutas territoriais 
para a elaboração do Plano 
PluriAnual do Governo do Estado 
da Bahia (PPA). São 27 encontros 
abertos que servem para definir as 
prioridades da gestão pública dos 
territórios de identidade do 
Estado. 

Por isso, é importante que os 
nutricionistas e técnicos em 
Nutrição e Dietética estejam 
presentes nos encontros 
territoriais do PPA e indiquem 
soluções para problemas 
específicos das áreas de atuação 
do nutricionista, em especial a de 
alimentação escolar; segurança 
alimentar e nutricional e etc., 
principalmente sobre a 
contratação de nutricionistas para 
o setor.


