Conselho Regional de Nutricionistas – Décima Região
Plano de Ação e Metas – 2021
Gestão Política (Diretoria e Comissões Permanentes – Ética, Formação Profissional, Tomada de Contas e Licitação)

Integração Sistema CFN/CRN

Eixo

Resultados
Esperados

Cronograma de
Execução

Liderança

Recursos Necessários

07 encontros do Sistema
CFN/CRN – ética,
Participação de eventos do Encontros Nacionais comunicação,
Sistema CFN/CRN
CFN
fiscalização, formação
profissional, área técnica
(2), jurídico (1)

Tornar mais
eficiente a gestão
do Sistema
CFN/CRN

Conforme
cronograma do
CFN

Diretoria CFN

Passagens aéreas e
diárias

Participação das Reuniões
03 Reuniões Conjuntas e
Encontros Nacionais Conjuntas e Fóruns dos
04 Fóruns dos
CFN
Presidentes
Presidentes

Tornar mais
eficiente a gestão
do Sistema
CFN/CRN

Conforme
Diretoria CFN e
cronograma do
Presidentes dos
CFN e do Fórum
Regionais
dos Presidentes

Ação/Operação

Descrição da Ação /
Operação

Produto

Passagens aéreas e
diárias
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Posse do CFN

Exercício de competências
regimental

Participação da revisão da
legislação no Sistema
CFN/CRN

Realização de reuniões
plenárias

Realização de reuniões de
diretoria

Participação da posse
da nova gestão do
CFN

Posse do CFN

Representação do
CRN10 em
solenidade de
posse da Gestão
2021/2024 do CFN

Reuniões de trabalho

Representatividade no
acompanhamento de
GTs, tramitação de PLs,
reuniões para pactuação
de Resoluções

Legislação
revisada e
atendendo as
demandas da
profissão

Janeiro a
dezembro

Diretoria e
Coordenações

Passagens aéreas e
diárias

Reuniões plenárias
ordinárias e
extraordinárias

Observar
legislação e
regimento interno;
deliberar sobre
assuntos técnicos
e administrativos

Janeiro a
dezembro
Plenárias
jan/fev – online
mar/dez presencial

Diretoria e
Conselheiras

Diárias e ajuda de
custo/jeton

Deliberar sobre
assuntos técnicos
e administrativos

Janeiro a
dezembro
jan/fev – online
mar/dez presencial

Diretoria

ajuda de custo/jeton

Encontros CRN10

Encontros CRN10

Reuniões de Diretoria

Maio

Diretoria Presidente

Passagem aérea, Diária
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Fomento de
atividade
científica

Realização de reuniões de
comissões

Encontros CRN10

Realização de solenidade
de entrega de Carteira de
Identidade Profissional

Aplicabilidade da
Resolução CFN
466/2010

Realização de plenárias de
julgamento

Julgamento de
Processo Disciplinar

Representação em evento
científico (Congresso,
Simpósio)

Atualização técnica

Reuniões de Comissões
(Tomada de Contas /
Licitação / Ética
/Formação Profissional)

Deliberar sobre
assuntos técnicos
e administrativos

Janeiro a
dezembro
jan/fev – online
mar/dez presencial

Comissões

Informar aos
profissionais sobre
finalidade do CRN,
atuação
Janeiro a
Palestra para entrega de
Pleno e
profissional
dezembro – 50%
CIP aos egressos
coordenações de
responsabilidades,
online e 50%
inscritos no CRN
setores
Código de Ética e
presencial
de Conduta.
Integração com o
egresso.
Julgamento de
Processos
Plenárias de julgamento
Janeiro a
Comissão de
(Observância da
de Processo Disciplinar
dezembro
Ética
Resolução CFN
321/2003)

Presença em
congressos, fóruns,
simpósios, seminários.

Atualizar
conhecimentos,
incorporando a
orientação e
normatização do
exercício
profissional.

