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Nutri cultural, a relação da alimentação e 

a cultura de outros países.

No dia 11-05, foi apresentado aos alunos do curso de nutrição o

Nutri cultural, este tem o objetivo ampliar a cultura e o

conhecimento através de inúmeros filmes e documentários

disponíveis (propiciando alimentação, sentimentos e

comportamento humano).

Houve uma dinâmica com os alunos feita pela Prof. Leonice, para

que cada um descobrisse qual elemento a pessoa mais se

identifica, sendo estes divididos em: Terra, Ar, Água e Fogo.

Foi apresentado aos alunos o segundo episódio da série Cooked, o

episódio chamado “água”, fala sobre as lembranças de um

cozinheiro em relação a comida de sua mãe, e viaja a índia para

conhecer sua cultura e analisar o impacto dos alimentos ultra

processados naquele pais.

Atualize-se!

Notícias do CRN – 2

13-05: Excesso de 

ácido fólico na 

gravidez aumenta 

risco de autismo, diz 

estudo.

17-05: 18ª corrida para 

vencer o diabetes.

Fonte: 

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

rn2/comunicacao/noticias

Data: 26 a 29.outubro | FIERGS - Porto Alegre
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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).

Projeto “Vivências – Família na 

Nutrição”

Os acadêmicos da turma 2016 reuniram-se com seus

familiares no Laboratório de Técnica Dietética para

uma conversa sobre novos hábitos alimentares e

confraternizaram com a elaboração de diversas

preparações saudáveis.

As preparações ficaram sob a responsabilidade dos

ingressantes do Curso, com o auxílio da turma 2014 e a

colaboração e coordenação das professoras do curso.

Alunos da Escola Básica 

participam de projeto do Curso 

de Nutrição

Os alunos do 8º ano da Escola Básica da URI

participaram das atividades do Projeto de Vivências

“Integrando Gerações”, do Curso de Nutrição. A

iniciativa fez parte da disciplina de Ciências.

Os alunos elaboraram hambúrgueres saudáveis,

assados e com ingredientes funcionais (aveia), e suco

verde. Também tiveram a oportunidade de participar

de uma palestra sobre transtornos alimentares e

alimentação saudável para adolescentes.

Aniversários:

Maio:

•Jodele T. Dapper – 01

•Camila G. Dreher – 06

•Marina B. F. Nestor – 07

•Talini Ferreira -10

•Jaine M. Mazon -11

•Mirian K. Bilhar – 12

•Leticia Bassoto – 15

•Natalia S. Piovesan – 16

•Eduardo U. Bieserk – 18

•Camila I. Severo – 21

•Tamiris Oliveira – 24

•Caroline M. Preczewski – 29

• Junho:

•Cilda Ghisleni - 04

•Jaqueline B. Vanz – 07

•Giselli T. A. Balbinot – 20

•Karine Kolznti – 25

•Prof. Roseana B. Spinelli - 26

•Gisele I. Mello – 26

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

