
CO
NB

RA
N 

20
10

 –
 P

RO
GR

AM
AÇ

ÃO
 O

FI
CI

AL



CO
M

ISS
ÕE

S

26 a 29 de maio de 2010 - Joinville/SC - Brasil     |   2     |     www.conbran.com.br

COMIssÃO ExECutIvA

Ana Paula Ferreira da silva 

Marcia samia Pinheiro Fidelix 

Marina Poletti Romano 

Mick Lennon Machado 

Patrícia Maria de Oliveira

COMIssÃO CIENtíFICA

Adriana salum 

Ana Paula Ferreira da silva 

Camila Laflor 

Cassiani Gotâma tasca Pedroso 

Eliane Moreira vaz 

Elke stedefeld 

Eloíse schott 

Erasmo Benício santos de Moraes 

trindade 

Fabiana Martin Baramachi 

Francisco de Assis Guedes de 

vasconcelos 

Giovanna Medeiros Rataichesck 

Fiates 

Ileana Mourão Kazapi 

Kharla Janinny Medeiros 

Lisiane scheunemann 

Lúcia Andrade 

Márcia Reis Felipe 

Marcia samia Pinheiro Fidelix 

Marla de Paula Lemos 

Mauren Ramos 

Maurício soares Leite 

Neila Maria viçosa Machado 

Paulo Luiz viteritte 

Raquel Kuerten de salles  

sandra Ana Czarnobay 

virgínia Nascimento 

Welliton Donizeti Popolim 

COMIssÃO DE AvALIADOREs 

DE tRABALhOs

Adriana Rosa Cherem

Adriana salum 

Ana Célia Oliveira dos santos

Camila Maurente Laflor 

Carla R. Galego

Cassiani Gotâma tasca Pedroso

Cristina h. Matos 

Elen Cristina Dalquano

Eliane Moreira vaz 

Elke stedefeld 

Emíia A. M. Moreira 

Erasmo Benício santos de Moraes 

trindade 

Fabiana A. h. sardá

Fabiana Martin Baramachi 

Francine F. F. Ferrari 

Francisco de Assis Guedes de 

vasconcelos 

Giovanna Medeiros Rataichesck 

Fiates 

haroldo s. Ferreira

Ileana Mourão Kazapi 

Janaina das Neves 

Joseane Freygang

Karina souto de vasconcellos

Kharla Janinny Medeiros 

Laylla M. Coelho

Lisiane scheunemann 

Lúcia Andréia Zanetti Ramos Zeni 

Luciane A. N. Nesello

Luciene Burlandy C. de Alcântara

Luciléia G. t. Colares

Márcia Reis Felipe 

Maria Cristina Marcon 

Marla de Paula Lemos 

Maurício soares Leite 

Mônica Inêz E. Jorge

Neila Maria viçosa Machado 

Neiva Inêz Medeiros 

Raquel Kuerten de salles 

Renata L. Bertin

Ricardo Pellegrino 

Rosana henn

Rossana Pacheco Costa Proença 

sandra s. Melo

silmara s. B. s. Mastroeni

sonia terezinha de Negri

thaís M. M. tavares Bastos Gama

virgínia Nascimento 

Welliton Donizeti Popolim

COMIssÃO DE APOIO 

INstItuCIONAL

Albaneide Peixinho

Andrea Poló Galante

Cristina Ramos 

Marcia samia Pinheiro Fidelix 

Márcia schneider

Rosane Nascimento

Janine Guimarâes 

COMIssÃO DE COMuNICAÇÃO 

E RELAÇôEs PúBLICAs

Alex Wilson 

Ana Paula Ferreira da silva 

Beatriz Ritter Boni

Cristine Gonzaga 

Elaine Cristina 

Evelyn Dearo spinoza 

Jorge De vit Monti 

Márcia sâmia Pinheiro Fidelix  

Rogério de Melo da silva

theonas Gomes Pereira

 

COMIssÃO sOCIAL

Cristina Ramos

Etel Matielo 

Débora Cabanes

Lívia Bento

Patrícia Maria de Oliveira  

Noris Regis 

COMIssÃO DE CAPtAÇÃO DE 

RECuRsOs, ORÇAMENtOs E 

FINANÇAs

Eleusa Germano  

Lucimara Costa 

Marcia samia Pinheiro Fidelix 

Patrícia Maria de Oliveira 

Welliton Donizeti Popolim



Centreventos Cau Hansen
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  Linha Benjamin Constant (Orestes Guimarães)

  Linha Circular Orestes Guimarães

 carro: Estacionamento gratuito no local do evento

  * A organização não se responsabiliza por danos ou furtos
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Novos teMpos para a Nutrição Na CoMuNidade ibero-aMeriCaNa

O Congresso Brasileiro de nutrição - COnBRAn - completa 52 anos. 

Como se pode observar, esta edição é a tradução exata da história e evolução da Associação 

Brasileira de nutrição - ASBRAn -, que encerra em 2010 os festejos pela passagem do seu Jubileu de 

diamante, data que poucos comemoram com tamanho fôlego.

Estes dois momentos, tão significativos para os profissionais que atuam no setor, não poderiam 

ser lembrados apenas em calendários e seguir seu curso tradicional.

por isso, desde o final de 2008 a diretoria da ASBRAn lançou-se num desafio maior: celebrar par-

cerias e dar um passo adiante em intercâmbios internacionais frutíferos e concretos. Assim, surgiu a 

ideia de transformar o xxI COnBRAn num grande ambiente de fomento, de partilha, ao reunir dois 

novos eventos, o I Congresso Ibero-americano de nutrição, com o apoio de associações internacio-

nais, e o I Simpósio Latino-americano de nutrição Esportiva, em parceria com a Associação Brasileira 

de nutrição Esportiva (ABnE). 

de 26 a 29 de maio, orientados pelos Objetivos do milênio, abordaremos o tema central “Alimen-

tação e nutrição - parcerias para um desenvolvimento Sustentável”.  Estaremos juntos na reflexão so-

bre assuntos relevantes, desde o direito humano à alimentação adequada, interação gene-dieta, os 

novos padrões de crescimento, as anorexias contemporâneas e os parâmetros que envolvem a for-

mação do nutricionista, até a polêmica entre propaganda e ética na alimentação infantil. Elaboramos 

uma programação rica em todos os aspectos, adornada com agendas culturais e atividades paralelas, 

para envolver o público e promover um ambiente fraterno.

para coroar este evento inovador, presenciaremos o lançamento da Tenda Josué de Castro, do 

nutri Cine, do Encontro das Associações Ibero-Americanas de nutricionistas e dietistas, do nutri Sa-

ber, da Rede de Evidências para políticas de Alimentação e  nutrição, do nutri Interação, do Seminário 

de Avaliação da pós-Graduação em Alimentação e nutrição, além de constituirmos palco dos tradi-

cionais debates nas oficinas e cursos, da reunião da Rede de Alimentação e Cultura, dos simpósios 

satélites, do II EnAAf – Encontro nacional ASBRAn e Associações filiadas, da solenidade de entrega 

de Título de Especialista e, finalmente, da retomada do IV EnAEn  - Encontro nacional das Entidades 

de nutricionistas. 

Esperamos que a combinação dos grandes encontros que somarão profissionais, estudantes, 

especialistas e pesquisadores consagre os novos tempos da nutrição na comunidade ibero-america-

na e multiplique avanços, práticas e ideais por um mundo sem fome e sustentável.

A você congressista, palestrante, apoiador, nossas boas vindas!

marcia Samia pinheiro fidelix

presidente do xxI Conbran

Carta da presidente do CoNbraN 2010
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Carta do presidente da Comissão executiva

saNta CatariNa de braços abertos para fortaleCer parCerias

no ano de 2008, durante o xx COnBRAn no Rio de Janeiro, apresentamos, enquanto Associação 

Catarinense de nutrição - ACAn, uma proposta ousada, mas planejada, de trazer para Santa Catarina 

o maior congresso da área no país. Os objetivos eram claros: concretizar a revitalização da entidade e 

construir possibilidades de parcerias interpessoais e intersetoriais em defesa de uma ciência ética, que 

garanta uma sociedade mais justa e realize o direito Humano à Alimentação Adequada, respeitando 

assim o 8° Objetivo do milênio: Estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento.

na época o mundo passava por uma grave crise de alimentos, o que justificava a escolha deste 

objetivo como tema central do COnBRAn 2010.  Se hoje daquela crise pouco se fala, de lá pra cá observamos 

o surgimento e manutenção de uma crise financeira que interfere diretamente na situação de segurança 

alimentar e nutricional das populações. Assim, estabelecer parcerias mundiais para o desenvolvimento 

continua sendo um tema atual e necessário para promovermos mudanças em uma sociedade que ainda 

convive com a desigualdade, com a fome e com o incentivo ao acesso a alimentos de baixa qualidade.

O Brasil tem assumido, ao longo da história, posição de destaque nos debates científicos e políticos 

sobre alimentação e nutrição e Santa Catarina, nos últimos anos, impulsionada pelo crescimento dos cursos 

de nutrição e fortalecimento dos mecanismos de controle social na área, também tem se destacado.

Aproveitando este vigor estadual, começamos há dois anos a estabelecer parcerias diversas intra e 

interestaduais com universidades, entidades, empresas, governos e pessoas para a construção e realização 

deste evento. montamos comissões que buscassem demonstrar a identidade cultural e científica de cada 

região de Santa Catarina, convidando todas as faculdades de nutrição para compô-las e para dialogar 

com os demais membros de outros estados. Trabalhou-se com capacidade criativa, inovou-se ao construir 

novas atividades como a Tenda Josué de Castro, nutri Cine, nutri Saber, nutri Interação e buscou-se 

qualificar as atividades já consolidadas do COnBRAn.

A resposta foi imediata e batemos o recorde de trabalhos submetidos à avaliação da Comissão 

Científica, sendo aprovados 1.072 resumos que serão apresentados em pôsteres ou oralmente 

durante o Congresso. Cerca de 150 palestrantes nacionais e internacionais aceitaram nossa proposta e 

compartilharão conosco seus estudos e experiências nestes quatro dias. por estes motivos, justo se faz o 

agradecimento ao empenho e ao compromisso de cada um destes parceiros e pessoas que se dedicaram 

nos últimos dois anos.

é com este espírito de união e compromisso com a qualidade deste evento que convidamos todos 

a estabelecer parcerias entre pessoas, setores e nações, já que não podemos acreditar que isolado, 

fragmentado, nosso saber promoverá transformações reais.

Também fica o chamado para a necessidade de fortalecimento das entidades de nutrição como 

espaços privilegiados para o debate e a construção de ações coletivas, que gerem um desenvolvimento 

sustentável.

Assim, movidos por esta sensação de que juntos podemos mais, é que esperamos receber os 

congressistas com uma estrutura que oportunize as trocas e os diálogos essenciais em todas as áreas de 

produção do conhecimento em nutrição, para concretizarmos os objetivos deste evento, em um estado 

e em uma cidade que estão respirando este congresso há dois anos.

Aproveite a programação científica e social, a cultura, o ambiente local e o universo de possibilidades 

que nos movimentarão ao longo destes quatro dias.

mick Lennon machado

presidente da Comissão Executiva do xxI COnBRAn
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Carta do presidente do simpósio 
latino-americano de Nutrição esportiva

a Nutrição e o deseMpeNHo do atleta

é com imenso prazer que a Associação Brasileira de nutrição Esportiva (ABnE), em par-

ceria com a ASBRAn, lança o I Simpósio Latino-americano de nutrição Esportiva, que promete 

discutir temas de relevância deste segmento. 

O Brasil inicia um período especial, com os preparativos para a Copa do mundo de 2014 e 

as Olimpíadas de 2016, e, diante deste universo que congrega várias categorias, se faz necessá-

rio que também os nutricionistas aprofundem o debate na área esportiva, visando a melhoria 

de desempenhos e recordes.

Cada tema foi escolhido pensando na melhor abordagem da nutrição e esporte nos di-

ferentes grupos e níveis de treinamento. desta forma, passamos pela nutrição adequada dos 

esportistas que buscam a melhor qualidade de vida, até atletas de alto nível  e a melhor per-

formance. 

A ABnE inicia seus trabalhos neste ano de 2010 com muita força e qualidade, para trazer 

a cada participante o melhor conteúdo de interesse, que possa agregar na formação técnica 

de cada um, e assim criar um grupo de profissionais empenhados em fazer a diferença neste 

ramo tão importante da nutrição. Teremos o maior prazer em recebê-lo como novo associado, 

para, juntos, contarmos uma grande história. 

