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Nutricionistas e Técnicos em Nutrição e Dietéti-
ca, que tal convidar seus amigos e familiares para 
participar junto com você do Vídeo Debate “Mui-
to Além do Peso”, no dia 22 de agosto? O encon-
tro acontecerá das 16 às 18 horas no Auditório do 
Centro de Cultura da Câmara Municipal de Salva-
dor (Praça Thomé de Souza, s/n, Centro, ao lado 
da Prefeitura Municipal de Salvador e próximo ao 
Elevador Lacerda). 

Para confirmar presença, basta que o interessado 
realize a inscrição por e-mail (envie nome completo 
e profissão para assessoriatecnica@crn5.org.br) até 
20 de agosto e, no dia do evento, leve um quilo de 
alimento não perecível (exceto sal, açúcar e óleo), 

Vídeo debate “Muito aléM do Peso”
é aberto ao Público

A preparação para o XXIII Congresso Brasileiro de Nutrição (CONBRAN 2014), previsto para os dias 17 a 20 

de setembro de 2014, já começou. Por isso, a Associação Brasileira de Nutrição (Asbran), organizadora do 

evento, está solicitando sugestão de temas e palestrantes para comporem a Programação Científica do even-

to. O tema geral será “A alimentação e a nutrição dos excessos e da fome oculta: onde estamos e para onde 

vamos?”

O CONBRAN 2014 deverá reunir profissionais, acadêmicos e pesquisadores para promover discussões de 

caráter técnico-científico e político acerca da diversidade de temas que mobilizam a comunidade científica na 

busca de soluções para os problemas alimentares e nutricionais que afligem à população. 

Interessados em colaborar, devem enviar uma relação contendo de três a cinco sugestões de temas (e 

palestrantes) para apreciação da Comissão Científica, preenchendo e remetendo o formulário que consta em 

http://crn5.org.br/?p=2172 até 21de agosto. As modalidades de apresentação podem ser conferências, me-

sas redondas, simpósios, palestras, cursos e oficinas.
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No total, 11 trabalhos concorrentes ao Prêmio Drª Angeolina Rossi foram classificados para apresentação no 

Bem Viver/NutriAção 2013, no Dia do Nutricionista (31 de agosto). Todos foram avaliados por uma Comissão 

Científica composta por 15 avaliadores (mestres, doutores e especialistas com experiência em avaliação de 

trabalhos científicos), sendo cinco de cada área – 1) alimentação coletiva; 2) nutrição clínica e esportiva e 3) 

saúde coletiva.

Os trabalhos foram avaliados em sistema de anonimato, codificados e enviados para os avaliadores sem 

identificação dos autores ou instituições em que estudam. Posteriormente, a partir das notas, a média aritméti-

ca foi calculada para definição de aceitação e classificação.

Os trabalhos classificados serão apresentados no Hotel Fiesta (Fiesta Convetion Center), em Salvador, a partir 

das 16 horas do dia 31 de agosto, em meio à rica programação do Bem Viver/NutriAção 2013. No evento, após 

as apresentações, os nomes dos vencedores em primeira, segunda e terceira colocações serão anunciados para 

fins de premiação. Além de certificados, aplausos e upgrade no currículo, os vencedores receberão cheques nos 

valores de R$ 1000, R$ 750 e R$ 500, conforme sua ordem de classificação.

Confira títulos, autores, áreas e modalidades de apresentação dos trabalhos classificados no site:

 www.crn5.org.br

PrêMio drª angeolina rossi: trabalhos
classificados Para aPresentação 

que será doado ao Abrigo Bom Jesus (Paripe). Ape-
nas as inscrições que forem confirmadas por e-mail 
serão aceitas, haja visto que as vagas são limitadas.

Na ocasião, o documentário “Muito Além do 
Peso”, que trata da maior epidemia infantil da 
história, a obesidade, será comentado pela Nutri-
cionista Drª Lorenna Fracalossi e pela Psicóloga Drª 
Viviane Oliveira. Ambas estimularão um debate 
que envolve a indústria, o governo, os pais, as es-
colas e a publicidade. O CRN-5 conta com o apoio 
da vereadora Aladilce Souza (PC do B) para realizar 
este evento. Mais informações podem ser obtidas 
no site www.crn5.org.br


