
 
 

Gestão 2018-2021 – Empreender e Inovar para conquistar 

Propostas da gestão: 

1 – Implementar o projeto “Escuta Itinerante” – plantão tira-dúvidas e orientação individual 

aos nutricionistas e TND do interior de SC; 

Durante o período de trabalho presencial, até março de 2020, os profissionais podiam, mediante 

agendamento prévio, tirar suas dúvidas nas segundas e sextas-feiras presencialmente, com 

conselheiras da Diretoria e/ou Comissão de Fiscalização e apoio de funcionários do setor. Após 

março de 2020, essa ação se manteve de forma remota, por videochamada ou ligação telefônica, 

através do setor de fiscalização, que agendava melhor horário para ambas as partes e realizava 

a orientação com o profissional abrangendo todas as regiões do Estado. 

2 – Ampliar e aperfeiçoar o projeto “Interior é 10”; 

Nosso projeto maior da Fiscalização, “Interior é 10”, em sua 10ª edição em 2019, além de brindar 

os nutricionistas de diversas regiões do Estado com excelência em palestra técnico-científica e 

contar com o incremento nas visitas fiscais, implementou ações políticas e contatos com as 

mídias locais (reuniões com promotores, secretarias de saúde, coordenadores de curso de 

Nutrição; entrevistas em programas de TV e rádio). 

3 – Promover encontros com gestores para solicitar aumento do número de profissionais nas 

Secretarias de Educação e Saúde; 

O CRN-10 realizou várias reuniões com representantes da Secretaria de Estado da Educação, 

bem como com o Ministério Público Estadual, com intuito de inserção de mais profissionais, 

permitindo assim maior controle de qualidade na alimentação servida aos escolares 

catarinenses, entre tantas outras atribuições dos nutricionistas neste segmento. Em 2019 foi 

realizada reunião com representantes da Superintendência dos Hospitais Estaduais de SC, na 

Secretaria de Estado da Saúde para sinalizar o déficit de profissionais da nutrição nos hospitais 

do Estado. Na época foi enviado o quantitativo necessário de nutricionistas.  

Além disso, foram realizadas reuniões com representantes de Secretarias Municipais de Saúde 

e Educação também com o objetivo do aumento de quadro de nutricionistas, devido a demanda 

do município (alguns exemplos: Rio do Sul, Criciúma, Florianópolis). 

4 – Efetivar estratégias de valorização dos nutricionistas e TND a partir da demanda dos 

profissionais; 

- Participação em revisões de legislações do Sistema CFN/CRN; 

- Participação em grupo de trabalho na revisão da Lei Estadual 12.061/2001, que dispõe sobre 

critérios de concessão de serviços de lanches e bebidas nas unidades educacionais, localizadas 

no Estado de Santa Catarina, onde foi proposto no texto da alteração da lei a obrigatoriedade 

de nutricionista nas cantinas terceirizadas; 



 
 
- Todos os Conselhos da área da saúde se mobilizaram durante o ano de 2019 em defesa do 

ensino de graduação de forma presencial. Ações em conjunto, comandadas pela Associação dos 

Conselhos Profissionais – ASCOP, como a divulgação nas redes sociais de carta aberta em defesa 

da modalidade presencial entre outras, infelizmente não tiveram poder tamanho para frear a 

criação dos cursos EAD, que no entender das 11 profissões regulamentadas é uma 

desvalorização da formação, um mero produto comercial. Os Conselhos em geral não foram 

consultados neste processo, capitaneado pelo Ministério da Educação e Cultura, e terão que 

movimentar ainda mais seus agentes e aparatos de fiscalização, no intuito de proteger a 

sociedade dos futuros profissionais desqualificados das práticas, graduados por cursos à 

distância; 

- Representações em diferentes fóruns que discutem SAN e DHAA: CONSEAS, Conselhos 

Municipais de Saúde, Fórum Catarinense de Combate aos Impactos de Agrotóxicos e 

Transgênicos, participação em conferências municipais de saúde e de Segurança alimentar e 

nutricional; 

- Participação como membro da ASCOP – Associação dos Conselhos Profissionais de Santa 

Catarina; 

- Participação em solenidades de formatura; 

- Encaminhamento de representações ao MP de casos de exercício ilegal da profissão de 

Nutricionista; 

- Elaboração de materiais orientativos sobre alimentação durante a pandemia; 

- Elaboração e divulgação de materiais de orientação ao profissional sobre atuação durante a 

pandemia. 

5 – Ampliar as parcerias com Ministério Público Federal e Estadual, Vigilâncias Sanitárias, 

Conselhos de Segurança Alimentar, de Saúde, de Alimentação Escolar entre outros; 

Assinamos o Termo de Cooperação Técnica proposto pelo Ministério Público Estadual, com a 

finalidade de ações conjuntas, sempre em defesa da sociedade, nas questões de segurança 

alimentar, combate aos agrotóxicos, entre outras. 

Assinamos o Termo de Cooperação Técnica com o Centro de Apoio Operacional do Consumidor 

– do Ministério Público de Santa Catarina – para fiscalização de alimentos servidos em Cantinas 

Escolares do município de Florianópolis. 