Gostaríamos de agradecer à ASBRAn, em especial à presidente marcia fidelix, pela parce-

ria no COnBRAn 2010, este importante evento de representação nacional, e temos certeza de 

que a união sempre soma, engrandece e faz brilhar.

Seja bem-vindo, participe e aproveite ao máximo estes dias de muito debate e reflexão.

um abraço

Heloisa Guarita padilha

presidente da ABnE
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Joinville abre os braços

Cidade dos príncipes, das bicicletas, das flores... Capital brasileira da dança... manchester 

catarinense... São muitas as denominações pelas quais Joinville ficou conhecida, ao longo dos 

seus 159 anos de história. Ainda que o príncipe de Joinville e sua esposa francisca Carolina, 

proprietários das terras onde o município se originou, jamais tenham pisado nestas paragens, 

o legado romântico se tornou marca registrada da cidade. parte desta herança pode ser 

apreciada por quem visita o belo casarão que seria a residência dos príncipes, hoje abrigando 

o museu nacional de Colonização e Imigração. E logo em frente, um dos ícones de Joinville, a 

Rua das palmeiras, guardando uma história de desenvolvimento que levou o município a ser o 

principal polo econômico do estado.

Você, congressista, quando não estiver participando de algum debate, palestra ou 

seminário, aproveite para conhecer a maior cidade de Santa Catarina e desfrutar das belezas 

naturais e dos atrativos que a cidade oferece. Situada entre o mar e a serra, Joinville se 

caracteriza pelos contrastes, tanto geográficos quanto étnicos e culturais. Os descendentes 

dos colonizadores europeus – alemães, suíços e noruegueses – dividem o espaço com os 

migrantes de várias partes do Brasil, atraídos pelas oportunidades que fizeram de Joinville 

um respeitado parque industrial. Assim, o visitante pode se deliciar com sabores que vão do 

caranguejo ao bafo até a cuca de banana, passando por tradicionais pratos da culinária alemã, 

as famosas empadas, variada cozinha internacional e os petiscos oferecidos nos bares da Via 

Gastronômica.

privilegiada em sua localização, Joinville está próxima de balneários badalados e recantos 

paradisíacos, no litoral e serra acima. Cidades que são verdadeiros centros de compras estão 

a poucos quilômetros de distância. Há opções de lazer a bordo de barcos e de bondinhos. O 

maior parque temático do Brasil está a menos de uma hora por rodovia duplicada.

Congressista, aproveite bem sua estadia. Tire o máximo de proveito das atividades do 

COnBRAn, atualize conhecimentos, pratique o relacionamento. E não deixe de conferir o que 

Joinville tem de melhor: seus atrativos e a hospitalidade do seu povo. Seja bem-vindo e leve 

boas lembranças da nossa cidade.
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você sabe o que é eNaeN?

EnAEn é o Encontro nacional das Entidades de nutricionistas, e tem como objetivo  

discutir a situação da profissão e do profissional no país, para que representantes de todo 

o Brasil se reúnam para tomar decisões que possam melhorar a atuação e as condições de 

trabalho do nutricionista.

A primeira edição foi realizada em 1986, em Brasília/df, com discussão dos temas piso 

salarial, jornada de trabalho, perfil profissional, mercado de trabalho, política de alimentação e 

nutrição e a Constituição federal.

Em 1988, o ainda chamado EnEn teve sua segunda edição no Rio de Janeiro/RJ. Agendado 

para 1990, o terceiro encontro foi inviabilizado pelo confisco das contas de poupança. Após 

alguns anos, a Executiva nacional dos Estudantes foi criada, utilizando a sigla EnEn. 

no xVII COnBRAn, realizado em 2002 em porto Alegre/RS, foi deliberado em oficina das 

entidades de nutricionistas que a sigla EnAEn seria utilizada a partir de 2003. 

Em 2004, as entidades reafirmaram o compromisso de realizar o EnAEn para discutir 

salários e honorários, formação e atuação profissional, e se organizaram para realizar o pré-III 

EnAEn no ano de 2005, em fortaleza/CE. 

finalmente, em 2006, ocorreu o III EnAEn no xIx COnBRAn em São paulo/Sp.  Já no xx 

COnBRAn, em 2008, no Rio de Janeiro/RJ, houve mais uma reunião das entidades com o 

intuito de discutir a continuidade da realização do EnAEn e  compor a Comissão nacional de 

Organização do pRé-IV EnAEn constituída por um representante de cada entidade nacional 

(ASBRAn, Cfn, fnn, EnEn), um representante indicado pelas entidades regionais e dois 

representantes dos sindicatos não filiados à fnn.

Em novembro de 2009, em São paulo, ocorreu a realização do pRé-IV EnAEn, com o 

objetivo de planejar a organização e realização do IV EnAEn que consta da programação 

oficial do xxI COnBRAn, nos dias 25 e 26 de maio de 2010, em Joinville/SC.

Os eixos de discussão do IV EnAEn, formação profissional, trabalho em nutrição e exercício 

profissional, foram herdados do III pré-EnAEn e já fizeram parte da pauta de encontros regionais 

das entidades (EREn) neste ano de 2010.  

O documento contendo o produto das discussões travadas nos estados e regiões norteará 

os grupos de trabalho no IV EnAEn durante este grandioso evento.

participe e discuta as questões relevantes de nossa profissão!

Comissão nacional de Organização do IV EnAEn

IV
 EN

AE
N
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no Brasil, nutricionistas de vários países partilham suas práticas no xxI COnBRAn. A  

Associação Brasileira de nutrição promove neste ano para você, profissional do setor, e em 

especial para as associações ibero-americanas de nutrição, o I Congresso Ibero-americano de 

nutrição, entre os dias 26 e 29 de maio, em Joinville, Santa Catarina.

O evento foi lançado no ano passado, pela presidente da ASBRAn, marcia fidelix, 

em encontro de nutricionistas do mercosul, que contou com a participação de lideranças 

do Conselho federal de nutricionistas e das associações do uruguai (AudYn), paraguai 

(ASpAGRAn) e Argentina (fAGRAn).

O termo Ibero-América começou a ser usado na segunda metade do século 19, para se 

referir coletivamente aos países da América colonizados por portugal e Espanha. Também 

designa o bloco de nações que, juntamente com estes dois países, se reuniram em organização, 

tendo realizado em 1991 a I Conferência de Chefes de Estado e de Governo, com o objetivo de 

promover a cooperação e o desenvolvimento entre seus povos.

naquele ano, participaram Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Chile, 

Equador, El Salvador, Espanha, Guatemala, Honduras, méxico, nicarágua, panamá, paraguai, 

peru, portugal, República dominicana, uruguai e Venezuela. depois, em 2004, Andorra uniu-se 

ao grupo.

Com a proposta inovadora de alcançar este mesmo objetivo, em mais uma edição do 

Congresso Brasileiro de nutrição - COnBRAn -, a Associação Brasileira de nutrição busca, por 

meio do I Congresso Ibero–americano de nutrição, incentivar a troca de boas práticas, somar 

experiências e propagar a evolução da ciência da nutrição.

Aproveite esta oportunidade de intercâmbio de culturas e experiências.

Comissão Organizadora
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Horário sala 1 sala 2 sala 4
Saúde Coletiva Alimentação Coletiva nutrição Clínica

9h às 13h
pedagogização da Alimentação 
Escolar – Alimento como elemento 
pedagógico

Engenharia de cardápios com ênfase 
na ficha técnica de preparo

Aplicação das dRIs na prática clínica

14h às 16h
dCnT na infância e adolescência Estratégia, inovação e marketing na 

atuação do nutricionista
fitoterapia clínica na nutrição

iv  encontro Nacional das entidades de Nutricionistas - eNaeN  
Horário sala 6

8h às 11h Integração das entidades de nutricionistas para o fortalecimento profissional 

i simpósio latino-americano  de Nutrição esportiva
Horário Categoria sala 5
8h30 às 9h    mesa de abertura

9h às 9h30 Conferência de abertura perspectivas para Copa do mundo 2014 e Olimpiadas 2016

10h às 12h mesa-redonda

Interdisciplinaridade na nutrição Esportiva.

Atuação no Comitê Olímpico Brasileiro 

Atuação do médico 

Atuação do fisiologista 

Atuação do nutricionista 

Atuação do fisioterapeuta 

13h30 às 15h mesa-redonda

nutrição, exercício físico e emagrecimento.  Recomendações energéticas do exercício 
físico: qual o limite da restrição para não prejudicar o desempenho?

Controle da fome e saciedade em praticantes de exercício físico

nutrição e ciclo circadiano: diferenças metabólicas na ingestão diurna, vespertina e noturna

15h às 16h15 Conferência internacional Estratégias e mitos na perda de gordura 

16h15 às 18h mesa-redonda

mulher nos diferentes ciclos da vida

A triade da mulher atleta

Aspectos metabólicos e nutricionais do climatério: influência da atividade física

atividades paralelas
Horário Categoria sede ielusC

9h às 13h                 

Atividade fechada

Oficina: Implementação do sistema de monitoramento do  programa nacional de 
Alimentação Escolar (SIm/pnAE)

14h às 17h
Oficina: Elaboração e aprovação do termo de referência da Rede de Evidências para 
políticas de Alimentação e nutrição  

abertura oficial
19h - 19h45 mesa de abertura

19h45 às 20h30
Conferência magna: Reflexões pelas necessidades de parcerias para um desenvolvimento sustentável no mundo 
contemporâneo e sua interface com a alimentação e a nutrição

20h30 às 21h Apresentação cultural: grupos de dança de Joinville

21h às 22h30 Confraternização

encontro das associações ibero-americanas de Nutricionistas e dietistas
Horário sala 6
14h às 18h Integração das entidades de nutriconistas para o fortalecimento profissional
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8h30 às 9h10 Conferência Transição Alimentar e nutricional – Conceitos, dimensões e perspectivas. 

9h10 às 9h30 Lançamento Cerimônia de abertura da Tenda Josué de Castro 

Horário Categoria sala 1 sala 2 sala 3 sala 4
Saúde Coletiva Alimentação Coletiva nutrição Clínica Educação e Ensino

9h30 às 10h Intervalo

10h às 12h

Simpósio

Estratégias para 
combate à deficiência de 
micronutriente

Sustentabilidade na 
produção de refeições

nutrigenômica diretrizes 
curriculares - 
Competências e 
Habilidades

12h às 13h

Simpósio-satélite: 
danone

Simpósio-satélite: 
Vp

programa de aquisição 
de alimentos e a 
política de garantia 
de preços mínimos da 
sociobiodiversidade

–

13h às 14h Visita aos pôsteres com Comissão Cientifica

14h às 15h15
mesa-

redonda/ 
Conferência

determinantes do 
declínio da desnutrição 
infantil no Brasil

monitoramento de 
resíduos tóxicos em 
alimentos

Consenso nacional de 
nutrição Oncológica

formação do 
nutricionista: 3.200 
horas é o suficiente?

15h15 às 16h15 Comunicações Coordenadas

16h15 às 16h45 Intervalo

16h45 às 18h
mesa-

redonda

A Construção do direito 
Humano à Alimentação 
Adequada no Brasil e na 
América Latina

O saudável na 
alimentação: dimensões 
da qualidade

Cirurgia Bariátrica: 
desafios na adoção 
de um novo 
comportamento 
alimentar 

Residência 
multiprofissional em 
Saúde: Experiências 
e desafios

i simpósio latino-americano  de Nutrição esportiva
Horário Categoria atividade (sala 5)

8h30 às 9h30    Conferência Internacional Como o índice glicêmico pode ser útil na nutrição esportiva? 

09h30 às 10h Intervalo

10h às 12h
mesa-redonda

mesa-redonda: nutrição e atividade física para grupos especiais

14h às 15h15 Laticínios na atividade física

15h15 às 16h15 Comunicações Coordenadas

16h45 às 18h mesa-redonda Suplementação nutricional

atividades paralelas
sala 6 sala 7 sala 8

8h30 às 13h30 –
Oficina da CGpAn/mS: processo de 
trabalho do nutricionista no núcleo 
de Apoio à Saúde da família (nASf)

–

8h30 às 12h30 – –
Oficina do pnAE/fndE:  Estratégias 
para a redução da oferta de sódio, 
gordura e açúcares nas escolas

9h às 12h

Oficina da CGpAn/mS:  Caracterização 
da percepção dos alunos sobre a 
formação em relação às políticas de 
saúde e nutrição

12h às 14h          
ATIVIdAdE fECHAdA    

Reunião GT de Alimentação e 
nutrição Abrasco                 

14h às 18h

Reunião da Rede de Alimentação e 
Cultura

Oficina do pnAE/fndE: O papel 
do nutricionista no processo de 
compra da Agricultura familiar para 
a alimentação escolar

Oficina da ABEnuT: Gestão de 
Ensino nos cursos de graduação em 
nutrição. 



