
 

 

 
 

SÍNTESE DA REUNIÃO DAS NUTRICIONISTAS  

27/03/2019 - 9h - AUDITÓRIO DA AMAVI  

PAUTA ENCAMINHAMENTOS 

Abertura  - Tânia fez a abertura da reunião. Deu boas vindas aos 

nutricionistas e as Secretárias de Educação presentes. 

1- Informes gerais -Tânia apresentou o novo representante da Epagri que 

acompanhará as demandas das reuniões, Júlio, que 

substituirá a Eloisa. 

Tânia relatou sobre uma avaliação da FECAM relacionada 

as Associações de Municípios do Estado em que na reunião 

foram feitas afirmações negativas sobre a Amavi, em 

especial ao grupo de estudo de nutricionistas. Segundo a 

Tânia, uma gestora da Amosc/Amfri realizou um evento aos 

colegiados de nutricionistas, em Chapecó, no mês de 

fevereiro e a Amavi não foi convidada. Diante de todos os 

eventos e atividades realizadas por este grupo e suas 

parcerias, acredita-se que faltaram informações e maior 

respaldo dessa gestora para não efetuar o convite. A 

nutricionista Mariléia sugeriu que por meio do site da Amavi, 

as informações referentes ao grupo de nutricionistas não 

constavam como colegiado e que possivelmente esse seja o 

motivo pela ausência do convite. Tânia relatou que 

conversará com o Sr. Augustinho para retornar os trâmites e 

elaborar o Colegiado de Nutricionistas do Alto Vale do Itajaí. 

Também foi apresentada uma proposta geral de efetuar um 

Colegiado Estadual de Nutricionistas. Tânia solicitou a 

Pâmela e demais nutricionistas com mais tempo de 

participação na Amavi para resgatar e revisar o antigo 

regimento e a carta serão revistadas pelo jurídico (Cleide) a 

fim de consolidar o colegiado. 

Tânia citou que o contrato do Software utilizado pela Amavi 

está próximo do vencimento e que até maio precisará ser 

lançado um novo edital. Diante disso, foi solicitado aos 

nutricionistas enviarem os pontos/aspectos, características 

importantes que devem constar no programa para a 

realização da avaliação antropométrica e no cálculo do valor 



 

 

 
 

nutricional dos cardápios. As nutricionistas deverão 

descrever quais serão as bases e informações necessárias 

para ter no programa. A Amosc tem um software 

desenvolvido e completo, sendo que a Tânia entrará em 

contato com os responsáveis para compartilhar informações 

sobre os critérios utilizados por eles, que podem auxiliar a 

elaboração do programa do Alto Vale. A nutricionista Jane 

disse que ela utiliza o software indicado pelo CECANE, o 

Anthro da WHO e uma planilha de excel desenvolvida por 

ela com referências de estudos brasileiros. O extensionista 

da Epagri, Júlio demonstrou interesse que podem auxiliar na 

participação e elaboração de planilhas. 

Foi comentado sobre a adesão dos municípios ao Programa 

Saúde do Escolar. A nutricionista Júlia relatou que a coleta 

dos dados antropométricos pode ser feito na forma de 

parceria (Secretaria de Saúde e de Educação) e cada 

município deverá organizar como repassar e compartilhar os 

dados. 

Na reunião de Secretários uma das pautas discutidas foi 

sobre a inclusão do tema Educação Alimentar e Nutricional 

no currículo escolar, em atendimento a lei publicada em 

2018. Tânia estudará a referida Lei para reforçar aos 

Secretários de Educação de trabalhar o tema em seus 

municípios. 

Foram revisados os e-mail e outros dados dos integrantes 

do grupo de estudos de nutricionistas, por meio da 

conferência de planilha elaborada pela Tânia. 

Nutricionista Mariléia lembrou do curso na modalidade EAD 

para os membros do CAE. 

Foi ressaltado que a forma oficial de troca de informações é 

o e-mail da Amavi.  

Na próxima reunião deste grupo, os Secretários Municipais 

de Educação de cada município desta associação serão 

convidados a participar. 

