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Agenda
- 3º Prêmio Nutrigen 2014 – As inscrições para os trabalhos, tanto na categoria profissional
quanto na categoria estudante, estarão abertas no período de 15 de maio a 30 de junho. O
regulamento pode ser acessado no site www.nutrigen2014.agcom.com.br
- Congresso Mundial Bioavalability 2014 – A Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição SBAN realizará de 11 a 14 de Maio de 2014, no Hotel Recanto, em Foz do Iguaçu (PR), o
Congresso Mundial Bioavalability 2014, cujo tema central será a “Entendendo a
biodisponibilidade dos micronutrientes e compostos bioativos para melhorar a saúde pública”. O
evento deve reunir cerca de 500 participantes, entre nutricionistas, educadores físicos,
enfermeiros, engenheiro de alimentos, médicos, farmacêuticos, biólogos e outros profissionais
da área da saúde de todo mundo. Mais informações pelo e-mail
bioavailability@meetingeventos.com.br ou no site www.bioavailability2014.sban.org.br
- Congresso e Exposição - O 19º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes e a 19ª
Exposição Nacional de Produtos e Alimentos Diet acontecerá de 24 a 27 de julho. O evento
promovido pela Associação Nacional de Assistência ao Diabético (Anad) contará com 44
simpósios e mais de 200 palestras voltadas para a educação, atualização e reciclagem do
assunto a todos os profissionais de saúde. O Congresso será realizado na Universidade Paulista
(Unip). Rua Vergueiro nº 1.211, Paraíso, São Paulo (SP). Inscrições no site www.anad.org.br
- Título de Especialista em Nutrição – As inscrições estão abertas até o dia 30 de junho. Os
títulos serão entregues em setembro. Saiba mais no site www.asbran.org.br
- Alimentação como um direito – O curso “Alimentação como um direito: o papel da
regulamentação e o código de defesa do consumidor” é o curso que será realizado de 7 a 8 de
maio, no Auditório da Idec, em São Paulo, e Online. O objetivo é instrumentalizar o profissional
de saúde sobre as regulamentações da área de alimentos. Mais informações: www.idec.org.br
Guia Alimentar
O novo Guia Alimentar para a População Brasileira (edição 2014), elaborado pelo Ministério da
Saúde, orienta os brasileiros sobre os cuidados com a saúde e como manter uma alimentação
saudável e balanceada. A população poderá contribuir com a elaboração do novo guia, que se
encontra em consulta pública no site www.saude.gov.br até o dia 7 de maio. As contribuições
serão avaliadas pelo Ministério da Saúde e podem integrar o documento final.