26 a 29 de maio de 2010 - Joinville/SC - Brasil     |     14     |     www.conbran.com.br

PR
OG

RA
MA

ÇÃ
O 

- 2
8/

05
/2

01
0 XXi Congresso brasileiro de Nutrição 

e i ibero-americano de nutrição
Horário Categoria sala 3

8h30 às 9h30 Conferência direito Humano à Alimentação Adequada – perspectivas nacionais e internacionais 

9h30 às 10h Intervalo

Horário Categoria sala 1 sala 2 sala 3 sala 4 sala 5

Saúde Coletiva
Alimentação 

Coletiva
nutrição Clínica Educação e Ensino

marketing e 
Tecnologia

10h às 12h Simpósio

Alimentação e 
nutrição entre 
minorias étnicas 
e populacionais: 
indígenas, 
quilombolas, 
trabalhadores sem 
terra.

Saúde do 
trabalhador em 
unidades de 
alimentação e 
nutrição

dCnT: Intervenção 
nutricional 
na Infância e 
Adolescência

Experiências 
da formação 
e atuação 
profissional na 
comunidade Ibero-
americana

marketing em 
nutrição

12h às 13h
mesa-

redonda/       
Conferência

–

Simpósio-satélite 
da CIB - Aplicação 
da biotecnlogia 
para obtenção de 
alimentos seguros 
e saudáveis

Efecto del tipo de 
grasa del desayuno 
en el perfil de 
lipidos plasmaticos 
em adultos

novas ferramentas 
para ensino 
em nutrição: 
Guia Alimentar 
Eletrônico: uma 
ferramenta 
inovadora para 
promover a 
alimentação 
saudável

Simpósio de 
lançamento 
da Rede de 
Evidências para 
políticas de 
Alimentação e 
nutrição 

13h às 14h
Visita aos 
pôsteres 

Visita da Comissão Científica aos pôsteres

14h às 15h15 mesa-redonda

Epidemiologia 
nutricional no 
Brasil: a experiência 
das coortes de 
pelotas/RS

Gestão da 
qualidade: o que 
considerar em 
uAn?

Terapia nutricional 
no HIV/AIdS

Articulações de 
Entidades de 
nutricionistas 
Latino-americanos

nanopartículas  
a serviço da 
nutrição

15h15 às 16h15 Comunicações coordenadas

15h45 às16h15 – – –
Lançamento de 
livro “Tratado de 

nutrición” 
–

16h15 às 16h45 Intervalo

16h45 às 18h mesa-redonda

desafios 
contemporâneos 
no contexto da 
alimentação 
escolar

Alimentação 
Hospitalar nos 
âmbitos públicos e 
privados: tradições 
do serviço e 
gastronomia na 
atualidade

Envelhecendo na 
América Latina

O direito a 
Alimentação 
na prática do 
nutricionista

Biofortificação 
de Alimentos 
na Industria 
Alimentícia

atividades paralelas
Horário sala 6

8h30 às 12h30
Oficina da CGpAn/mS: Caracterização da percepção dos alunos sobre a formação em relação às políticas de 
saúde e nutrição

Horário sala 7
8h30 às 9h45 Reunião dos Grupos programa de educação tutorial (pET)

10h às 12h prova de título de especialista

14h às 18h Atividade fechada - Reunião da Rede de Alimentação e Cultura        
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e i ibero-americano de nutrição
Horário Categoria sala 3

8h30 às 9h30 Conferência
fundo fiduciário Brasileiro e o programa mundial de Alimentos: a experiência África, América Latina e 
Caribe

9h30 às 10h Intervalo

Horário Categoria sala 1 sala 2 sala 3 sala 4 sala 5

Saúde Coletiva
Alimentação 

Coletiva
nutrição Clínica

Educação e 
Ensino

marketing e 
Tecnologia

10h às 12h Simpósio

Os novos padrões 
de Crescimento: 
possibilidades e 
Limitações 

Catering : 
Alimentação na 
Terra,  na Água e 
no Ar.

Transtornos 
Alimentares 
contemporâneos

nutrição e 
Educação: práticas 
de Ensino nos 
Cursos de nutrição  
no Brasil

Alimentos para 
situações de 
catástrofes 

12h às 13h
mesa-

redonda/ 
Conferência

El estado actual 
en la nutrición 
en Guatemala 
relacionado con el 
impacto climático 

Simpósio-satélite 
Queensberry  
Wickbold

dieta, ovario 
poliquistico y 
fertilidad

Entrega do título 
de especialista em        
Alimentação 
Coletiva, 
Saúde Coletiva,           
nutrição Clínica 
e nutrição em 
Esportes   

Antioxidantes en 
la prevencion de 
enfermedades 
cronicas

13h às 14h
Visita aos 
pôsteres

Visita aos pôsteres com Comissão Científica

14h às 15h15 mesa-redonda

A atuação do 
nutricionista nos 
núcleos de Apoio à 
Saúde da família

desafios na 
Elaboração de 
Cardápios para 
Celíacos

marcadores 
Inflamatórios e 
Obesidade 

I Seminário de 
Avaliação da 
pós-graduação 
em Alimentação e 
nutrição.          

Aplicação de pró 
e prebióticos

15h15 às 16h15 Comunicações coordenadas

16h15 às 16h45 Intervalo

16h45 às 18h mesa-redonda

Agricultura 
familiar, Alimentos 
Orgânicos e 
Agronegócio. 
desenvolvimento e 
Sustentabilidade.

Gestão de pessoas 
em uAns 

Hepatopatias não 
alcoólicas.

I Seminário de 
Avaliação da 
pós-graduação 
em Alimentação e 
nutrição 

propaganda 
e ética na 
Alimentação 
Infantil 

atividades paralelas
Horário sala 6

8h30 às 12h30 Oficina da CGpAn/mS: Estratégia nacional para a Alimentação Complementar Saudável (EnpACS)

Horário sala 7
8h às 10h Reunião da comissão de formação profissional do Cfn

10h15 às 12h15 Atividade fechada – Reunião dos Conselhos Regionais de nutricionistas

Horário sala 8
12h às 14h Assembléia Geral Ordinária (AGOd) - ASBRAn e flliadas

14h às 17h II EnAAf - Encontro nacional ASBRAn e Associações filiadas

Horário sala 6 sala 7

14h às 18h
Oficina da CGpAn/mS: Sisvan Web,  uma ferramenta 
para a vigilância alimentar e nutricional na Atenção 
primária à Saúde

Atividade fechada – Reunião da fiscalização  no sistema 
Cfn/CRn
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9h às 13h
pedagogização da aliMeNtação esColar – aliMeNto CoMo eleMeNto pedagógiCo.    
ministrante: neila maria Viçosa machado (ufSC)           
Objetivo: aprofundar a relação  existente entre os direitos humanos, educação, saúde e alimentação a partir da percepção do alimento 
inscrito enquanto palavra mundo presente no viver de todos os seres humanos
metodologia: a proposta é trabalhar com metodologias ativas, por serem estas as que permitem a constituição de espaçøs de troca e 
construção de conhecimentos elaborados efetivamente a partir da relação entre educandos e educador 
Coordenadora:  Lucimar pereira Silva (IELuSC)

alimentação Coletiva/ sala 2
9h às 13h
eNgeNHaria de Cardápios CoM êNfase Na fiCHa téCNiCa de preparo
ministrante: márcia menezes de mello paranaguá (fAS-unImE)   
Objetivos: habilitar profissionais de nutrição e afins para a engenharia de cardápios com base em metodologia de elaboração das fichas 
Técnicas de preparo.
Conteúdo programático:
–   Referencial Teórico: cardápios, receituário, custo, preço.
–   princípios básicos para a confecção de cardápios.
–   definição de metodologias para construção de fTp: fC, fCç, %fR, %fp, p$ corrigido, Custo.
–   modelos de fTp e simulação de confecção.
Coordenadora: Isabel Bousfield (IELuSC)

Nutrição Clínica/ sala 4
9h às 13h
apliCação das dris Na prátiCa ClíNiCa
ministrante: Ana Carolina Colucci paternez(uSCS)
Objetivo: Introduzir novos conceitos para uso e interpretação das recomendações de energia e nutrientes na prática clínica utilizando os 
métodos de avaliação do consumo alimentar.   
Contéudo programático: 
- métodos de consumo alimentar: conceituação 
- Recordatório de 24 horas 
- Questionário de frequência alimentar 
- Registros alimentares 
- Erros na avaliação do consumo alimentar 
- Recomendações nutricionais - dRIs 
- Histórico das recomendações nutricionais 
- necessidade Estimada de Energia 
- Recomendações de macro e micronutrientes 
- usos e aplicações das recomendações para indivíduos.    
Coordenadora: Laylla marques Coelho (IELuSC) 

saúde Coletiva/sala 1
14h às 18h
dCNt Na iNfâNCia e adolesCêNCia     
ministrante:  paula dal Bó Campagnolo (unISInOS)
Objetivo: Atualizar conceitos com relação ao diagnóstico das doenças crônicas na infância e discutir formas efetivas de prevenção e 
manejo              
Contéudo programático: 
panorama epidemiológico, etiologia, prevenção e tratamento das crônicas na infância (obesidade, hipertensão e dislipidemia) 
Coordenadora: maria de fátima marucci (uSp)
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14h às 18h
estratégia, iNovação e MarketiNg Na atuação do NutriCioNista
ministrante: Cristina Rebolho (CuSC)
Objetivo: promover e relacionar conhecimentos sobre marketing de alimentos e de serviços como ferramenta de gestão na organização. 
Conteúdo programático
- Conceitos de marketing e compostos de marketing
- marketing como ferramenta de gestão
- Atuação do nutricionista em marketing
- marketing de serviços em nutrição e alimentação
- Oportunidades profissionais em nutrição e alimentação
- Segmentos de atuação emergentes na área de alimentos e nutrição
Coordenadora: Lúcia Andrade (AnERJ)  

Nutrição Clínica/sala 4
14h às 18h 
fitoterapia ClíNiCa Na Nutrição
ministrante: Lucyanna de Jorge H. Kalluf (unIAndRAdE)
Objetivo: proporcionar aos nutricionista conhecimentos atualizados e de utilidade prática, visando o raciocínio correto para a compreensão 
das plantas medicinais, seus princípios ativos e as melhores formas de uso. disponibilizar informação técnica e científica para a prescrição de 
fitoterápicos em sinergia com a orientação dietética.
Conteúdo programático
- Os princípios da fitoterapia   
- A importância da fitoterapia na nutrição
- Qual a legislação dos fitoterápicos para o profissional prescritor?
- Os princípios ativos dos fitoterápicos 
- A fitoterapia no sistema digestório e na destoxificação hepática
- Os fitoterápicos na acidose metabólica, na inflamação e nas doenças crônicas não transmissíveis
- Os efeitos preventivos e terapêuticos dos fitoterápicos no emagrecimento saudável e  no antienvelhecimento 
- A prescrição de fitoterápicos
Coordenador: Ivan mourthe de Oliveira (Cfn)

iv encontro Nacional das entidades de Nutricionistas- eNaeN/sala 6
8h às 11h
iNtegração de eNtidades de NutriCioNistas para o fortaleCiMeNto profissioNal

encontro das associações ibero-americanas de Nutricionistas e dietistas/sala6 
14h às 18h
Coordenação: marcia Samia pinheiro fidelix (ASBRAn)

i simpósio latino-americano de Nutrição esportiva/sala 5 
8h30 às 9h
mesa de abertura
Heloisa Vidigal Guarita padilha (ABnE), Virginia nascimento (ASBRAn), Rosane nascimento da Silva (Cfn) e maria de fátima fuhro martins (fnn)

9h às 9h30
Conferência de abertura
perspeCtivas para a Copa do MuNdo 2014 e as oliMpíadas 2016 
ministrante: Tânia Rodrigues dos Santos (ABnE)
Coordenadora: Heloisa Vidigal Guarita padilha (ABnE)

