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Eixo Ação/Operação 
Descrição da Ação / 

Operação 
Produto Resultados Esperados 

Cronograma de 
Execução 

Liderança Recursos Necessários 

In
te
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ra

çã
o
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m

a 
C

F
N

/C
R
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Participar de Encontro de 
Comissões e Assessorias: 
- Ética; - Comunicação; - 

Área técnica; - 
Administrativo; - Jurídico; - 
Fiscalização; - Formação 

Encontros Nacionais - 
CFN 

3 Reuniões 
Encontros de 
Comissões e 
Assessorias 

Tornar mais eficiente a 
gestão do Sistema 

CFN/CRN 

Conforme 
cronograma do 

CFN 

Diretoria e 
Comissões 

Passagens, Diárias e 
deslocamentos 

Participar das Reuniões 
Conjuntas e Fóruns dos 

Presidentes 

Encontros Nacionais - 
CFN 

03 Reuniões 
Conjuntas e 05 

Fóruns dos 
Presidentes 

Tornar mais eficiente a 
gestão do Sistema 

CFN/CRN 

Conforme 
cronograma do 

CFN 
Diretoria 

Passagens aéreas, 
diárias e deslocamento 
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Posse do CFN 
Participação da posse 

da nova gestão do 
CFN 

Posse do CFN 

Representação do 
CRN10 em solenidade 
de posse da Gestão 
2018/2021 do CFN 

Maio 
Diretoria - 
Presidente 

Passagem, Diária e 
Deslocamento 

Participar da revisão da 
legislação no Sistema 

CFN/CRN 
Reuniões de trabalho 

Representatividad
e no 

acompanhamento 
de tramitação de 
PLS, reuniões, 

encontros e GTS 

Legislação revisada e 
atendendo as demandas 

da profissão 

Janeiro a 
Dezembro 

Diretoria e 
comissões e 

Coordenadoras 

Passagem, Diária e 
Deslocamento 

E
xe

rc
íc

io
 d

e 
co

m
p

et
ên

ci
as

 

re
g

im
en

ta
l 

Realizar Reuniões 
Plenárias 

Encontros CRN10 

12 Reuniões 
Plenárias (06 

efetivas e 
suplentes Gde 

Fpolis + 06 
efetivas e 
suplentes) 

Deliberar sobre assuntos 
técnicos e 

administrativos 

Mensal – Janeiro a 
Dezembro 

Diretoria e 
Conselheiras 

Passagens aéreas, 
diárias, deslocamento e 

ajuda de custo 

Realizar Reuniões de 
Diretoria 

Encontros CRN10 
60 Reuniões de 

Diretoria 

Deliberar sobre assuntos 
técnicos e 

administrativos 

Semanal – Janeiro 
a Dezembro 

Diretoria 
Diária, deslocamento e 

ajuda de custo 
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Solenidade de entrega de 
Carteira de Identidade 

Profissional 

Aplicabilidade da 
Resolução CFN 

466/2010 

Palestra para 
entrega de CIP 
aos egressos 

inscritos no CRN 

Informar aos 
profissionais sobre suas 

responsabilidades. 
Integração com o 

egresso 

1º e 2º semestre CFP 

Ajuda de custo, diária, 
deslocamento e 

passagens terrestres e 
aéreas, material gráfico 

Posse e Seminário de 
Transição do CRN 

Reunião para 
transição da gestão e 
posse da nova gestão 

Posse e 
Seminário de 
Transição do 

CRN 

Cumprir ato regimental 
do Sistema CFN/CRN 

Outubro 
Conselheiras 
gestão atual e 
nova gestão 

Passagem, Diária e 
Deslocamento, ajuda de 

custo, locação de 
auditório, locação de 
equipamentos, coffee 

break 

Realizar Reuniões de 
Comissões 

Encontros CRN10 

Reuniões de 
Comissões 
(Tomada de 

Contas / Licitação 
/ Ética /Formação) 

Deliberar sobre assuntos 
técnicos e 

administrativos 
1° ao 4° trimestre Comissões 

Diária, deslocamento e 
ajuda de custo 

Plenárias extraordinárias 

de julgamento 

Julgamento de 
Processo Disciplinar 

6 Plenárias com 6 
Conselheiras 

Julgamento de 
Processos (Observância 

da Resolução CFN 
321/2003) 

1º e 2º semestre 
Comissão de 

Ética 
Diária, deslocamento e 

ajuda de custo 

In
te

g
ra

çã
o

 

p
o

lít
ic

a 
co

m
 

fó
ru

n
s 

re
p
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se

n
ta

ti
v

o
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Efetivar representações em 
diferentes fóruns 
(CONSEA, CES, 

CONSEAM, entre outros) 

Representar o CRN10 
Representações 

em diferentes 
fóruns 

Valorizar o nutricionista 
frente à sociedade 

Janeiro a 
Dezembro 

Diretoria Ajuda de custo 
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Efetivar parcerias com 
associações, sindicatos, 

federações e 
confederações da 

categoria 

Representar o CRN10 

Reuniões, 
palestras, 

relatórios e 
protocolos 

Valorizar o nutricionista 
frente à sociedade 

Conforme 
cronograma das 

entidades 
Diretoria 

Ajuda de custo, diária e 
deslocamento 

Efetivar parcerias com 
VISA, Ministério Público, 

ASCOP, outros conselhos 
e entidades afins 

Realizar reuniões 
periódicas com 

entidades para propor 
ações conjuntas. 

