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Proposta do Evento prévio (PRÉ - EGOEN) ao  
IV ENCONTRO GOIANO DAS ENTIDADES DE NUTRICIONISTAS (EGOEN) 

 
Data de realização: 30 de março de 2010 (3ª Feira) 
Horário: 17h30-20h00 
Local: Sala 2 (FANUT/UFG); salas de apoio (salas 3 e 5) 
 
Apresentação 
  

A realização do IV EGOEN partiu da necessidade da reativação dos Encontros 
Regionais de Entidades de Nutricionistas (EREN´s) visando enriquecer os eixos 
temáticos do IV ENAEN (IV Encontro Nacional das Entidades de Nutricionistas), que 
tem por objetivo reunir subsídios das Entidades de Nutricionistas existentes nos 
diversos Estados da Federação. Para que o IV EGOEN seja realizado se faz necessária 
uma mobilização local, ou seja, um evento prévio (Pré-EGOEN). 

Diante da necessidade de cada entidade ter que estabelecer grupos de trabalho 
para estudos, debates e montagem de documentos que servirão de subsídios para as 
discussões e deliberações no IV ENAEN, justifica-se a realização do evento prévio para 
levantar as necessidades locais para serem levadas e apresentadas no IV EGOEN. A 
finalidade essencial é a integração entre as entidades com a discussão de temas de 
interesse da categoria. 
 
Público-alvo 

 
Acadêmicos e professores do curso de nutrição da FANUT/UFG; representação 

estudantil Centro Acadêmico Iara Barreto e PET-NUT, acadêmicos de todos os períodos 
do curso de nutrição da FANUT/UFG; representantes do Sindicato dos Nutricionistas 
do Estado de Goiás (SINEG) e Conselho Regional de Nutricionistas (CRN-1) – 
delegacia de Goiânia. 
 
Objetivo do evento 

 
Discutir a formação e o exercício profissional, bem como o trabalho em 

nutrição, entre as entidades de nutricionistas e estudantes de Nutrição do Estado de 
Goiás, no âmbito da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás e 
apresentar os resultados no IV EGOEN. 
 
Metodologia 
 
- Mobilização dos acadêmicos e professores de nutrição e entidades de estudantes e de 
nutricionistas, incluindo o CA Iara Barreto e bolsistas PET-NUT, e representantes do 
SINEG e CRN 1; 
- Realização de discussões locais; 
- A metodologia do trabalho seguirá as seguintes etapas: 
 a) Formação de grupos considerando o número de participantes e o eixo 
temático das entidades representadas 
 
 b) indicação de um coordenador e um relator por grupo; 
 



 c) discussão apoiada no material elaborado no Pré-ENAEN, realizado em 
novembro/2005, em Fortaleza-CE e nos subsídios elaborados por cada uma das 
entidades sobre os eixos temáticos, a saber: 
 
- TRABALHO EM NUTRIÇÃO 
- FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
- EXERCÍCIO PROFISSIONAL 
 
 d) Leitura e apreciação das propostas de cada grupo 
 
Programação geral do PRÉ-EGOEN 
 
- 17h30-17h45: A importância da mobilização das entidades de Nutrição 

 (Convidada: Dra. Vânia Marra Passos) 
 

- 17h45-18h00: Contextualização histórica do ENAEN  
                        (Convidada: Profa. Dra. Nilce Maria Campos Costa) 
 
- 18h00-18h10: Orientação da discussão e divisão dos grupos nos eixos temáticos 
 1) Trabalho em Nutrição; 2) Formação Profissional; 3) Exercício Profissional 
 
- 18h10-19h00: Discussão das considerações e propostas (por eixo temático) 
 
- 19h00-19h30: Apresentação das propostas dos grupos por eixo temático (10’ cada) 
 
- 19h30-20h00: Consolidação das propostas e encerramento  
 