10h às 12h
mesa-redonda
iNterdisCipliNaridade Na Nutrição esportiva
Atuação no Comitê Olímpico Brasileiro - Rafael de Souza Trindade (Sp)
Atuação do médico - Arthur Haddad Herdy (SC)
Atuação do fisiologista - Hudson mafra Junior (unISuL)
Atuação do nutricionista - Kharla Janinny medeiros (fuRB)
Atuação do fisioterapeuta - Luciana Trompowsky Ávila (SC)
moderadora: Cibele Aparecida Crispim (ufu/unIfESp)
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mesa-redonda
Nutrição, eXerCíCio físiCo e eMagreCiMeNto. 
Recomendações energéticas do exercício físico: qual o limite da restrição para não prejudicar o desempenho? 
Sandra maria Lima Ribeiro (uSp)
Controle da fome e saciedade em praticantes de exercício físico 
nadia Carla Cheik (ufu/fAEfI)
nutrição e ciclo circadiano: diferenças metabólicas na ingestão diurna, vespertina e noturna 
Cibele Aparecida Crispim (ufu/unIfESp) 
moderadora: Tânia Rodrigues dos Santos (ABnE)

15h às 16h15
Conferência internacional
estratégias e Mitos Na perda de gordura 
ministrante: francis Holway (Argentina)
moderadora: Sandra maria Lima Ribeiro (uSp)

16h15 às 18h
mesa-redonda
MulHer Nos difereNtes CiClos da vida
A tríade da mulher atleta 
Sueli Longo (umESp)
Aspectos metabólicos e nutricionais do climatério: influência da atividade física 
Andrea Regina zaccaro de Barros (unIA/ufG)
moderadora: Kharla Janinny medeiros (fuRB)

atividades paralelas/sala 8
14h  às 17 h
Atividade fechada
Oficina do GT de Alimentação e nutrição ABRASCO: elaboração e aprovação do termo de referência da Rede de Evidências para políticas 
de Alimentação e nutrição
patrícia Constante Jaime (uSp) 
 
atividades paralelas/sede ielusC
9h às 13h
Atividade fechada
Oficina do  Centro Colaborador em Alimentação e nutrição do Escolar de Santa Catarina (CECAnE/SC) e CECAnE Sudeste 
(unifesp): implementação do sistema de monitoramento do  programa nacional de Alimentação Escolar (SIm/pnAE)
manuella machado (SC) e Reinaldo macedo ferreira (Sp)

abertura oficial/sala3
19h às 19h45
soleNidade de abertura do XXi CoNgresso brasileiro de Nutrição e i CoNgresso ibero-aMeriCaNo de Nutrição 

19h45 às 20h30
Conferência magna
refleXões as NeCessidades de parCerias para uM deseNvolviMeNto susteNtável No MuNdo CoNteMporâNeo e sua iNterfaCe CoM a 
aliMeNtação e Nutrição
ministrante: Renato Sérgio Jamil maluf (COnSEA)
Coordenador: paulo Luiz Viteritte (ufSC)
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8h30 às 9h10
Conferência
traNsição aliMeNtar e NutriCioNal – CoNCeitos, diMeNsões e perspeCtivas. 
malaquias Batista filho (ImIp-pE)
moderadora: marcia Samia pinheiro fidelix (ASBRAn)

9h10 às 9h30
soleNidade de laNçaMeNto teNda Josué de Castro 
Etel matielo (ACAn), marcia Samia pinheiro fidelix (ASBRAn), malaquias Batista filho (ImIp-pE) e neila maria Viçosa (ufSC)

saúde Coletiva/sala 1
10h às 12h
Simpósio
estratégias para CoMbate à defiCiêNCia de MiCroNutrieNte
Apresentação de síntese/balanço/ avaliação das estratégias da CGpAn/mS para o combate às deficiências nutricionais por micronutrientes (ferro, 
vitamina A e iodo) 
Ana Beatriz pinto de Almeida Vasconcelos (mS/CGpAn)
Experiências no combate às deficiências de vitamina A
Rejane Andréa Ramalho nunes da Silva (ufRJ)
Experiência com suplementação de vitamina A para puérperas 
Ana marlúcia Oliveira (ufBA)
Experiências no combate às anemias e à deficiência de vitamina B1 no nordeste e norte do Brasil 
pedro Israel  Cabral de Lira (ufpE)
moderador: Gilberto Kac (ufRJ)

alimentação Coletiva/ sala 2
10h às 12h
Simpósio
susteNtabilidade Na produção de refeições
diseño de las instalaciones de restauración frente al nuevo concepto de gastronomía saludable. nueva tecnologia y sostenibilidad
Yolanda Sala (Espanha) e Jordi montañés (Espanha)
Gerenciamento de resíduos sólidos na produção de refeições  
Luciléia Granhen Tavares Colares (ufRJ)
moderadora: Aline pereira da fonseca (Cfn)

Nutrição Clínica/sala 3
10h às 12h
Simpósio
NutrigeNôMiCa
da nutrição molecular à prevenção de doenças 
Lúcia Regina Ribeiro (unESp)
Interação gene-dieta no tratamento de desordens metabólicas na obesidade 
Glorimar Rosa (ufRJ)
Interação de genes relacionados ao perfil lipídico e hábitos alimentares específicos em uma população Brasileira 
fabiana michelsen de Andrade (fEEVALE)
Ácidos grasos poliinsaturados y regulacion de la expresión gênica 
Juana m morillas Ruiz (Espanha)
moderadora: Virginia nascimento (ASBRAn)

educação e ensino/sala 4
10h às 12h
Simpósio
diretrizes CurriCulares - CoMpetêNCias e Habilidades
Aperfeiçoamento dos projetos pedagógicos à luz da aquisição de habilidades e competências - o papel dos mecanismos de avaliação
Semiramis m. A. domene  (unIfESp)
Experiência como nutricionista na ufSC 
Sonia Lauz nunes (ufSC)
Estratégias didático pedagógicas  
flávia Wagner (unISuL)
moderadora: Suzi Barletto Cavalli (Cfn)



26 a 29 de maio de 2010 - Joinville/SC - Brasil     |     22     |     www.conbran.com.br

PR
OG

RA
MA

ÇÃ
O 

- 2
7/

05
/2

01
0 saúde Coletiva/sala 1

12h às 13h
Simpósio-satélite danone
probióticos: mitos e verdades
dan L. Waitzberg
Ana paula Wolf Tasca
moderadora: Olga maria Amâncio (CRn 3)

alimentação Coletiva/sala 2
12h às 13h
Simpósio-satélite Vp
nutrição funcional é sinônimo de alimento funcional?
Valéria paschoal

Nutrição Clínica/sala 3
12h às 13h
Simpósio
prograMa de aquisição de aliMeNtos e a polítiCa de garaNtia de preços MíNiMos da soCiobiodiversidade  
Silvio porto (COnAB)

Visita aos pôsteres
13h às 14h
visita aos pôsteres CoM CoMissão CieNtífiCa

saúde Coletiva/sala 1
14h às 15h15
mesa-redonda/conferência
deterMiNaNtes do deClíNio da desNutrição iNfaNtil No brasil 
Carlos Augusto monteiro (nupEnS/uSp)
moderador: francisco A. G. de Vasconcelos (ufSC)

alimentação Coletiva/ sala 2
14h as 15h15
mesa-redonda/conferência
MoNitoraMeNto de resíduos tóXiCos eM aliMeNtos
As competências da AnVISA e o pARA, desafios para minimizar os riscos à saúde dos consumidores 
dirceu Raposo de mello (AnVISA)
moderadora: Lilian marçal Santos (IELuSC)

Nutrição Clínica/ sala 3
14h às 15h15
mesa-redonda/conferência
CoNseNso NaCioNal de Nutrição oNCológiCa
Condutas no tratamento clínico oncológico 
Telma Burigo (CEpOn)
Consenso nacional de nutrição Oncológica em cuidados paliativos no adulto
Claudia maciel Carneiro (CEpOn)
metodologia da construção do Consenso nacional de nutrição Oncológica
nivaldo Barroso de pinho (InCA)
moderadora: Ana maria Calábria Cardoso (Cfn)

educação e ensino/sala 4
14h às 15h15
mesa-redonda/conferência
forMação do NutriCioNista: 3.200 Horas é o sufiCieNte?
A evolução da atenção dietética frente às demandas da sociedade 
Semiramis m. A. domene (Cfn)
4.000 horas para graduar profissionais de saúde: CnS x CnE  
nelcy ferreira da Silva (Cfn)
desafios para a formação de Recursos Humanos 
Lidice maria Silva de Araujo (dEGERTS/SGTES/mS)
moderadora: maria Terezinha Antunes (ABEnuT)
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15h15 às 16h15
Comunicações coordenadas
Consumo de frutas e hortaliças por idosos residentes em instituições geriátricas, em São Luís/mA, 2008 (135) 
Aleitamento materno exclusivo preserva perímetro cefálico de crianças cronicamente desnutridas e nascidas com peso insuficiente? (1375) 
prevalência e fatores determinantes da anemia em crianças assistidas em creches de Belo Horizonte/mG (205) 
Comportamento de risco para transtornos alimentares em adolescentes estudantes de escolas públicas em diferentes estágios de maturação 
sexual (1187)

alimentação Coletiva/sala 2
15h15 às 16h15
Comunicações coordenadas
potenciais fatores de risco para ocorrência de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho entre trabalhadores de unidades de Alimentação e 
nutrição hospitalares (1297) 
desenvolvimento de um instrumento de avaliação da qualidade nutricional e sensorial de bufês de café da manhã AQCm (860)
Elaboração e aplicação de uma lista de verificação para o controle de custos em unidades de Alimentação e nutrição de Belo Horizonte/mG (462) 
Implementação de sistema de controle de custos no restaurante universitário do campus da saúde da ufRGS (1292)

Nutrição Clínica/sala 3
15h15 às 16h15
Conferência
iNteraCCioNes geNes - Medio aMbieNte eN la obesidad            
Angel Gil (Espanha)                 
moderadora: Eliane moreira Vaz (ASBRAn)

educação e ensino/sala 4 
15h15 às 16h15
Comunicações coordenadas
Estudo da evasão no curso de nutrição da unOCHApECó: uma ferramenta para gestão do projeto político-pedagógico (540)  
prática integrada em unidade Básica de Saúde: desafios da experiência de implantação do curso de nutrição uff (1027)  
formação universitária: a experiência de um projeto no sul do Espírito Santo (1088)  
Aspectos conceituais relevantes para transformação do ensino em saúde: a integralidade e a interdisciplinaridade como eixo da formação e da 
prática profissional de nutricionistas (1023)

saúde Coletiva/sala 1
16h45 às 18h
mesa-redonda
a CoNstrução do direito HuMaNo à aliMeNtação adequada No brasil e Na aMériCa latiNa
A exigibilidade do direito humano à alimentação adequada: experiências e desafios  
Jonia Rodrigues de Lima (fIAn)
Seguridad alimentaria, la realidad paraguaya  
patrícia Serafin (paraguai)
Inseguridad alimentaria y hambre oculto 
maria Rosa Curutchet (uruguai)
moderadores: miryam Gorban (Argentina) e marta Evangelista de Araujo Alves de Lima (Cfn)

alimentação Coletiva/sala 2
16h45 às 18h
mesa-redonda
o saudável Na aliMeNtação: diMeNsões da qualidade
dimensão higiênico-sanitária: comida limpa? 
Rossana pacheco da Costa proença (ufSC)
patrimônio simbólico dimensão nutricional 
Rosa Wanda diez Garcia (uSp)
moderadora: marcia Reis felipe (unIVALI)

Nutrição Clínica/sala 3
16h45 às 18h
mesa-redonda
Cirurgia bariátriCa: desafios Na adoção de uM Novo CoMportaMeNto aliMeNtar
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Giselle maria Backes Gomes (Hu/ufSC)
Bases para uma suplementação biodisponível 
denise madi Carreiro (Sp)
Aspectos cognitivos, emocionais e comportamentais do processo de cirurgia bariátrica 
Alessandra d’Avila Scherer (unISuL)
moderadora: Raquel K. de Salles (ufSC)

educação e ensino/sala 4
16h45 às 18h
mesa-redonda
residêNCia MultiprofissioNal eM saúde: eXperiêNCias e desafios
Experiência do programa de residência integrada em saúde da família da ufSC 
Jussara Gue martini (ufSC)
Gestão das residências multiprofissionais em saúde 
Jeanne Liliane marlene michel (CGRS/dHR/SESu/mEC)
perspectivas do profissional: experiência de quem teve a oportunidade de ser residente em saúde 
Thaís Titon de Souza (pmf/SC)
moderadora: Ana maria Calabria Cardoso (Cfn)

i simpósio latino-americano de Nutrição esportiva
sala 5
8h30 às 9h30 
Conferência Internacional 
CoMo o íNdiCe gliCêMiCo pode ser útil Na Nutrição esportiva?            
francis Holway (Argentina)  
Coordenadora: Heloisa Vidigal Guarita padilha (ABnE)