Reuniões, 
relatórios e 

protocolos. 4 
Reuniões. 

Valorizar o nutricionista 
frente à sociedade 

Trimestral Diretoria 
Ajuda de custo, diária e 
deslocamento, coffee 

break. 

F
o

m
en

to
 d

e 
at

iv
id

ad
e 

ci
en
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fi
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Representação em evento 
científico (Congresso, 

Simpósio) 

Representação do 
CRN10 e atualização 

técnica 

Presença em 
congressos, 

fóruns, simpósios, 
seminários. 

Atualizar conhecimentos, 
incorporando a 

orientação e 
normatização do 

exercício profissional. 

Conforme agenda 
de eventos 

Diretoria e 
Coordenadora 

Técnica 

Passagem, Diária e 
Deslocamento 

Instruir grupos de trabalho 
nas áreas de atuação do 

nutricionista 

Formalizar câmaras 
técnicas 

Câmaras 
técnicas, grupos 

de trabalho e 
reuniões 

Subsidiar normatização 
do exercício profissional 

Janeiro a 
Dezembro 

Diretoria, 
comissões de 

formação 
profissional, 

ética, 
fiscalização. 

Ajuda de custo 

P
ar

ce
ri

a 

co
m

 IE
S

 

e 

E
sc

o
la

s 

T
éc

n
ic

as
 

Palestra para discentes 

Realização de 
palestra para 

discentes, de acordo 
com as demandas das 

Palestra nas IES 

Aproximação do CRN 
com a IES; Divulgar as 
ações do CRN para a 

comunidade Acadêmica; 

1 e 2 semestre Gestão 

Passagens aéreas e 
terrestres, diárias, 

deslocamento e ajuda 
de custo 
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IES Aumento do nº de 
inscritos no CRN 

Participar de solenidades 
de formatura 

Representar o CRN10 
Solenidades de 

formatura 
Integrar com entidades 

de ensino 
Janeiro a 
Dezembro 

Diretoria e 
Comissão de 

Formação 
Profissional 

Diária, deslocamento e 
passagens terrestres 

Encontro Regional – 
Formação e Ética com as 

IES 

Realização de 
encontro com os 
coordenadores, 

discentes e docentes 
dos cursos de nutrição 

de SC. 

Seminário 
 
 

Maior aproximação entre 
o CRN10 e as 

Instituições de Ensino 
Superior de Santa 

Catarina; 
Discussão sobre 

formação profissional e 
atuação do nutricionista. 

1º Semestre de 
2018 

Comissão de 
Formação 

Profissional. 

Local para realização do 
evento. 

Palestrante 
Coffee break. 

Passagem, diária, 
deslocamento e ajuda 

de custo. 
 

Aproximação com 
instituições de ensino TND 

- Reunião 

Realização de reunião 
com os 

coordenadores  e 
docentes dos cursos 

técnicos de SC. 

Reunião 
Aproximação com 

instituições de ensino 
TND 

1º Semestre de 
2018 

Comissão de 
Formação 

Profissional. 

Diária, deslocamento e 
ajuda de custo. 

Pesquisa perfil profissional 

Divulgação dos 
resultados da 

pesquisa realizada. 
Elaboração de 

relatório. 

Resultados 
divulgados sobre 

a pesquisa do 
perfil profissional 

Atualização de dados 
sobre formação e 

atuação profissional 

Janeiro a 
Dezembro 

Diretoria, 
Comissão de 

Formação 
Profissional 

e Comunicação 

Ajuda de custo 
Diária, 

Deslocamento – 
Previstos nas reuniões 

da Diretoria e das 
comissões  
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Prêmio honra ao mérito 
aos formandos 

Entrega de placa de 
honra ao mérito ao 

aluno que apresentar 
o melhor trabalho de 
conclusão de curso 

Placas de honra 
ao Mérito 

Maior visibilidade do 
CRN10 frente aos 
nutricionistas e à 

sociedade.  Incentivo à 
melhor formação. 

Janeiro a 
Dezembro 

Diretoria e 
Comissão de 

Formação 
Profissional 

Placas de homenagem 

 


