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Nutrição participa da Semana do Meio 

Ambiente

Uma equipe da Universidade, constituída por docentes e 

acadêmicos dos Cursos de Ciências Biológicas e Nutrição 

ministraram palestras e oficinas sobre alimentação saudável na 

Associação de Idosos de Erechim, no dia 3 de junho, juntamente 

com representantes de outras instituições do município. 

Atualize-se!

Notícias do CRN-2

12/07/2016: Frutas e 

verduras previnem 

doenças, melhoram a 

saúde e agora trazem 

felicidade.

14/07/2016: Efeito do 

adoçante no cérebro 

causa mais fome, 

dizem cientistas.

15/07/2016: Obesidade 

pode reduzir em até 

dez anos a expectativa 

de vida.

Fonte: 
http://www.crn2.org.br/crn2/c

omunicacao/noticias

Data: 26 a 29 de outubro | FIERGS - Porto Alegre
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Expediente

Coordenação do Jornal de Nutrição: Roseana Baggio Spinelli

Alunos Colaboradores: Celso Fruscalso Junior – Turma 2013

Julia Martinello – Turma 2014

www.uricer.edu.br

Curso de Nutrição – Telefone: (54) 3520-9000 Ramal 9180

Nota do profissional
Citação da Profa. Ms. 

Cilda Piccoli Ghisleni

“O profissional Nutricionista tem 

atribuição primordial em Unidade 

de Alimentação e Nutrição (UAN), 

destacando-se a organização da 

equipe de trabalho, materiais e 

recursos financeiros no 

planejamento e na produção de 

refeições com adequado padrão de 

qualidade, tanto nos aspectos 

sensoriais, nutricionais e 

microbiológicos. Um misto de 

sentimentos representa a satisfação 

do nutricionista de UAN pela 

capacidade de promover a saúde 

das pessoas nas ações de 

gerenciamento da unidade.” 

(ANSALONI, 1999)

Atividade de preparação de 

chocolate quente com alunos da 

Escola Básica

No dia 09 de junho, foi realizada, com a ajuda do 

grêmio estudantil, a preparação de chocolate quente 

com os alunos da escola básica, em parceria com a 

campanha do agasalho.

Aniversários:

Junho

• Cilda Ghisleni – 04

• Jaqueline B. Vanz – 07

• Giselli T. A. Balbinot – 20

• Karine Kolznti – 25

• Profa. Roseana B. Spinelli – 26

• Gisele I. Mello – 26

Julho

• Gabriel B. Baldez – 02

• Caroline Scalon – 05

• Marcelo L. Keller – 12

• Milena D. Domingues – 15

• Juliana Fachinello – 23

• Daiane Ceccatto – 23

• Ariadne Nicola – 27

• Gabriela Valerius – 31

Acadêmicos de Nutrição realizam 

novas visitas técnicas

Acadêmicos do 5º semestre do Curso de Nutrição da URI Erechim 

(Turma 2014), realizaram visitas técnicas em duas empresas de 

alimentação coletiva, dentro do Projeto Vivências.

A primeira visita ocorreu na Express Restaurantes Empresariais, 

que fornece alimentação (almoço) para 280 funcionários da Triel-

HT.

O segundo local visitado foi o Restaurante Universitário (RU) da 

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS)

http://www.uricer.edu.br/