Simpósio
10h às 12h
mesa-redonda
Nutrição e atividade físiCa para grupos espeCiais
Recomendações nutricionais para crianças fisicamente ativas 
Ioná zalcman zimberg (unIfESp)
nutrição, atividade física e controle de peso na gestação 
Sueli Longo (umESp)
papel da atividade física nos aspectos metabólicos e na cognição 
Hanna Karen moreira Antunes (unIfESp)
moderadora: Heloisa Vidigal Guarita padilha (ABnE)

12h às 13h
supleMeNtos NutriCioNais para pratiCaNtes de atividade físiCa - liMites, CaraCterístiCas NeCessárias e legislação 
AnVISA
Antônia maria Aquino

14h às 15h15
mesa-redonda
latiCíNios Na atividade físiCa
papel do cálcio na oxidação lipídica e controle de peso 
Heloisa Vidigal Guarita padilha (ABnE)
probióticos, sistema imune e exercício 
Andrea Andrade (Sp)
moderadora: Tânia Rodrigues dos Santos (ABnE)

15h15 às 16h15
Comunicações coordenadas
Avaliação sensorial de barras de cereais diet com adição de goma acácia ou com adição de colágeno hidrolisado como agente ligante (551) 
Adição de albumina, caseína e transglutaminase em pães de farinha de arroz - influência das características tecnológicas (732)
desenvolvimento de bolo de cenoura sem glúten e análise sensorial por consumidores (233) 
Avaliação microbiológica de cachorros-quentes comercializados na cidade de maringá/pR (1379) 
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mesa-redonda
supleMeNtação NutriCioNal
Legislação: o que compete ao nutricionista prescrever? 
Tânia Rodrigues dos Santos (ABnE)
Suplementos antioxidantes na prática esportiva: papel no desempenho e na saúde 
Glaucia f. Braggion (CELAfISCS)
A eficiência dos aminoácidos e das proteínas na atividade física 
Letícia Azen Alves (ESEfEx/unESA)
moderadora: Kharla Janinny medeiros (fuRB)

atividades paralelas/sala 6
9h às 12h
Oficina da CGpAn/mS: Caracterização da percepção dos alunos sobre a formação em relação às políticas de saúde e nutrição (CGpAn/mS)
Elisabetta Recini (CGpAn)
Anelise Rizollo pinheiro (CGpAn)
Renata monteiro Alves (CGpAn)

12h às 14h
Atividade fechada
reuNião gt de aliMeNtação e Nutrição abrasCo

14h15 às 18h
reuNião da rede de aliMeNtação e Cultura

atividades paralelas/sala 7
8h30 às 13h30
Oficina da CGpAn/mS: processo de trabalho do nutricionista no núcleo de Apoio à Saúde da família (nASf). (CGpAn/mS)
dirceu Klitzke (CGpAn)
Kathleen Sousa Oliveira (CGpAn)

14h15 às 18h
Oficina do pnAE/fndE: O papel do nutricionista no processo de compra da agricultura familiar para a alimentação escolar pnAE/fndE
Kelen Cristine Gonçalves (Secretaria de Educação do distrito federal/df)
Adriana Braun  (Secretaria municipal de Educação de Jaraguá do Sul/SC)
Coordenadora: Augusta Bingard (fndE/pnAE)

atividades paralelas/sala 8
8h30 às 12h30
Oficina do pnAE/fndE:  Estratégias para a redução da oferta de sódio, gordura e açúcares nas escolas – pnAE/fndE
Jamille Soares nascimento (prefeitura municipal de Vitória/ES)
Cleusa Regina Silvano (prefeitura municipal de florianópolis/SC)
patrícia Chaves Gentil – Coordenação geral de políticas de Alimentação e nutrição CGpAn/mS
Coordenação: Lorena Chaves e potira morena Benko de uru (fndE)

14h às 18h
Oficina da ABEnuT: Gestão de ensino nos cursos de graduação em nutrição
O Conselho federal de nutricionistas e a Construção da política nacional de formação profissional  
Edilene maria Queiroz Araújo (Cfn)
A Associação e as instituições de ensino superior – interfaces na graduação
marcia Samia pinheiro fidelix (ASBRAn)
Gestão do ensino nos cursos de nutrição: limites e possibilidades 
nilce maria da Silva Campos Costa (ABEnuT)
Coordenadora: nilce maria da Silva Campos Costa (ABEnuT)
Relatora: maria Terezinha Antunes (ABEnuT)
Ativadoras: maurem Ramos (ASBRAn) e Vanuska Lima da Silva (ABEnuT)
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8h30 às 9h30 
Conferência
direito HuMaNo à aliMeNtação adequada - perspeCtivas NaCioNais e iNterNaCioNais  
ministrante: nazareno fonteles (Coordenador da frente parlamentar contra a fome na América Latina e Caribe)
moderadora: Sonia Lucena (ASBRAn)

saúde Coletiva/sala 1
10h às 12h 
Simpósio
aliMeNtação e Nutrição eNtre MiNorias étNiCas e populaCioNais: iNdígeNas, quiloMbolas, trabalHadores sem terra
povos indígenas 
Silvia Gugelmin (uERJ)
movimento sem terra 
Regina maria ferreira Lang (ufpR)
Quilombolas 
denise Oliveira e Silva (fIOCRuz)
políticas públicas e especificidades socioculturais 
mauricio Soares Leite (ufSC)
moderador: maurício Soares Leite (ufSC)

alimentação Coletiva/sala 2
10h às 12h 
Simpósio
saúde do trabalHador eM uNidades de aliMeNtação e Nutrição
Atuação do nutricionista em uAn: elaboração do cardápio e técnicas de preparo das refeições 
Ana maria de Souza pinto (unIfESp)
Alimentação do trabalhador: desafios e perspectivas 
Iracema Santos Veloso (ufBA)
doença venosa em operadores de uAn hospitalar: análise Brasil x Espanha 
Clarissa medeiros da Luz (nuppRE)
moderadora: Rossana pacheco da Costa proença (ufSC)

Nutrição Clínica/sala 3
10h às 12h 
Simpósio
dCNt: iNterveNção NutriCioNal Na iNfâNCia e adolesCêNCia
dCnT na infância 
Aliny Stefanuto (HuEC/IBpEx)
Epidemiologia das dCnT na infância e adolescência 
mauro fisberg (unIfESp)
Obesidade e risco metabólico em adolescentes 
Kenia mara Baiocchi de Carvalho (unB)
Síndrome metabólico precoz en ninos obesos 
Angel Gil (Espanha)  
moderadora: Alexandra Bento (portugal)

educação e ensino/sala 4
10h às 12h 
Simpósio
eXperiêNCias da forMação e atuação profissioNal Na CoMuNidade ibero-aMeriCaNa
práticas de ensino nos cursos de nutrição no Brasil
maurem Ramos (ASBRAn)
desafios da profissão de nutricionista em portugal 
Alexandra Bento (portugal)
Áreas y desarrollo profesional de los nutricionistas en la ciudad de Buenos Aires 
Graciela A. González (Argentina)
moderador: neila maria Viçosa (ufSC)
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10h às 12h 
Simpósio
marketing em nutrição 
Celiane Gonçalves (SC)
marketing y educacional AL consumidor de alimentos. perspectiva social 
Jhon Jairo (Colômbia)
planejamento de carreira 
marcia Samia pinheiro fidelix (ASBRAn)
moderadora: Lívia Beatriz Siqueira Rosa Bento (COnSEA/RS)

12h às 13h
Conferência
efeCto del tipo de grasa del desayuNo eN el perfil de lipidos plasMatiCos eM adultos 
Juana morillas Ruiz (Espanha)
moderadora: Eliane moreira Vaz (ASBRAn)

alimentação coletiva/sala 2
12h às 13h
Simpósio-satélite da CIB: Aplicação da biotecnologia para obtenção de alimentos seguros e saudáveis
Alda Lerayer (CIB/ESALQ/uSp)

educação e ensino/sala 4
12h às 13h 
mesa-redonda
Novas ferraMeNtas para eNsiNo eM Nutrição: guia aliMeNtar eletrôNiCo: uMa ferraMeNta iNovadora para proMover a aliMeNtação 
saudável 
Semiramis m. A. domene (unIfESp)
Sonia Tucunduva philippi (ASBRAn)
moderadora: maria Cristina Rubim Camargo (CuSC)

Marketing e tecnologia/sala 5
13h às 14h 
siMpósio de laNçaMeNto da rede de evidêNCias para polítiCas de aliMeNtação e Nutrição
nutrição em Saúde pública baseada em evidências
Iná dos Santos (ufpEL)
moderadora: patrícia Constante Jaime (uSp)

13h às 14h
visita aos pôsteres

saúde Coletiva/sala 1
14h às 15h15 
mesa-redonda
epideMiologia NutriCioNal No brasil: a eXperiêNCia das Coortes de pelotas/rs 
denise Gigante (ufpel)
maria Teresa Anselmo Olinto (ufpel)
moderadora: Silmara S. de Barros S. mastroeni (IELuSC)

alimentação Coletiva/ sala 2
14h às 15h15 
mesa-redonda
gestão da qualidade: o que CoNsiderar eM uaN?
Alimentacion laboral como responsabilidade d social empresarial 
Jhon Jairo (Colombia)
As uAn estão preparadas para implementar os sistemas de gestão integrados (SGI) e a ISO 22000? 
Welliton d. popolim (ASBRAn)
moderadora: Sonia Terezinha de negri (AGAn)
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14h às 15h15 
mesa-redonda
terapia NutriCioNal No Hiv/aids
HIV 
Ana Clara da fonseca Leitão duran (uSp)
Abordagem nutricional em um programa de HIV/Aids: novos rumos e desafios 
Luisa maia Leite (ufRJ)
moderador: Erasmo Benício Santos de moraes Trindade (ufSC)

educação e ensino/sala 4
14h às 15h15 
mesa-redonda
artiCulações de eNtidades de NutriCioNistas latiNo-aMeriCaNos
Integração do nutricionista no mercosul 
Rosane nascimento da Silva (Cfn)
Experiências da Confelanyd na qualificação do nutricionista 
myriam Gorban (Argentina)
moderadora: patricia Serafim (paraguai)

Marketing e tecnologia/sala 5
14h às 15h15 
NaNopartíCulas a serviço da Nutrição
nanopartículas a serviço da nutrição 
Carla pires Bogea (ufRJ)
nanotecnologia em nutrición
maría nieves García Casal (Venezuela)
moderadora: Giovanna de medeiros Rataischesk fiates (ufSC)

saúde Coletiva/sala 1
15h15 às 16h15 
Comunicações Coordenadas
fatores associados à alimentação de idosos - estudo Sabe: saúde, bem-estar e envelhecimento, São paulo - 2006 (1387) 
Impacto da percepção corporal sobre o bem-estar das nutricionistas de São paulo (970) 
Resistir no chão da cacau: um estudo sobre os itinerários e práticas da alimentação em um assentamento do mST no sul da Bahia (1403)  
fatores associados ao excesso de peso em escolares do estado de Santa Catarina (939)

alimentação Coletiva/sala 2
15h15 às 16h15
Comunicações Coordenadas
Inovação da relação contratante e contratada na construção conjunta da capacitação de equipe (1283) 
Análise do cardápio de uma unidade produtora de Refeições militares de acordo com o programa de Alimentação do Trabalhador (881) 
degradação do óleo de fritura de restaurantes comerciais do centro de Chapecó - SC (1069) 
Adequação das uAn das unidades marítimas da unidade de negócios da bacia de Campos – um - BC - à RdC 216 da Anvisa (254)

Nutrição Clínica/sala 3
15h15 às 16h15 
Comunicações Coordenadas
Suplementação com ácidos graxos poli-insaturados (AGpI) da série 3 e sua influência na composição corporal, resistência à insulina e lipemia de 
mulheres com diabetes mellitus tipo 2 (702) 
Estudo comparativo entre ácido fólico dietético e suplementado: efeito sobre as concentrações de homocisteína em pescadores com diferentes 
genótipos da metilenotetrahidrofolato redutase (724)
Análise comparativa das necessidades nutricionais e ingestão energética de crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais de 
uma instituição de ensino de Joinville/SC (1388) 
Revesratrol upregulated sirt1, foxo1, and adiponectin and downregulated ppARg 1-3 mRnA expression in human visceral adipocytes (1311)
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15h15 às 16h15 
laNçaMeNto de livro – “tratado de NutriCióN”
Angel Gil (Espanha)

