
REGULAMENTO 

 

CAPITULO I 

DA INSTITUIÇÃO DO PRÊMIO MARIA EMILIA DAUDT von der HEYDE 

O Prêmio Maria Emília Daudt von der Heyde foi instituído em 2019 pelo Conselho Regional de 
Nutricionistas da 8ª Região em homenagem à Nutricionista que dá nome ao Prêmio, por sua 
participação ativa na luta pelo reconhecimento da classe. 

Maria Emília presidiu o CRN-8 na gestão 2015-2018. Também foi professora do Departamento 
de Nutrição da UFPR e a 1ª doutora em Nutrição do Paraná, sendo a 1ª mulher a ser Diretora do 
Setor de Ciências da Saúde da UFPR. Ocupou o cargo de assessora especial do gabinete da 
reitoria no período de 2008 a 2016. Além disso, foi diretora-secretária do Conselho Federal de 
Nutricionistas. 

Foi uma das personalidades mais atuantes na formação do CRN-8, estando ativa desde o seu 
início, em 2006, quando era conselheira do CFN.  

Mila foi atuante na defesa das políticas públicas referentes à nutrição e à alimentação, 
defendendo a valorização da categoria e sempre lutando pela segurança e soberania alimentar, 
conscientizando a população, parlamentares e administradores públicos sobre a importância do 
trabalho do nutricionista na promoção da saúde. Em 2016, recebeu a homenagem pelos 10 anos 
do CRN-8, prestada pela Câmara Municipal de Curitiba, e, em 2017, esteve na Assembleia 
Legislativa do Paraná, quando foram comemorados os 50 anos de regulamentação da profissão 
no Brasil. 

Deixou um legado de realizações, dedicando se às causas da nutrição e foi fundamental para o 
engrandecimento da profissão. 

 

DO OBJETIVO 

A entrega do Prêmio Maria Emília objetiva reconhecer, incentivar e dar visibilidade aos 
Nutricionistas inscritos e ativos no Conselho Regional de Nutricionistas da 8ª Região, que tem 
em sua jurisdição o Estado do Paraná. 

 

DAS MODALIDADES  

Serão duas modalidades de premiação: 

1- Destaque profissional por área de atuação; 
2- Profissional homenageado 

Na modalidade destaque profissional, será selecionado 1 (um) profissional de cada área de 
atuação do nutricionista: Nutrição em Alimentação Coletiva, Nutrição Clínica, Nutrição em 
esportes e exercício físico, Nutrição em Saúde Coletiva, Nutrição na Cadeia de Produção, na 
Indústria e no Comércio de Alimentos, Nutrição no Ensino, na Pesquisa e na Extensão. 



 Na modalidade profissional homenageado, os Conselheiros indicarão em Plenária, 
nutricionistas para concorrer ao Prêmio. 

Podem participar do Prêmio qualquer Nutricionista, devidamente inscrito e em situação regular 
com o CRN-8, e que não tenha sofrido nenhuma penalidade disciplinar ou possua processo 
disciplinar em julgamento, mediante preenchimento da ficha de inscrição via Google Forms 
junto ao Conselho Regional de Nutricionistas da 8ª Região. 

Só será permitido o profissional se inscrever em uma das áreas de atuação. 

 

CAPITULO II 

DA INSCRIÇÃO PARA A MODALIDADE DESTAQUE PROFISSIONAL  

A modalidade destaque profissional se dará mediante a inscrição feita pelo nutricionista 
mediante preenchimento de formulário especifico disponível no site do CRN-8. 

O Candidato deverá estar inscrito e ativo no CRN-8; possuir, no mínimo, 2 (dois) anos de 
exercício efetivo da profissão na jurisdição do CRN onde ocorrerá o pleito e estar regular com 
suas obrigações perante o CRN-8. 

As inscrições poderão ser feitas a partir do dia 05 de julho de 2021 (08h00) tendo sua data de 
término no dia 30 de julho de 2021 (23h59). As mesmas deverão ser feitas via online através do 
sítio eletrônico do CRN-8.  

Caso haja mais de uma inscrição do mesmo profissional, mesmo que em áreas de atuação 
diferentes, será considerada a última inscrição realizada e descartadas as anteriores. 

Não poderão participar da indicação para a modalidade Destaque Profissional: Conselheiros 
(Regional ou Federal); Membros de Câmaras Técnicas e Membros de Grupos de Trabalho 
durante o período de inscrição até declaração do vencedor; Nutricionistas que tenham vínculo 
trabalhista com o Sistema CFN/CRN. 

 

DAS INDICAÇÕES PARA A MODALIDADE PROFISSIONAL HOMENAGEADO 

A indicação de nomes será feita em reunião da Plenária, a qual cada Conselheiro fará a escolha 
de um profissional, nutricionista que se destacou de forma global na sua área de atuação.   

