Resolução 47/2017
“Dispõe sobre o Evento “CRN-8 nas IES” 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 evento “CRN-8 nas IES”, sob coordenação da professora Me. Darla
Macedo Silvério, tendo como objetivo aproximar o Conselho Regional de
Nutricionistas da 8ª Região dos estudantes da IES a fim de fortalecer o papel do
nutricionista dentro de suas áreas de atuação, totalizando 03 (três) horas.
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 25 dias de mês de abril de 2017.

Edson Aires da Silva
Diretor Geral

PROPOSTA DE EVENTO
1 IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO
1.1

Nome do evento: “CRN-8 nas IES”

1.2 Órgão Executor: Faculdade Campo Real
1.3 Professor/Funcionário Coordenador: Darla Silverio Macedo
1.4 Comissão Organizadora: Colegiado de Nutrição
1.5 Local de Realização: Faculdade Campo Real
1.6 Justificativa:
A aproximação entre o Conselho Regional de Nutricionistas da 8ª Região com os
estudantes da IES é de extrema importância para a levar informações sobre a prática
profissional, além de fortalecer o papel que este profissional desempenha na
sociedade para garantia do direito humano a alimentação adequada e saudável. O
CRN atua como órgão fiscalizador e orientativo da atuação profissional. Promover
essa aproximação possibilita aos acadêmicos maior engajamento em sua formação
profissional e o vislumbre de seu papel na sociedade como profissional atuante e que
faz a diferença tendo sempre suas ações pautadas em princípios éticos.
1.7

Objetivos do Evento:
Aproximar o Conselho Regional de Nutricionistas da 8ª Região dos estudantes

da IES a fim de fortalecer o papel do nutricionista dentro de suas áreas de atuação.
2 CARACTERÍSTICAS DO EVENTO
2.1 Carga horária total: 3 horas
2.2 Público-Alvo: alunos de Nutrição
2.3 Periodicidade: anual
2.4 Período de funcionamento: 1ºSemestre/2017
.5 Número de vagas: 150 inscritos
2.6 Taxa de inscrição: isento

2.7 Sistema de avaliação: Controle de frequência e resumos produzidos no decorrer
das atividades, conforme de professor.
2.8 Cronograma de atividades
DATA

HORÁRIO

ATIVID
ADES

1ºBimestre/2017/1 19h as 22h40

Palestra ministrada por integrante
do CRN

3 IDENTIFICAÇÃO DO PROFESSOR COORDENADOR:
3.1 Nome: Darla Silverio Macedo
3.2 Maior titulação: Mestre
3.3 Cargo: professora do curso de Nutrição
4 CARACTERÍSTICAS DOS PARTICIPANTES DO EVENTO
Discentes do curso de nutrição de todos os períodos.
5 ORÇAMENTO
5.1 Receitas
O evento não possuirá arrecadação, pois as inscrições serão gratuitas.
5.2 Despesas
O evento não possuirá despesas com material.

Termos em que, requer a aprovação do presente projeto.

