Resolução n.º 35/2013
“Dispõe sobre o Projeto de Evento “Mostra Cultural em
Comemoração ao Dia do Nutricionista: Exibição do
Documentário – Muito além do Peso” do Curso de Nutrição
da Faculdade Campo Real.

O Diretor Geral da Faculdade Campo Real, mantida pela UB Campo Real
Educacional S.A., no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Aprovar o Projeto de Evento “Mostra Cultural em Comemoração ao Dia do
Nutricionista: Exibição do Documentário – Muito além do Peso”, sob coordenação
da prof. Patrícia Chiconatto, objetivando Expor a influência gigantesca e desleal da
indústria de alimentos e bebidas em decisões do governo e também no dia-a-dia da
população, a polêmica questão da publicidade voltada ao público infantil, a falta de
educação nutricional aliada ao excesso de produtos processados presente na merenda
escolar, a falta de segurança pública necessária para prática de atividades físicas, a
quantidade alarmante de horas gastas em frente à TV e, ainda, a dificuldade de acesso
físico a alimentos mais saudáveis , com carga horária total de três horas e trinta
minutos.
Esta resolução entra em vigor a partir da presente data.
Ratificam-se atos realizados anteriormente,
Revogam-se as disposições em contrário.
Faculdade Campo Real, aos 19 dias de mês de dezembro de 2013.

Edson Aires da Silva
Diretor Geral

PROPOSTA DE EVENTO
I. IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO
1.1 Nome do evento: Mostra Cultural em Comemoração ao Dia do
Nutricionista: Exibição do Documentário “Muito Além do Peso”
1.2 Órgão Executor: Faculdade Campo Real
1.3 Professor/Coordenador: Patrícia Chiconatto
1.4 Comissão Organizadora: Colegiado de Nutrição
1.5 Local de Realização: Salão Nobre
1.6 Justificativa: O documentário retrata experiências estabelecidas, que permitem
assim, que os conhecimentos, habilidades e atitudes se concretizem em ações,
voltadas às dimensões do ser, do saber, do saber fazer e do conviver, delineando-se,
dessa forma o perfil do egresso. Para o futuro profissional, o filme ressalta o
comprometido com os princípios éticos e conscientes de sua importância social,
atuando em todas as áreas de alimentação e nutrição e deve estar necessariamente
qualificado para desenvolver atividades técnico-científicas específicas de sua área,
utilizando-se dos conhecimentos biológicos, políticos, econômicos e sociais que
fazem parte de sua abrangente formação acadêmica.
1.7 Objetivos do Evento:
Contextualizar de forma lúdica aspectos importantes da dinâmica político-econômica
na obesidade infantil.
Expor a influência gigantesca e desleal da indústria de alimentos e bebidas em
decisões do governo e também no dia-a-dia da população, a polêmica questão da
publicidade voltada ao público infantil, a falta de educação nutricional aliada ao
excesso de produtos processados presente na merenda escolar, a falta de segurança
pública necessária para prática de atividades físicas, a quantidade alarmante de horas
gastas em frente à TV e, ainda, a dificuldade de acesso físico a alimentos mais
saudáveis.
II. CARACTERÍSTICAS DO EVENTO
2.1 Carga horária total: 3h30min
2.2 Público-Alvo: Acadêmicos do Curso de Nutrição

2.3 Periodicidade: anual
2.4 Período de funcionamento: 30/08/2013
2.5 Número de vagas: 200 vagas
2.6 Taxa de inscrição: isento
2.7 Sistema de avaliação: Relato dos participantes
2.8 Cronograma de atividades
DATA

HORÁRIO

30/08/2013 19h-22h30min

ATIVIDADES
Exibição do documentário

III. IDENTIFICAÇÃO DO PROFESSOR COORDENADOR:
3.1 Nome: Patrícia Chiconatto
3.2 Maior titulação: Especialista
3.3 Cargo: coordenadora
IV. CARACTERÍSTICAS DOS PARTICIPANTES DO EVENTO
Professores participantes:

Currículo resumido:

Simone Carla Benincá

Possui graduação em Bacharel em Nutrição
pela Universidade Estadual do CentroOeste (2009). Especialização em Formação
de Professores para a Docência no Ensino
Superior pela Universidade Estadual do
Centro-Oeste (2012). Mestre em Ciências
da Saúde, com ênfase em Gastroenterologia
Clínica pela Universidade Federal de São
Paulo (Unifesp). Atua principalmente nos
seguintes áreas: Nutrição Clínica, Nutrição
Materno-Infantil,
Pública,

Nutrição

Tecnologia

de

em

Saúde

Alimentos

e

Segurança alimentar.
Vania Schmitt

Graduada em Nutrição pela Universidade
Estadual

do

Centro-Oeste

(2011).

Graduada em Tecnologia em Gastronomia

pela

Faculdade

Guairacá

(2012).

Especialista em Docência do Ensino
V

Superior pela Universidade Gama Filho.

.

Mestranda no Programa Interdisciplinar em

T

Desenvolvimento

e

Universidade Estadual do Centro-Oeste.

t

Docente do curso de Tecnologia em

Comunitário

da

Gastronomia da Faculdade Guairacá e
T

docente do curso de Nutrição da Faculdade

e

Campo

r

principalmente em docência, Unidades de

m

Alimentação

o

nutricional em escola, atendimento clínico,

s

saúde

Real.

Experiência
e

pública

Nutrição,
e

profissional
consultoria

desenvolvimento

comunitário.
eLarissa Buhrer Danguy

Nutricionista. Formada pela Universidade

m

Estadual do Centro-Oeste do Paraná.
Atualmente é Coordenadora do Programa

q

Mesa Brasil/ Sesc Guarapuava. Especialista

u

em

e

Fitoterápica pela Pontifícia Universidade

,

Católica do Paraná - PUC PR, e aluna do

Nutrição

Clínica

Funcional

e

curso de pós graduação em Gestão da
Segurança de Alimentos - SENAC.