Marketing e tecnologia/sala 5
15h15 às 16h15 
Comunicações Coordenadas
Barra de cereal com linhaça: desenvolvimento e caracterização química (756)                          
Excesso de televisão e consumo de guloseimas: uma realidade a ser modificada? (898) 
O trabalho de marketing em supermercado de florianópolis (1397)

saúde Coletiva/sala 1
16h45 às 18h 
mesa-redonda
desafios CoNteMporâNeos No CoNteXto da aliMeNtação esColar
desafio da intersetorialidade no programa nacional de Alimentação Escolar (pnAE) 
Eliene Sousa (fndE)
Compras governamentais e o papel da agricultura familiar 
Silvio porto (COnAB)
moderador: pedro Israel  Cabral de Lira (ufpE)

alimentação Coletiva/sala 2
16h45 às 18h 
mesa-redonda
aliMeNtação Hospitalar Nos âMbitos públiCos e privados: tradições do serviço e gastroNoMia Na atualidade
desafios, possibilidades e conquistas na área pública 
Andrea Luiza Jorge (ICHC-uSp)
Gastronomia hospitalar: a arte e a técnica
Bernadete Weber (HCOR/Sp)
Alimentação hospitalar: iniciativas de humanização 
Anete Araújo de Sousa (ufSC)
moderadora: Cassiani Gótama Tasca pedroso (unISuL)

Nutrição Clínica/sala 3
16h45 às 18h 
mesa-redonda
eNvelHeCeNdo Na aMériCa latiNa
Aspectos biológicos e epidemiológicos e do envelhecimento 
maria de fátima nunes marucci (uSp)
Alimentação do idoso e relação com dCnTs 
daiana A. Q. S. dourado (uSp)
Estado nutricional do idoso e suas multimorbidades 
manuela ferreira de Almeida (uSp)
moderadora: marcia Samia pinheiro fidelix (ASBRAn)

educação e ensino/sala 4
16h45 às 18h 
mesa-redonda
o direito à aliMeNtação Na prátiCa do NutriCioNista
Questões legais para o cumprimento do direito à alimentação
promotora Alexandra Buerlen (maceió/AL) - Representante do Conselho nacional de Segurança Alimentar e nutricional (Consea 
nacional)
Experiência exitosa do município carioca de Caxias, sobre a inserção do nutricionista em políticas públicas que garantem o direito à alimentação - 
Regina maria de Vasconcellos Carvalhaes de Oliveira (Cfn/COnSEA/Rio de Janeiro)
Lucieny Burlandy Campos de Alcantara (representante do Conselho nacional de Segurança Alimentar e nutricional (COnSEA nacional)
moderadora: Rosane nascimento da Silva (Cfn)
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16h45 às 18h 
mesa-redonda
biofortifiCação de aliMeNtos Na iNdústria aliMeNtíCia
Evaluacion de impacto de la fortificacion de la leche com hierro 
maria Rosa Curutchet (uruguai)
Biofortificação de alimentos na indústria alimentícia ferro - experiência no Brasil 
nadir nogueira (ufpI)
moderadora: Olga maria Amâncio (CRn3)

atividades paralelas/sala 6
8h30 às 12h30
Oficina da CGpAn/mS: Caracterização da percepção dos alunos sobre a formação em relação às políticas de saúde e nutrição – CGpAn/mS
Anelise Rizollo pinheiro (CGpAn)
Renata monteiro Alves (CGpAn)
Andhressa fagundes (CGpAn)

atividades paralelas/sala 7
8h30 às 9h45
reuNião dos grupos prograMa de eduCação tutorial (pet)

10h às 12h
prova de título de espeCialista

14h às 18h
Atividade fechada
reuNião da rede de aliMeNtação e Cultura        
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8h30 às 9h30 
Conferência
fuNdo fiduCiário brasileiro e o prograMa MuNdial de aliMeNtos: a eXperiêNCia áfriCa, aMériCa latiNa e Caribe
Andrea pólo Galante (pmA/Onu) 
moderadora: najla Veloso (fndE)

saúde Coletiva/sala 1
10h às 12h 
Simpósio
os Novos padrões de CresCiMeNto: possibilidades e liMitações
Construção da proposta de padrão nacional 
Wolney Lisboa Conde (uSp)
A experiência brasileira na construção do padrão OmS, suas possibilidades de limitações 
Cora Luiza pavin Araujo (ufpel)
moderadora: denise petrucci Gigante (ufpel)

alimentação Coletiva/sala 2
10h às 12h 
Simpósio
CateriNg: aliMeNtação Na terra, Na água e No ar
Serviço de bordo: um mundo fascinante 
Adriana Rômulo de Vargas (RS)
Educação nutricional a bordo de um transatlântico temático 
mirtes Stancanelli (Sp)
moderadora: Sandra Ana Czarnobay (IELuSC)

Nutrição Clínica/sala 3
10h às 12h 
Simpósio
traNstorNos aliMeNtares CoNteMporâNeos
diabulimia, ortorexia e vigorexia 
marcela Kotait (AmBuLIm)
maria Angélica nunes (GEATA/ufRGS)
Comida e alimentação: relato de adolescentes com transtornos 
Arlene Leite nunes (SC)
moderadora: francine ferrari (unISuL)

educação e ensino/sala 4
10h às 12h 
Simpósio
Nutrição e eduCação: prátiCas de eNsiNo Nos Cursos de Nutrição No brasil
formação pedagógica de docentes de nutrição
nilce maria da Silva Campos Costa (ABEnuT)
maria de fatima Gil (ufG)
2000-2010: dez anos de formação do nutricionista na unIfAL-mG 
Cristiane Grasseli (unIfAL)
moderadora: neila maria Viçosa machado (ufSC)

Marketing e tecnologia/sala 5
10h às 12h 
Simpósio
aliMeNtos para situações de Catástrofes
dag mendonça Lima (nEpA)
Tarcisio Lins Arcoverde (fuRB) 
moderadora: Virgínia nascimento (ASBRAn)
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12h às 13h 
Conferência
el estado aCtual eN la NutriCióN eN guateMala relaCioNado CoN el iMpaCto CliMátiCo 
Rebecca Ródriguez (Guatemala)
moderadora: patricia Serafim (paraguai)

alimentação Coletiva/sala 2
12h às 13h 
Simpósio-satélite Queensberry/Wickbold
a iMportâNCia das fibras Na saúde e Novas foNtes aliMeNtares
Andrea Esquivel

Nutrição Clínica/sala 3
12h às 13h 
Conferência
dieta, ovario poliquistiCo y fertilidad
dawn Cooper (Chile)
moderadora: Eliane moreira Vaz (ASBRAn)

educação e ensino/sala 4
12h às 13h 
mesa-redonda/conferência
eNtrega do título de espeCialista        
Alimentação coletiva, Saúde coletiva, nutrição clínica, nutrição em esportes   
ASBRAn, Cfn, ABEnuT

Marketing e tecnologia/sala 5
12h às 13h 
Conferência
aNtioXidaNtes eN la preveNCioN de eNferMedades CroNiCas  
maria nieves Garcia Casal (Venezuela)
moderadora: Camila maurente Laflor (unISuL)

13h às 14h
Visita aos pôsteres 
avaliação dos pôsteres pela CoMissão CieNtifiCa

saúde Coletiva/sala 1
14h às 15h15
mesa-redonda
a atuação do NutriCioNista Nos NúCleos de apoio à saúde da faMília
As ações de alimentação e nutrição na atenção básica 
Khathleen Souza Oliveira (CGpAn)
formação do nutricionista e sua inserção nos núcleos de Apoio à Saúde da família (nASf) 
nelcy ferreira da Silva (Cfn)
moderadora: Janine Coutinho (OpAS)

alimentação Coletiva/sala 2
14h às 15h15 
mesa-redonda
desafios Na elaboração de Cardápios para CelíaCos
Cuidado nutricional na doença celíaca: um desafio cotidiano 
Eliana Barbosa (Hospital Infantil Joana de Gusmão)
Elaboração de cardápios 
Lilian marçal Santos (IELuSC)
Experiência como representante da ACELBRA 
Eliana Viana de Oliveira Rocha (ACELBRA)
moderadora: Lisiane Scheunemann (unISuL)
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14h as 15h15 
mesa-redonda
MarCadores iNflaMatórios e obesidade
Impacto da restrição calórica e do perfil de macronutrientes sobre os marcadores inflamatórios 
Josefina Bressan (ufV)
Obesidad e inflamación: papel de los ácidos grasos de la dieta 
maría Jesús moreno (Espanha)
moderadora: Virginia nascimento (ASBRAn)

educação e ensino/sala 4
14h às 15h15 
mesa-redonda
i seMiNário de avaliação da pós-graduação eM aliMeNtação e Nutrição
panorama da formação de pesquisadores e da produção de  conhecimentos e saberes no campo da alimentação e nutrição no Brasil
Os programas de pós-graduação em Alimentação e nutrição no Brasil: desafios nos dias atuais 
Gilberto Kac (ufRJ)

Marketing e tecnologia/sala 5
14h às 15h15 
mesa-redonda
apliCação de pró e prebiótiCos
probióticos e prebióticos em alimentos: princípios e aplicações 
Elane Schwinden prudêncio (ufSC)
Aplicação de pró e prebióticos na prática clínica 
Erasmo Benicio dos Santos moraes  Trindade (ufSC)
moderadora: nadir nogueira (ufpI)

saúde Coletiva/sala 1
15h15 às 16h15 
Comunicações Coordenadas
Estado nutricional de escolares residentes em municípios paranaenses com as maiores taxas de pobreza do Estado (1155) 
Avaliação do processo de desenvolvimento da oficina permanente de educação alimentar e em Saúde - Opeas durante o período de 2007 e 2008 (643) 
Estudo de padrões alimentares com foco em característica socioeconômicas e demográficas em adultos do Sul do Brasil (193)                  
Condição social e segurança alimentar de crianças e adolescentes residentes na orla lagunar de maceió: um caso de exigibilidade de direitos (636)

alimentação Coletiva/sala 2
15h15 às 16h15 
Comunicações Coordenadas
Acesso e disponibilidade alimentar no comércio local em áreas de remanescentes quilombolas: Aquiraz/CE (1075) 
produção e comercialização de alimentos orgânicos na cidade do Recife (811)

Nutrição Clínica/sala 3
15h15 às 16h15 
Comunicações Coordenadas
Regulação do ângulo de fase com o rastreamento de risco nutricional na avaliação de pacientes cirúrgicos (775) 
Ações para implantação do uso do leite humano (pool seletivo) na alimentação de prematuros internados na neonatologia de um Hu (1240)
Impacto de uma intervenção pró-aleitamento nas taxas de amamentação de recém-nascidos pré-termo inseridos no método mãe Canguru de 
uma maternidade pública de minas Gerais (925) 
Efeito dos imunomoduladores sobre a composição corporal de pacientes críticos em nutrição enteral (166)

Marketing e tecnologia/sala 5
15h15 às 16h15 
Comunicações Coordenadas
Gasto energético e perfil dietético de surfistas profissionais do estado do Espírito Santo (479) 
Resposta glicêmica a refeições com diferente índice glicêmico oferecidas após o treino a jogadores de futebol de um clube de primeira divisão de 
porto Alegre (489) 
Ação do exercício físico e da suplementação com resveratrol sobre os níveis de peroxidação lipídica em militares durante treinamento físico 
intenso (699)
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16h45 às 18h 
mesa-redonda
agriCultura faMiliar, aliMeNtos orgâNiCos e agroNegóCio. deseNvolviMeNto e susteNtabilidade
Sustentabilidade do sistema agroalimentar 
Elaine Azevedo (SC)
Construção do paradigma agroecológico da Rede de Agroecologia do Território Serra Catarinense 
natal João magnante (Instituto Vianei)
moderadora: Etel matielo (ACAn)

alimentação Coletiva/sala 2
16h45 às 18h 
mesa-redonda
gestão de pessoas eM uaNs
processos de gerenciamento no contexto da segurança alimentar 
Suzi Barletto Cavalli (ufSC)
Gestão de pessoas - ferramenta para o sucesso da gestão 
maria Cristina Rubim Camargo (Sp)
Os princípios de uma liderança e gestão eficaz em uAn e o papel do profissional nutricionista
Alexandre Cristiano Rosaneli (Sp)
moderadora: marla de paula Lemos (unIVALI)

Nutrição Clínica/sala 3
mesa-redonda
16h45 às 18h
Hepatopatias Não alCoóliCas
doença hepática gordurosa não alcoólica 
Stéfano Gonçalves Jorge (Sp)
Terapia nutricional na doença hepática gordurosa não alcoólica 
Lia Raquel Gayoso Coelho (Sp)
moderadora: Eliane moreira Vaz (ASBRAn)

educação e ensino/sala 4
16h45 às 18h 
mesa-redonda
i seMiNário de avaliação da pós-graduação eM aliMeNtação e Nutrição
Critérios de avaliação da pós-Graduação em Alimentação e nutrição 
Rossana pacheco da Costa proença (ufSC)
Especificidades na avaliação dos diferentes subcampos da alimentação e nutrição 
Shirley donizete prado (uERJ)
moderador: Gilberto Kac (ufRJ)

