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Agenda
- Oficina do SISAN na Região Sudeste - O Espírito Santo sediará, nos dias 29 e 30 de maio de
2014, a segunda Oficina Regional do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional/SISAN. A
mesma faz parte da agenda da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, que vem
sendo cumprida em todas as Regiões.
A Oficina tem como objetivo subsidiar o processo de adesão dos municípios ao Sistema Nacional. Por
isso, a programação conta com aspectos necessários para harmonizar conceitos e proporcionar
esclarecimento sobre ações e programas do Sistema. Finalmente, haverá debates sobre os avanços e
desafios do processo de implantação e fortalecimento deste Sistema em âmbito estadual e municipal.
Veja matéria completa no site www.crn4.org.br

- Título de Especialista em Nutrição – As inscrições estão abertas até o dia 30 de junho. Os títulos
serão entregues em setembro. Saiba mais no site www.asbran.org.br

- 3º Prêmio Nutrigen 2014 – As inscrições para os trabalhos de profissionais e estudantes estarão
abertas até 30 de junho. Acesse www.nutrigen2014.agcom.com.br

- Congresso e Exposição - O 19º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes e a 19ª
Exposição Nacional de Produtos e Alimentos Diet acontecerá de 24 a 27 de julho. O evento promovido
pela Associação Nacional de Assistência ao Diabético (Anad) contará com 44 simpósios e mais de 200
palestras voltadas para a educação, atualização e reciclagem do assunto a todos os profissionais de
saúde. O Congresso será realizado na Universidade Paulista (Unip). Rua Vergueiro nº 1.211, Paraíso,
São Paulo (SP). Inscrições no site www.anad.org.br

- Fórum Capixaba sobre Alimentos Orgânicos – O I Fórum capixaba sobre Alimentos Orgânicos,
em comemoração à Semana de Alimentos Orgânicos será realizado no dia 29 de maio (quinta-feira) das
14h às 18h, no Auditório da Prefeitura Municipal de Vitória. Entre os objetivos do Fórum: fortalecer essa
discussão entre profissionais da área da Saúde Coletiva, Educação e Assistência Social de modo que ela
assuma diretrizes de promover segurança alimentar e nutricional e ambientes saudáveis; fortalecer
comunidades tradicionais e propostas de agricultura sustentável; fomentar estilos de vida salutares via o
consumo dos alimentos orgânicos e locais.Veja matéria completa no site www.crn4.org.br

Concurso
Estão abertas as inscrições do Concurso Público para provimento de 1 (uma) vaga do cargo de Professor
Adjunto no Instituto de Nutrição da UERJ na área de Ciências Sociais e Humanas em Alimentação e
Nutrição. A inscrição pode ser realizada até o dia 06/06/2014 na Secretaria da Pós-Graduação do
Instituto de Nutrição das 10h às 12h e 13h às 16h.Rua São Francisco Xavier, 524, bloco D, sala 12.024,
12º andar, Maracanã, Rio de Janeiro. Telefones: (21) 2334-0150 ou 2334-0722 ou 2334-0679, Ramais
206 e 207. Mais informações: http://www.srh.uerj.br/
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