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JORNADA DO CURSO DE NUTRIÇÃO
Iniciou dia 29 de agosto a jornada do curso de nutrição, com o objetivo
de capacitar os acadêmicos do curso e outros nutricionistas.
Os minicursos que abordaram diversos temas com foco na
prevenção e qualidade de vida. Um dos temas abordados foi a
alimentação na infância, dos 0 aos 2 anos. O assunto foi
discutido pela nutricionista Ana Carolina Terrazzan. Os
participantes também tiveram um minicurso sobre Nutrição
Esportiva, que foi ministrado pela nutricionista e ex-professora
da
URI,
Giovana
Ceni.
A produção científica foi um dos temas de grande destaque IX
Jornada de Nutrição da URI Erechim, que aconteceu entre os
dias 29 de agosto e 1º de setembro. O VIII Encontro de
Pesquisa Científica em Nutrição teve 15 trabalhos completos
inscritos nas duas modalidades de apresentação (oral e painel).

Atualize-se!
Notícias do CRN – 2
28-09-2016:
CGAN divulga
pesquisa sobre
suplementação
vitamínica e mineral.
15-09-2016:
Transgênicos: luta
pela informação no
rótulo ainda não
acabou.
http://www.crn2.org.br/c
rn2/comunicacao/noticias
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Curso de nutrição promove atividade
em UBS.
As acadêmicas do 4º semestre, realizaram uma
atividade de avaliação nutricional na UBS Presidente
Vargas, por meio do projeto Núcleo Interdisciplinar de
Prevenção e promoção a saúde - Rede de apoio aos
Diabéticos e Hipertensos de Erechim, acompanhadas
pela professora Roseana Baggio Spinelli, levantaram
dados de índice de massa corporal, dobras cutâneas
e
perfil
dietético
do
grupo.

Dia do trabalhados no Hospital Santa
Terezinha.
Acadêmicos e professores de diversos cursos da área
de Ciências da Saúde da URI participaram, na
segunda-feira, 12, na Fundação Hospitalar Santa
Terezinha (FHSTE), de atividades comemorativas do
Dia da Saúde do Trabalhador. As ações foram
desenvolvidas
pelos
Cursos
de
Odontologia,
Fisioterapia, Enfermagem, Educação Física e Nutrição.

Expediente
Coordenação: Roseana Baggio Spinelli
Alunos Colaboradores: Celso Fruscalso Junior – T. 2013
Julia Martinello – T. 2014
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Nota do profissional
Citação da Profª
Ms. Marta Santolin.

A nutrição funcional pode ser
considerada o lado mais
abrangente da Nutrição
Clínica, uma vez que, o
tratamento é baseado na
interação entre todos os
sistemas do corpo,
enfatizando as relações que
existem entre a bioquímica, a
fisiologia e os aspectos
emocionais e cognitivos do
organismo.
Dessa forma, objetiva-se
difundir cada vez mais o
conceito de saúde como
aumento de vitalidade e não
simplesmente como ausência
de doença.
Aniversários:
•Agosto:
•Carina L. Silva- 02
•Cleusa Vargas - 14
•Camila R. Debaldi – 21
•Jessica L. Cola – 22
•Setembro:
•Alexsandra T. Nascimento 02
•Cristiane D. Zancanaro – 05
•Vivian S. Zanardo - 06
•Andréia Falkoski – 07
•Sandra M. Zamiatovski – 09
•Leonice Ribeiro - 23