Marketing e tecnologia/sala 5
16h45 às 18h 
mesa-redonda
propagaNda e étiCa Na aliMeNtação iNfaNtil
A ética na propaganda de alimentos: uma análise a partir de comerciais da televisão 
Silvana Lopes dos Santos (ufSCAR)
A necessidade de regulamentação da publicidade de alimentos e bebidas não saudáveis direcionada à criança 
daniela Trettel (IdEC)
Ilegalidade da publicidade alimentos voltada ao público infantil - a experiência do projeto Criança e Consumo 
Tamara A. Gonçalves (Instituto Alana) 
moderadora: Simone Bareicha Corrêa marques (Cfn)
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8h30 às 12h30
Oficina da CGpAn/mS: Estratégia nacional para a Alimentação Complementar Saudável (EnpACS) – CGpAn/mS
Gisele Ane Bortolini (CGpAn)
patrícia Chaves Gentil (CGpAn)

sala 7
8h às 10h
Atividade fechada
reuNião da CoMissão de forMação profissioNal do CfN
Cfn, ASBRAn, ABEnuT

10h15 às 12h15
Atividade fechada
reuNião dos CoNselHos regioNais de NutriCioNistas

sala 8
12h às 14h
asseMbléia geral ordiNária (agod) - asbraN e filiadas

14h às 17h
ii eNaaf - eNCoNtro NaCioNal asbraN e assoCiações filiadas

sala 6
14h às 18h
Oficina da CGpAn/mS: SISVAn Web, uma ferramenta para a vigilância alimentar e nutricional na Atenção primária à Saúde CGpAn/mS
Ana Carolina feldenheimer (CGpAn)
Roberta Rehem (CGpAn)

sala 7
14h às 18h
Atividade fechada
reuNião da fisCalização No sisteMa CfN/CrN
Cfn
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A 21ª edição do Congresso Brasileiro de nutrição está repleta de novidades e espaços interativos. Entre eles, 

destaca-se o Espaço nutri Saber, o nde serão lançados livros e publicações de nutricionistas e demais profissionais 

que atuam no segmento da nutrição e Alimentação.

“A produção editorial em nosso setor tem crescido e se diversificado. Além disso, é cada vez maior o nível 

dos trabalhos desenvolvidos por colegas, que precisam ser conhecidos pela comunidade acadêmica e científica. 

neste sentido, optamos em criar um espaço apropriado para valorizar estas publicações”, avalia marcia fidelix, 

presidente da ASBRAn.

para o lançamento de material editorial, os organizadores do COnBRAn selecionarão candidatos que se 

inscrevam previamente, fornecendo dados sobre as publicações e autores. A ficha de inscrição pode ser baixada 

na área da BIBLIOTECA VIRTuAL do portal COnBRAn.

Nutri Cine
Em mais uma de suas inovações, o xxI COnBRAn apresenta o nutri Cine, um espaço destinado à apresentação 

de filmes relacionados à temática do congresso - Alimentação e nutrição - parcerias para um desenvolvimento 

sustentável. Queremos, ao explorar as diferentes linguagens culturais (cinema, teatro, música, dança, artesanato), 

abrir nossos sentidos e estimular processos reflexivos acerca da temática da alimentação e nutrição, por 

compreendermos o alimento e seu contexto composto por diferentes matizes: científico, social, afetivo, artístico, 

histórico, cultural e do viver humano. 

O nutri Cine acontecerá em dois ambientes, no Auditório do Sesc Joinville e na sala 8 do COnBRAn, 

diariamente, das 12h45 às 13h45. no Sesc Joinville as sessões estarão abertas à comunidade, o que demonstra a 

intenção dos organizadores do evento em dialogar com a sociedade joinvilense sobre a atualidade da alimentação 

e nutrição na perspectiva de um desenvolvimento sustentável.

Confira a programação nas salas de exibição: Sala 8 e Auditório do SESC Joinville.

Nutri interação
A interação é uma das tônicas do xxI Congresso Brasileiro de nutrição, pois compreendemos que ela é 

fundamental para a real efetivação de parcerias para um desenvolvimento sustentável. para aumentar ainda 

mais a interação entre os participantes do Congresso, criamos o espaço nutri Interação. Este espaço, localizado na 

entrada do Congresso, próximo à chapelaria, pretende ser um local de encontros e trocas, resgatando o charme 

e o potencial criativo da linguagem escrita e artística. 

nele os congressistas poderão criar textos, poemas, bilhetes, recados e recordações, eternizando sua 

participação e contribuindo com um processo permanente de construção coletiva do COnBRAn. 

Venha interagir e construir conosco!
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durante o desenvolvimento do xxI Congresso 

Brasileiro de Alimentação e nutrição, COnBRAn, esta-

mos editando a Tenda Josué de Castro. 

O referido congresso, tendo como tema central 

“Alimentação e nutrição – parcerias para um desen-

volvimento sustentável”, busca avançar na continui-

dade do debate que tem como potencializadores a 

Segurança Alimentar e nutricional e direito Humano 

a Alimentação Adequada, discussões nas quais o Bra-

sil vem sendo uma das mais importantes referências.

 Tais discussões não podem passar ao largo da 

participação popular, e os congressos científicos, mo-

dalidade na qual o COnBRAn se inscreve, ao não pri-

vilegiar espaços mais dinâmicos de discussão, têm se 

furtado à participação popular. desta forma, nos ins-

piramos na construção de espaços ampliados de di-

álogo, que acontecem em outros eventos de caráter 

acadêmico organizados pelos coletivos de Educação 

popular e Saúde - a Tenda paulo freire, para projetar 

a Tenda Josué de Castro, que tem como proposta ser 

um espaço de circulação ampla, com a organização 

de atividades em formato de roda de conversa, com 

uma programação flexível que pode ir sendo constru-

ída no decorrer da atividade. Trata-se de uma adapta-

ção das ideias desenvolvidas na pedagogia freireana, 

os Círculos de Cultura.

A Tenda Josué de Castro é uma homenagem a 

um dos precursores do debate sobre fome e Segu-

rança Alimentar e nutricional no Brasil e no mundo, 

e terá como orientação político-metodológica a edu-

cação popular em saúde, por entender que este espa-

ço inovador nos eventos de nutrição do Brasil deve 

propiciar o diálogo e a construção coletiva, estimu-

lando a participação de diferentes atores na perspec-

tiva da garantia do direito Humano à Alimentação  

Adequada.

tenda Josué de Castro

objetivos do milênio. Nós apoiamos!
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27/05 – quiNta-feira – 1º dia

manhã:
8h30 às 9h Roda de acolhida dos que chegam à Tenda.

9h10 às 9h30 Cerimônia de lançamento da Tenda Josué de Castro no COnBRAn – Sala 3

9h30 às 12h

Caminhada até a Tenda após cerimônia de lançamento da Tenda Josué de Castro no xxI 
COnBRAn.
Vivência a partir do texto “Ciclo do caranguejo” de Josué de Castro.
Roda de conversa - Afetividade e Histórias sobre Josué.

12h45 às 13h45 nutri Cine: sessão de cinema na sala 8 e auditório do Sesc Joinville 

Tarde:
14h às 16h15 Roda de Conversa - Como garantir o direito Humano à Alimentação Adequada, dHAA 

16h15
Caminhada até a atividade do Congresso: A construção do dHAA no Brasil e na América 
Latina

16h30 ás 17h30

Oficina de Compostagem - Reciclando os resíduos Orgânicos do COnBRAn e conhecendo 
o projeto Agricultura urbana e a Revolução dos Baldinhos do bairro monte Cristo de 
florianópolis
Realização: Cepagro - Centro de Estudos e promoção da Agricultura de Grupo

17h30 às 18h fim de tarde com ciranda de cantorias e instrumentos musicais 

28/05 – seXta feira – 2º dia

manhã:
8h30 às 9h30 Roda de acolhida, avaliação e constituição da carta da tenda

10h às 12h Roda de conversa - 10 anos pnAn
12h45 às 13h45 nutri Cine: sessão de cinema na sala 8 e auditório do Sesc Joinville 

Tarde:
14h às 16h Roda de Conversa - produção de alimentos e soberania alimentar

16h30 às 17h30

Oficina de Compostagem - Reciclando os resíduos Orgânicos do COnBRAn e conhecendo 
o projeto Agricultura urbana e a Revolução dos Baldinhos do bairro monte Cristo de 
florianópolis
Realização: Cepagro - Centro de Estudos e promoção da Agricultura de Grupo

18h fim de tarde com poesias declamadas, cantadas e produção da poesia coletiva da Tenda

29/05 – sábado – 3º dia

manhã:
8h30 às 9h30 Roda de acolhida

10h às 12h
Educação popular e educação alimentar e nutricional: construindo e reconstruindo 
conceitos.

Tarde:

14h
Roda de avaliação, finalização da carta da Tenda e da poesia coletiva e ciranda de 
encerramento
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REdE BRAGAnçA • Restaurante com bufê a peso na praça de alimentação da feira
SESC • Os congressistas terão almoço com valor especial no restaurante do Sesc, localizado na rua Itaiópolis, 
470, bastando se dirigir ao caixa e apresentar o crachá do Congresso.

tradução simultânea
não haverá tradução simultânea nas palestras.

Crachá
Será exigido o uso do crachá para acesso às salas e para circulação na exposição.

pôsteres
Os trabalhos apresentados no formato pôster serão trocados diariamente. A organização não se responsabiliza 
pelos pôsteres deixados nos painéis após o horário estipulado para a retirada.

guarda-volumes
O guarda-volumes se encontra ao lado da sala 1. 
O congresso não se responsabiliza por objetos de valor deixados no guarda-volumes.

Certificados
Os certificados serão distribuídos na Secretaria, após as 14h do dia 28 de maio.

Celular
pedimos que desliguem os celulares ao entrar nas salas de palestras.

serviços médicos
Haverá serviço médico para emergências. A organização do congresso não se responsabiliza por problemas de 
saúde e acidentes pessoais.

telefones úteis
pOLÌCIA: 190
BOmBEIROS: 193
ROdOVIÁRIA:  47 3433-2991
AEROpORTO:  47 3481-4000

agência de viagens oficial
mAC VIAGEnS
• mG 55 31 3281-6414 - macmg@macviagens.com.br
• Sp 55 11 3151-2775 - macsp@macviagens.com.br
• pR 55 41 3039-6505 - macpr@macviagens.com.br
• RJ 55 21 2217-4050 - mac@macviagens.com.br
• df 55 61 3321-2050 - macdf@macviagens.com.br
• demais estados - 0800 282 40 50
www.macviagens.com.br

secretaria executiva do Congresso
LOCAL: Centreventos Cau Hansen
HORÁRIO dE funCIOnAmEnTO: 8h às 18h
TEL.: +55 47) 3433-4332 / fax: +55 47 3422-4095
conbran2010@edmlogos.com.br
www.conbran.com.br



Consulte o guia do estado que você recebeu junto com o material

Joinville em números
fundAçãO: 9 de março de 1851

ÁREA: 1.130 km²

pOpuLAçãO: 492.101 hab. (IBGE/2008)

dEnSIdAdE: 435,1 hab./km²

ALTITudE: 4 metros

IdH: 0,857 elevado (pnud/2000)

pIB pER CApITA: R$ 21.538,00 (IBGE/2006)

distâncias (km)
No estado

São francisco do Sul 45

Jaraguá do Sul  56 

Itajaí  92

Blumenau  105

Balneário Camboriú  105

florianópolis  180

Lages 337 

Criciúma  382 

Chapecó  600

Capitais

Curitiba - pR  130

São paulo - Sp  538

porto Alegre - RS  581

Rio de Janeiro - RJ  982

Campo Grande - mS  1.121

Belo Horizonte - mG  1.134

Goiânia - GO  1.393 

Vitória - ES  1.430

Brasília - df  1.498

Cuiabá - mT  1.809

palmas - TO  2.166 

Salvador - BA  2.515

Aracaju - SE  2.725

macapá - Ap  2.924 

maceió - AL  3.001

Recife - pE  3.208

porto Velho - RO  3.265 

Teresina - pI  3.273 

João pessoa - pB  3.318 

Belém - pA  3.326 

São Luiz - mA  3.360 

natal - Rn  3.495 

fortaleza - CE  3.671

manaus - Am  3.728 

Rio Branco - AC  3.819 

Boa Vista - RR  4.901
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Adriana Braum