Participamos em todas as ações propostas pelo Conselho de Segurança Alimentar de SC, na 

tentativa de auxiliar quanto a não extinção dele, visto que a sociedade seria a maior prejudicada 

com esse desmonte. 

Realizamos reuniões com Vigilâncias Sanitárias Estadual e municipal, Promotorias de Justiça e 

Centro de Apoio Operacional do Consumidor do MP/SC.  



 
 
Mantivemos a parceria de longos anos com a 30ª Promotoria de Justiça da Capital, realizando 

fiscalizações conjuntas nas ILPIs de Florianópolis. 

6 – Criar uma comissão responsável por tratativas diretas e constantes com os legislativos 

Estadual e Municipal; 

Houve reuniões pontuais com representantes da ALESC e conselheiros da gestão para tratar de 

assuntos de interesse da categoria, mas não foi instituída uma comissão responsável para esse 

fim. O CRN10 desde 2016 tem o projeto de lei 0321/2016 tramitando na ALESC, sobre autoria 

do Deputado Kennedy Nunes, que trata sobre obrigatoriedade de nutricionista em escolas 

privadas. 

O CRN10 também participou do Grupo de Trabalho que elaborou proposta de alteração de Lei 

das Cantinas do Estado. O texto final foi encaminhado para apreciação da Casa Civil do Governo 

Estadual. 

7 – Criar campanhas de orientação sobre alimentação saudável em escolas particulares de 

forma a abranger toda a comunidade escolar; 

Realizamos campanha contrária à decisão judicial em 1ª instância, que entendia desnecessária 

a presença de nutricionista Responsável Técnico (RT) pela alimentação dos educandos em 

escolas particulares de SC. Publicamos nota de repúdio, criamos uma petição online pela 

obrigatoriedade do nutricionista na escola, onde tivemos 6.200 assinaturas, visitamos 

deputados parceiros à causa, instalamos outdoor em rua de grande circulação convidando a 

população a fazer parte da causa e solicitamos depoimentos de colegas mostrando a 

importância dos trabalhos. 

Talvez a ação mais importante tenha sido a reunião no Tribunal Regional Federal da 4ª Região 

(TRF4), em Porto Alegre, com intuito de mostrar aos desembargadores as muitas atribuições do 

nutricionista em escolas e toda problemática causada pela inexistência do RT. No final do ano 

tivemos a grata surpresa de que o TRF4 reconheceu a necessidade da manutenção de 

nutricionista como RT nas escolas particulares. Sabemos que ainda não conquistamos nosso 

objetivo final, mas nossa luta vai continuar de forma jurídica e política.  

8 – Promover eventos visando atualização técnico-científica e discussão de problemas que 

afetam a categoria; 

Foram realizados diversos eventos pela gestão: eventos anuais em comemoração ao Dia do 

Nutricionista com participação de palestrantes, evento sobre Código de Ética e de Conduta e 

mídias sociais realizados em Joinville e Florianópolis, municípios com o maior número de 

nutricionistas; 

II Encontro para Nutricionistas RTs de ILPI em SC; 

III Encontro de Nutricionistas de SC;  

Palestras no projeto Interior é 10; 



 
 
Realização de lives durante a pandemia com temas sobre atuação profissional; 

9 – Promover ações da Comissão de Formação Profissional para debater o aprimoramento da 

formação de nutricionistas e TND; 

Realização de evento anual com as IES de Santa Catarina; 

Participação em eventos nacionais do Sistema CFN/CRN para discussão sobre formação 

profissional; 

Realização de evento anual dos CRNs da região sul (CRN2, CRN8 e CRN10); 

Manutenção da Premiação – Honra Mérito Acadêmico, onde os formandos indicados pela IES 

com maior média geral, são homenageados pelo CRN; 

Participação em palestras com acadêmicos do curso de nutrição nas IES para tratar sobre 

formação profissional, áreas de atuação, Código de Ética e de Conduta; 

Participação em Comissão da Associação dos Conselhos Profissionais – ASCOP, sobre ensino à 

distância, realização de ações conjuntas com demais Conselhos Profissionais da área da saúde 

na ALESC. Discussão com parlamentares sobre o tema; 

10 – Qualificar cada vez mais as ações fiscais fundamentais para a excelência do exercício 

profissional; 

- Realização de visitas fiscais e técnicas em todas as regiões do Estado; 

- Realização de visitas fiscais e técnicas em municípios de difícil acesso; 

- Realização de visitas técnicas com aplicação de roteiro de orientação com os profissionais; 

- Aplicação de Roteiros de Orientação Remota com os nutricionistas durante a pandemia; 

- Fiscalização conjunta com outras entidades: PAT, outros Conselhos (CREF, CREFITO), vigilância 

sanitária; 

- Reuniões com promotorias, vigilâncias sanitárias, ALESC, para tratar de assuntos da 

Fiscalização; 

- Eventos promovidos pela Comissão de Fiscalização aos nutricionistas; 

- Participação da equipe em eventos de aprimoramento técnico científico e eventos promovidos 

pelo Sistema CFN/CRN para aprimoramento das ações fiscais: Jornada de Atualização Técnica 

de Fiscais, Seminário de Fiscalização dos CRNs da Região Sul; Fórum dos Conselhos Profissionais; 

Reunião coord. Fiscalização do Sistema CFN/CRN; CONBRAN e outros congressos. 

 