Conforme
agenda de
eventos

Diretoria e
Coordenação de
setores

ajuda de custo/jeton

ajuda de custo/jeton

ajuda de custo/jeton

Passagem aérea,
diária, inscrição
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Integração política com fóruns representativos

Instituição de grupos de
trabalho nas áreas de
atuação do nutricionista

Sensibilização de gestores,
valorização profissional –
Projeto Interior é 10

Efetivar representações em
diferentes fóruns sociais

Efetivar representações em
eventos de gestão política
(Congressos, Simpósios,
Conferências)

Formalização de
câmaras técnicas

Aumento da
visibilidade da
profissão

Câmaras técnicas,
grupos de trabalho e
reuniões

Subsidiar
normatização do
exercício
profissional

Janeiro a
dezembro

Reunião com gestores
Maior visibilidade
públicos – Secretarias de
da profissão, do junho - Chapecó,
Saúde e de Educação, e
CRN e inserção de julho - Tubarão e
IES nas regiões –
nutricionistas nos agosto - Joinville
Chapecó, Tubarão e
setores públicos
Joinville

Representação do
CRN10

Representações em
diferentes fóruns
Valorizar o
(COMSEAS/Fpolis,
nutricionista frente
CMS/Fpolis, FCCIAT,
à sociedade
FCSSAN, Rede Semear)

Janeiro a
dezembro

Representação do
CRN10

Representações em
eventos cujo tema seja
Ampliar a
gestão política
visibilidade do
(Conferência Nacional
CRN e dos
dos Conselhos
profissionais frente
Profissionais; Fórum dos
à sociedade
Conselhos-realizado em
POA)

Conforme
agenda de
eventos

Pleno

ajuda de custo/jeton

Diretoria

Passagem aérea,
Passagem terrestre,
diária

Conselheiras e
colaboradores

ajuda de custo/jeton
auxílio representação

Diretoria

Passagem aérea e
diária
ajuda de custo/jeton
auxílio representação
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Efetivar parcerias com
associações, sindicatos,
federações e
confederações da
categoria

Representação do
CRN10

Parceria com IES e Escolas
Técnicas

Efetivar parcerias com
Reuniões com
VISA, Ministério Público,
entidades para propor
ASCOP, outros conselhos
ações conjuntas.
e entidades afins

Palestra para discentes

Palestra para
discentes, de acordo
com as demandas das
IES

Participar de solenidades
de formatura

Representação do
CRN10

Reuniões, palestras,
relatórios e protocolos

Valorizar o
nutricionista frente
à sociedade

Conforme
agenda e
demandas das
entidades

Diretoria

ajuda de custo/jeton

Reuniões, relatórios e
protocolos

Valorizar o
nutricionista frente
à sociedade

Conforme
agenda e
demandas

Diretoria

ajuda de custo/jeton
auxílio representação

Palestra nas IES

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

Conforme
agenda e
demandas

Pleno e
coordenações de
setores

Passagens aéreas e
terrestres, diárias
ajuda de
custo/jeton/auxílio
representação

Solenidades de formatura

Integrar com
entidades de
ensino

Conforme
agenda e
demandas

Pleno

Passagens aéreas e
terrestres, diárias
auxílio representação
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Encontro Regional
Formação Profissional Online

Encontro com os
coordenadores,
discentes e docentes
dos cursos de nutrição
de SC

Aproximação com
instituições de ensino TND

Reunião com
coordenação e
docentes dos cursos
técnicos de SC

Prêmio honra ao mérito
aos formandos

Entrega de placa de
honra ao mérito ao
aluno indicado pela
IES – com maior
média acadêmica

Seminário

Maior aproximação
entre o CRN10 e
as Instituições de
Ensino Superior de
Santa Catarina;
Discussão sobre
formação
profissional e
atuação do
nutricionista.

2º Semestre de
2021

Comissão de
Formação
Profissional

Local para realização do
evento
Palestrante
Coffee break
Passagens aéreas
(palestrante)
Diárias
Ajuda de
custo/jeton/auxílio
representação

Reunião

Aproximação com
instituição de
ensino TND

Conforme
agenda e
demandas

Comissão de
Formação
Profissional

-

Pleno

Passagens aéreas e
terrestres, diárias
Ajuda de
custo/jeton/auxílio
representação
Placas de homenagem

Placas de honra ao
mérito

Maior visibilidade
do CRN10 frente
Conforme
aos nutricionistas e
agenda de
à sociedade.
colações de grau
Incentivo à melhor
formação.