Adriana Rômulo Vargas

Alessandra d’Avila Scherer

Alexandra Bento

Alexandra Buerlen

Alexandre Cristiano Rosanelli

Aline pereira da fonseca 

Aliny Stefanuto

Ana Beatriz pinto de Almeida Vasconcellos

Ana Carolina Almada Colucci 

Ana Carolina feldenheimer

Ana Clara da fonseca Leitão duran

Ana maria Calabria Cardoso 

Ana maria de Souza pinto 

Ana marlucia Oliveira Assis

Ana paula Wolf Tasca

Andhressa fagundes

Andrea Andrade

Andrea Esquivel

Andrea Luiza Jorge

Andrea polo Galante

Andrea Regina zaccaro de Barros

Anelise Rizollo pinheiro

Anete Araújo de Sousa 

Angel Gill

Antônia maria Aquino

Arlene Leite nunes

Artur Haddad Herdy

Bernadete Weber

Camila maurente Laflor

Carla pires Bogéa

Carlos Augusto monteiro

Cassiani Gôtama Tasca pedroso

Ceiliane Gonçalves

Cibele Aparecida Crispim

Clarissa medeiros da Luz Bertoldi

Claúdia maciel Carneiro

Cleusa Regina Silvano

Cora Luiza pavin Araújo

Cristiane Grasselli

Cristina Rebolho

daiana Aparecida Quintiliano Scarpelli dourado

dan L. Waitzberg

daniela Batalha Trettel

dawn Cooper

denise madi Carreiro

denise Oliveira e Silva

denise petrucci Gigante

dirceu de Raposo de mello

dirceu Klitzke

Edilene maria Queiroz Araújo

Elaine Azevedo

Elane Schwinden prudêncio

Eliana Barbosa

Eliana Viana de Oliveira Rocha 

Eliane moreira Vaz

Eliene Sousa

Elisabetta Recine

Erasmo Benício Santos de moraes Trindade

Etel matielo

fabiana michelsen de Andrade

flávia Wagner

francine ferrari

francis Holway

francisco de Assis Guedes de Vasconcelos

Gilberto Kac

Giovana de medeiros Rataischesk fiates

Gisele Ana Bortolini

Giselle maria Backes Gomes 

Glaucia figueiredo Braggion

Glorimar Rosa 

Graciela A. González

Hanna Karen moreira Antunes

Heloisa Vidigal Guarita padilha 

Hudson mafra Júnior

Iná dos Santos

Ioná zalcman zimberg 

Iracema Santos Veloso

Isabel Bousfiel 

Ivan mourthe de Oliveira 

Jamille Soares nascimentos

Janine Coutinho 

Jeanne Liliane marlene michel

Jhon Jairo

Jonia Rodrigues de Lima

Jordi montanês

Josefina Bressan

Juana morillas Ruiz

Jussara Gue martini 

Kathleen Sousa Oliveira 

Kelen Cristine Gonçalves

Kenia mara Baiochi de Carvalho

Kharla Janinny medeiros

Laylla marques Coelho

Letícia Azen Alves

Lia Raquel Gayoso Coelho

Lídice maria Silva de Araújo

Lilian marçal Santos

Lisiane Schneumann

Lívia Bento

Lorena Chaves 

Lúcia Andrade

Lúcia Regina Ribeiro
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Luciana Trompowsky Ávila

Lucieny Burlandy Campos de Alcântara

Luciléia Granhen Tavares Colares

Lucimar pereira Silva

Lucyanna de Jorge H. Kalluf

Luisa maia Leite

malaquias Batista filho

manuela ferreira de Almeida

manuella machado 

marcela Kotait

márcia fidelix

márcia menezes de mello paranaguá

márcia Reis felipe

maria Angélica nunes

maria Cristina Rubim Camargo

maria de fátima fuhro martins

maria de fátima Gil

maria de fátima nunes marucci

maria Jesus moreno

maria nieves Garcia Casal

maria Rosa Curutchet

maria Teresa Anselmo Olinto

maria Terezinha Antunes

marla de paula Lemos

marta Evangelista de Araújo Alves de Lima 

mauren Ramos 

maurício Soares Leite

mauro fisberg

mirtes Stancanelli

miryam Gorban

nádia Carla Cheik

nadir nascimento nogueira

najla Veloso

natal João magnanti

nazareno fonteles

neila maria Viçosa machado

nelcy ferreira da Silva 

nilce maria da  Silva Campos Costa 

nivaldo Barroso de  pinho

Olga maria Amancio 

patrícia Chaves Gentil

patrícia Constant Jaime 

patrícia Serafin

paula dal Bó Campagnolo

paulo Luiz Viteritte

pedro Israel Cabral de Lira

potira morena Benko de uru

Rafael de Souza Trindade

Raquel Kuerten de Salles

Rebecca Rodriguéz

Regina maria de Vasconcellos

Regina maria ferreira Lang

Reinaldo macedo ferreira 

Rejane Andréa Ramalho nunes da Silva

Renata monteiro Alves

Renato Sergio Jamil maluf

Roberta Rehem

Rosa Wanda diez Garcia

Rosane nascimento da Silva 

Rossana pacheco da Costa proença

Sandra Ana Czarnobay

Sandra maria Lima Ribeiro

Semiramis m. A. domene 

Shirley donizete prado

Silmara Salete de Barros Silva mastroeni

Silvana Lopes dos Santos

Silvia Angela Gugelmin

Silvio porto 

Simone Bareicha Corrêa marques 

Sonia Lucena

Sonia Regina Laus nunes

Sônia Teresinha de negri

Sônia Tucunduva phillipi

Stéfano Gonçalves Jorge

Sueli Longo

Suzi Barletto Cavalli 

Tamara A. Gonçalves

Tânia Rodrigues dos Santos 

Tarcísio Lins Arcoverde

Telma Búrigo

Thaís Titon de Souza

Valéria paschoal

Vanuska Lima da Silva

Virgínia nascimento

Welliton donizeti popolim

Wolney Lisboa Conde

Yolanda Sala
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L dia 26/5/2010 – quarta-feira
Sala 3
19h – Cerimônia de abertura 
20h30 - Apresentação cultural: grupos de dança de Joinville

dia 27/5/2010 – quinta-feira
JaNtar ofiCial do XXi CoNbraN
um momento para comemorar a realização do xxI Congresso Brasileiro e nutrição, I Congresso Ibero-americano de nutrição e I Simpósio 
Latino-americano de nutrição Esportiva e confraternizar congressistas, palestrantes e comissão organizadora. 
O jantar, exclusivo para o Congresso, ocorrerá em uma das casas mais bonitas e aconchegantes de Joinville, contando com um cardápio 
especial e sendo embalado ao som de sax e violão. 
Horário: 21h 
Local: V12 Lounge de Eventos - Rua Visconde de Taunay, 1103
Os convites para o Jantar Oficial são limitados e serão vendidos na Secretaria do Congresso a R$ 65,00 (incluso buffet e bebidas).

dia 28/5/2010 – sexta-feira
festa ofiCial do XXi CoNbraN
Arquitetura inspiradora e moderna, ambiente contagiante e cheio de glamour, a moom é a mais badalada casa de shows e eventos de 
Joinville.
E durante o COnBRAn, a moom abrirá suas portas em uma festa especial para o maior Congresso de nutrição do país.
A festa contará com o dJ residente Hudson passos e com o duo Vácuo Live, um projeto musical cujo estilo une a discotecagem de hits da 
música eletrônica com performances de guitarra e o diferencial da voz ao vivo, criando uma sintonia entre os sons.
Horário: 23h  
Local: moom Art´n music - Rua Visconde de Taunay, 415
Os convites para a festa são limitados e serão vendidos no espaço nutri Interação a R$ 30,00.
* Informações sobre descontos e outros benefícios para congressistas em bares e restaurantes de Joinville estarão disponíveis no nutri 
Interação

ginástica laboral
O SESC Joinville oferecerá aos participantes do COnBRAn 2010 atividades de Ginástica Laboral nos intervalos da programação científica. 
Confira os locais e horários em que estará ocorrendo a atividade. participe!

dia 26/5/2010 – quarta-feira
Sala 2
11h às 11h30
Sala 4
16h às 16h30

dia 27/5/2010 – quiNta-feira
feira
8h30 às 8h45
Sala 3
9h30 às 10h
Sala 1
16h15 às 16h45

dia 28/5/2010 – seXta-feira
Sala 3
9h30 às 10h
sala 5
16h15 às 16h45

dia 29/5/2010 – sábado
Sala 3
9h30 às 10h
Sala 4
16h15 às 16h45
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COMIssÃO ExECutIvA

Ana Paula Ferreira da silva 

Marcia samia Pinheiro Fidelix 

Marina Poletti Romano 

Mick Lennon Machado 

Patrícia Maria de Oliveira

COMIssÃO CIENtíFICA

Adriana salum 

Ana Paula Ferreira da silva 

Camila Laflor 

Cassiani Gotâma tasca Pedroso 

Eliane Moreira vaz 

Elke stedefeld 

Eloíse schott 

Erasmo Benício santos de Moraes 

trindade 

Fabiana Martin Baramachi 

Francisco de Assis Guedes de 

vasconcelos 

Giovanna Medeiros Rataichesck 

Fiates 

Ileana Mourão Kazapi 

Kharla Janinny Medeiros 

Lisiane scheunemann 

Lúcia Andrade 

Márcia Reis Felipe 

Marcia samia Pinheiro Fidelix 

Marla de Paula Lemos 

Mauren Ramos 

Maurício soares Leite 

Neila Maria viçosa Machado 

Paulo Luiz viteritte 

Raquel Kuerten de salles  

sandra Ana Czarnobay 

virgínia Nascimento 

Welliton Donizeti Popolim 

COMIssÃO DE AvALIADOREs 

DE tRABALhOs

Adriana Rosa Cherem

Adriana salum 

Ana Célia Oliveira dos santos

Camila Maurente Laflor 

Carla R. Galego

Cassiani Gotâma tasca Pedroso

Cristina h. Matos 

Elen Cristina Dalquano

Eliane Moreira vaz 

Elke stedefeld 

Emíia A. M. Moreira 

Erasmo Benício santos de Moraes 

trindade 

Fabiana A. h. sardá

Fabiana Martin Baramachi 

Francine F. F. Ferrari 

Francisco de Assis Guedes de 

vasconcelos 

Giovanna Medeiros Rataichesck 

Fiates 

haroldo s. Ferreira

Ileana Mourão Kazapi 

Janaina das Neves 

Joseane Freygang

Karina souto de vasconcellos

Kharla Janinny Medeiros 

Laylla M. Coelho

Lisiane scheunemann 

Lúcia Andréia Zanetti Ramos Zeni 

Luciane A. N. Nesello

Luciene Burlandy C. de Alcântara

Luciléia G. t. Colares

Márcia Reis Felipe 

Maria Cristina Marcon 

Marla de Paula Lemos 

Maurício soares Leite 

Mônica Inêz E. Jorge

Neila Maria viçosa Machado 

Neiva Inêz Medeiros 

Raquel Kuerten de salles 

Renata L. Bertin

Ricardo Pellegrino 

Rosana henn

Rossana Pacheco Costa Proença 

sandra s. Melo

silmara s. B. s. Mastroeni

sonia terezinha de Negri

thaís M. M. tavares Bastos Gama

virgínia Nascimento 

Welliton Donizeti Popolim

COMIssÃO DE APOIO 

INstItuCIONAL

Albaneide Peixinho

Andrea Poló Galante

Cristina Ramos 

Marcia samia Pinheiro Fidelix 

Márcia schneider

Rosane Nascimento

Janine Guimarâes 

COMIssÃO DE COMuNICAÇÃO 

E RELAÇôEs PúBLICAs

Alex Wilson 

Ana Paula Ferreira da silva 

Beatriz Ritter Boni

Cristine Gonzaga 

Elaine Cristina 

Evelyn Dearo spinoza 

Jorge De vit Monti 

Márcia sâmia Pinheiro Fidelix  

Rogério de Melo da silva

theonas Gomes Pereira

 

COMIssÃO sOCIAL

Cristina Ramos

Etel Matielo 

Débora Cabanes

Lívia Bento

Patrícia Maria de Oliveira  

Noris Regis 

COMIssÃO DE CAPtAÇÃO DE 

RECuRsOs, ORÇAMENtOs E 

FINANÇAs

Eleusa Germano  

Lucimara Costa 

Marcia samia Pinheiro Fidelix 

Patrícia Maria de Oliveira 

Welliton Donizeti Popolim
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