2-Cronograma reuniões 

2019  

- Tânia repassou as datas oficiais das reuniões de 2019: 08 

de maio; 19 de junho; 21 de agosto; 31 de outubro; 27 de 

novembro. Entretanto poderão ocorrer encontros extras, 

devido as demandas e oficinas solicitadas pelo grupo. 



 

 

 
 

3- Plano de trabalho e 

Atividades 2019 

- Tânia relembrou que o nutricionista deverá elaborar o plano 

de trabalho para 2019. É a forma de prestação de contas do 

nutricionista em que constam as atividades que este 

profissional deverá executar. Além disso, solicitou-se que 

seja sempre registrado as ações realizadas do profissional. 

Devem constar as atividades de rotina e as atribuições do 

profissional conforme a legislação. Tânia também mostrou o 

Caderno de Referências da Alimentação Escolar, elaborado 

pelo FNDE, o mesmo já é conhecido pelos nutricionistas, e 

aconselhou aos recém-contratados a procurarem tal 

instrumento. 

Tânia também ressaltou que devem ser apresentados os 

cases de sucesso entre os nutricionistas, os quais podem 

servir de inspiração para outros colegas. A nutricionista Jane 

declarou que realmente falta algo a mais para estimular a 

presença nas reuniões, e a proposta de apresentar ações de 

destaque pode tornar a reunião mais interessante. A 

Secretária de Educação de Imbuia propôs em apresentar 

algo sobre o uso de bufê de distribuição nas unidades de 

educação infantil. A nutricionista Jane também pode 

apresentar sobre as referências brasileiras que são 

utilizadas para a sua avaliação nutricional com os 

estudantes. 

- Como na reunião anterior, a nutricionista Mariléia também 

mencionou sobre a necessidade de adquirir, 

obrigatoriamente, 30% das compras em alimentos 

orgânicos, e que este processo se dará de forma gradativa 

até 2022. Este ano deverá ser de no mínimo 10%, mas 

afirmou que faltam fornecedores e deste modo dificultam 

que os municípios atendam a exigência da legislação. 

O extensionista Júlio apresentou um evento que será 

realizado em maio. Seminário Catarinense de Qualificação 

do PNAE. Será em Campos Novos, no dia 15. Cursos para 

serem realizados em parceria com a Epagri devem ser 

programados até setembro do ano corrente, mas também 

podem ser feitos vínculos diretos com as prefeituras. Júlio 

fez algumas falas referentes as demandas que deve prestar 

aos nutricionistas e ressaltou a importância da agricultura 

familiar, produção orgânica e sua comercialização. 



 

 

 
 

Comentou também sobre a realização de alguns eventos e a 

Epagri tentará efetuar eventos semelhantes na região do 

Alto Vale. Citou-se o Encontro Catarinense de Cooperativas 

da Agricultura Familiar, a ser realizado em Campos Novos 

no dia 11 de setembro. A nutricionista Aline de Rio do Sul, 

solicitou ao Júlio o levantamento/listagem de agricultores 

orgânicos e seus respectivos produtos da região do Alto Vale 

e que estejam aptos a comercialização. Desta forma, pode 

viabilizar aos municípios alguma forma de aquisição e 

atendimento a legislação. 

Tânia relatou que devem ser monitorados com mais atenção 

as ligações de gás, condições elétricas, alvará dos 

bombeiros e sanitário das escolas. Esse tema também já foi 

discutido na reunião dos secretários.  

Sarita relembra que a cozinha experimental do IFC está a 

disposição para ser realizados cursos de capacitação para 

as merendeiras. Entretanto, o espaço é conveniente para 25 

a 28 pessoas. Sugeriu-se de realizarmos um evento para um 

grupo de merendeiras (1 por município) e elas se tornarem 

disseminadoras do curso de utilização integral dos 

alimentos, desde o plantio até a refeição. 

Obs. Faz parte integrante da presente síntese a lista de presença 
 
 
 

Rio do Sul, 27 de março de 2019. 
 
 

Júlia dos Anjos 
Coordenadora Grupo de Nutricionistas 

 
Aline de Moraes Martins  

Secretária Grupo de Nutricionistas 


