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CARTA DE INTENÇÕES DO FÓRUM ESTADUAL DE ENTIDADES DE 

NUTRIÇÃO DE SANTA CATARINA 

 

No dia 31 de agosto de 2016, nutricionistas de Santa Catarina 

reunidos para comemoração do Dia do Nutricionista, em evento organizado 

pelo Fórum Estadual de Entidades de Nutrição, realizado no Castelmar Hotel, 

sito à Rua Felipe Schmidt, 1260, em Florianópolis/SC, apontaram os caminhos 

necessários para superação das dificuldades e entraves para atuação 

profissional e fortalecimento da categoria.  

Neste sentido, aproveitando este espaço de escuta qualificada e a 

potencialidade do Fórum em articular demandas em benefício da categoria, as 

entidades componentes comprometem-se a priorizar a discussão de possíveis 

ações, entre suas atividades e competências, respeitando os caminhos 

coletivamente apresentados pelas e pelos nutricionistas presentes, e que são 

descritas a seguir: 

1. Orientações sobre mercado de trabalho para os novos 

profissionais; 

2. Estimular parcerias entre profissionais; 

3. Criação de fórum ou outros canais de comunicação online; 

4. Ampliar a discussão sobre o piso salarial e outras questões 

trabalhistas relacionadas à categoria, como carga horária e 

responsabilidade técnica; 

5. Fiscalizar e cobrar quadro técnico de atuação do nutricionista; 

6. Promover eventos e espaços de diálogo amplo entre entidades e 

profissionais; 

7. Ampliar a divulgação de votações importantes, decisões e 

eventos relacionados à categoria; 

8. Estimular maior participação da categoria junto às entidades; 

9. Aumentar a fiscalização por parte das entidades sobre a atuação 

de nutricionistas, enfatizando o respeito ao código ética; 
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10. Aumentar a fiscalização sobre outros profissionais e pessoas que 

realizam o exercício ilegal da profissão, bem como de pessoas 

jurídicas onde há exigência legal; 

11. Cobrar maior inserção de nutricionistas nas Políticas Públicas; 

12. Fazer cumprir a determinação da ANS sobre a solicitação de 

exames por nutricionistas; 

13. Fortalecer vínculo entre Universidades e entidades da categoria; 

14. Promover valorização do profissional onde não há exigência 

legal; 

15. Estimulação educação permanente para a categoria, 

promovendo eventos, fornecendo descontos e preços mais 

acessíveis; 

16. Ampliar integração das entidades, promovendo o fortalecimento 

da categoria e união dos profissionais. 

 

Considerando que os caminhos apontados são preponderantes na 

atuação das entidades, reforça-se que muitas destas propostas já são 

discutidas e trabalhadas. Ainda, reitera-se o convite a toda categoria, para em 

conjunto com as entidades, auxiliem na construção destes caminhos. Assinam 

este documento as entidades do Fórum, bem como os nutricionistas presentes 

no evento. 

 

Florianópolis, 31 de agosto de 2016. 
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