
 

 Informativo Digital da Escola de Nutrição da UFBA N.113/2012 

Salvador, 17 de agosto de 2012 

A Escola de Nutrição da UFBA gradua mais uma turma de Nutricionistas 

No dia 24 de agosto de 2012, às 19 horas, no Salão Nobre da Reitoria da UFBA, ocorrerá a solenidade de 

colação de grau da turma de 2012.1 desta Escola.  

 

Nesta ocasião, colará grau os formandos listados abaixo: 

Bruna Nabuco F. Siqueira         Mariana Calmon Neto 

Daniela Maria Libório Rêgo      Naiade Silveira Almeida 

Daniele Alves do Amaral          Priscila Cariele A. de Sousa 

Ednéia Carla P. dos Santos     Priscila Souza Capistano  

Fabiana Lacerda L. Dias          Raimunda M. de Carvalho 

Fabiana Santos da Silva          Tainara Santos Oliveira 

Geisivânia dos S. Silva            Tatiane Melo de Oliveira 

                                                   Thiago Laranjeira Alves  

 

 

Poderá conferir o convite da turma e o perfil de cada formando acessando o convite virtual 

(http://www.codigourbano.cc/convite/nutricao-ufba-2012-1/). Para deixar uma mensagem para a turma ou 

formando acesse http://www.formaturavirtual.com/nutricao-ufba-2012-1/.  

 

http://www.codigourbano.cc/convite/nutricao-ufba-2012-1/
http://www.formaturavirtual.com/nutricao-ufba-2012-1/


 

A missa ocorrerá no dia 23 de agosto às 19 horas na Igreja Santo Antônio da Barra (Ladeira da Barra). 
No dia 27 de julho colaram grau Larissa Assunção, Larissa Diu, Carolina Coelho e Anna Maria 
Picorelli na Escola de Nutrição da UFBA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Parabéns a todos!   

Graduanda Fabiana Lacerda L. Dias 

Participar deste evento é deveras a concretização dos objetivos do mestre, é ser partícipe dos sonhos de 

um grupo de pessoas que ao ingressar na universidade almejavam este momento para enfim ter o prazer 

de ao preencher um formulário, não mais escrever “estudante” e sim Nutricionista! Para o mestre que 

recebeu os ingressos no curso ainda “verdes” e observar que o conhecimento era a enzima certa para a 

“maturação” e neste momento da colação de grau , ver os egressos estarem aptos para serem “colhidos” 

e nutrirem o mercado de trabalho., é também alcançar, ser parte deste  sonho. Parabéns egressos, 

nutricionistas! Agora as palavras do mestre, apenas ressoarão nos seus ouvidos, porque agora você É! 

Profª Ms Linda Susan de Almeida Araújo. 

 



Professora da ENUFBA assume Unidade de Alimentação e Nutrição do Complexo 

HUPES. 

Desde o dia 01 de agosto de 2012 a Profª Maria Helena Gusmão Sena assumiu a Chefia da Unidade de 
Alimentação e Nutrição do Complexo HUPES. 
Diante da situação em que se encontra a Unidade de Alimentação e Nutrição, com um avanço grande da 
nutrição clínica, mas sem avanços na produção de refeições o que interfere diretamente na atuação dos 
nutricionistas e atendimentos aos pacientes, decidi assumir a coordenação da mesma na tentativa de 
melhorar o nosso serviço. 
Como somos parte das unidades de ensino da UFBA, também venho reforçar a nossa colaboração e 
parceria com a ENUFBA, o que será essencial a excelência do nosso trabalho. ( Maria Helena Gusmão 
Sena) 

Inscrições abertas para o NutriAção 

25 de agosto. Esta é a data de realização do NutriAÇÃO, promovido pelo Sindicato dos Nutricionistas do 

Estado da Bahia (Sindnut-BA), em comemoração ao Dia do Nutricionista,31 de agosto.O evento, que 

acontece no Hotel Sol Bahia (Patamares) e está em sua segunda edição, abordará assuntos de interesse 

da categoria, tais como Segurança de Alimentos, Empreendedorismo em Nutrição e Nutrição e Estética. 

"Este ano, uma das novidades é que além do evento científico, teremos uma festa de comemoração na 

Bali Eventos, em Piatã", anuncia o presidente do Sindnut-BA, Walter Moraes. 

Segundo o Nutricionista, o NutriAÇÃO já é uma referência no estado da Bahia. "A primeira edição do 

evento em 2011 foi um sucesso e tratou de temas muito importantes no cenário atual da nutrição no 

Brasil", conta. O investimento para quem quiser participar apenas do evento científico é de R$ 25. Quem 

tiver interesse em participar apenas da festa também paga R$ 25. Os Nutricionistas e estudantes de 

Nutrição que participarem de ambos desembolsarão R$ 40 (desconto de R$ 10). Inscrições podem ser 

feitas pelo e-mail nutriacao.sindnutba@gmail.com ou por um dos números de telefone disponíveis.  

PROGRAMAÇÃO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crn5.org.br/data/site/uploads/arquivos/11.03%20agora%20Programa%C3%A7%C3%A3o.jpg
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