O Conselheiro deverá elaborar um memorial descritivo dos profissionais que estão sendo 
indicados. A Comissão do Edital do Prêmio fará uma pré-seleção das pessoas indicadas pelos 
conselheiros e definirão três nomes que irão ser votados. O nome com a maioria dos votos será 
contemplado. 

Não poderão participar da indicação para a modalidade profissional homenageado: 
Conselheiros (Regional ou Federal); Membros de Câmaras Técnicas e Membros de Grupos de 
Trabalho durante o período de inscrição até declaração do vencedor; Nutricionistas ou que 
tenham vínculo trabalhista com o Sistema CFN/CRN. 

 

 



CAPÍTULO III 

DA DIVULGAÇÃO 

A divulgação do Prêmio Maria Emília ocorrerá nas redes sociais, sítio eletrônico institucional e 
por meio de e-mail marketing do CRN-8. Também será divulgado por instituições parceiras 
ligadas à área de Alimentação e Nutrição. 

Os inscritos na modalidade destaque profissional serão selecionados conforme critérios 
estabelecidos pelo CRN-8. 

O profissional indicado para a modalidade homenageado será avisado previamente do 
resultado. 

A divulgação dos resultados ocorrerá durante Evento em comemoração ao Dia do Nutricionista. 

 

CAPÍTULO IV 

DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A Comissão Organizadora habilitará as inscrições e estarão aptas a concorrer ao Prêmio todas 
as iniciativas que estiverem em conformidade com os critérios estabelecidos neste Edital e seus 
prazos. 

Para avaliação dos memoriais descritivos e inscrições, os membros da Comissão Julgadora do 
CRN-8 analisarão e pontuarão os itens abaixo atribuindo nota de 0 (zero) a 20 (dez) a cada um 
dos critérios.  

A Comissão Organizadora poderá, em qualquer tempo, solicitar aos inscritos neste edital 
comprovação documental adicional, relacionada aos itens de pontuação referentes aos critérios 
de avaliação. O candidato que não encaminhar a comprovação documental solicitada pelo CRN-
8, em prazo a ser estipulado, terá a pontuação inerente ao item cancelada.  

A Comissão Organizadora poderá decidir pela não concessão de prêmios ou pela premiação de 
apenas uma categoria de trabalho, caso o (a) candidato (a) não atinja os requisitos mínimos de 
pontuação, não correspondendo deste modo às expectativas expostas no presente edital. 

A Comissão Julgadora é soberana nas suas decisões, não cabendo qualquer recurso ou 
impugnação aos resultados apresentados. 

A nota final do candidato resultará da média aritmética das notas atribuídas aos quesitos 
avaliados. 

 

Critérios de Pontuação 

1. Pós graduação e/ou residência na área de atuação – 0 a 5 pontos (1 ponto por curso, sendo 5 
a pontuação máxima) 

2.  Mestrado aplicado à área de atuação – 0 a 5 pontos (1 ponto por curso, sendo 5 a pontuação 
máxima) 



3.  Doutorado aplicado à área de atuação – 0 a 5 pontos (1 ponto por curso, sendo 5 a pontuação 
máxima) 

4.  Título de especialista na área de atuação – 0 a 5 pontos (1 ponto por curso, sendo 5 a 
pontuação máxima) 

5. Atividades de produção intelectual nos últimos 5 anos, demonstradas pela publicação de 
artigos em periódicos ou publicação de livros/capítulos de livros ou publicação de trabalhos em 
anais de eventos e/ou de registros de patentes/softwares e assemelhados, relacionados à 
alimentação e nutrição, associada com a temática pleiteada na área de atuação – 0 a 5 pontos 
(1 ponto por atividade, sendo 5 a pontuação máxima) 

6. Atividades de extensão, demonstradas pela participação e organização de eventos e cursos, 
pelo envolvimento em formulação de políticas públicas– 0 a 5 pontos (1 ponto por atividade, 
sendo 5 a pontuação máxima) 

7. Atuação significativa em instâncias de participação social (Conselhos, entidades de classe, 
organizações sociais entre outras) – 0 a 10 pontos (1 ponto por representatividade ou mandato, 
sendo 10 a pontuação máxima) 

8. Apresentação de ideias e ações pioneiras que contribuam com a transformação da realidade 
alimentar e nutricional – 0 a 20 pontos 

9. Impactos e benefícios gerados, direta ou indiretamente, em alimentação e nutrição para a 
sociedade paranaense – 0 a 20 pontos  

10. Desenvolvimento de estratégias para o crescimento, divulgação, valorização e 
reconhecimento da profissão – 0 a 20 pontos 

 

A nota final do candidato resultará da somatória das notas atribuídas aos critérios avaliados pela 
Comissão Julgadora, sendo o vencedor o candidato que obter maior nota (de 0 a 100 pontos), 
segundo os critérios de pontuação descritos neste edital. 

No caso de empate serão utilizados como critérios de desempate, os itens listados a seguir:  

a) Maior nota no item 1. Impacto e benefícios gerados direta ou indiretamente, em alimentação 
e nutrição, para a sociedade paranaense; 

b) Maior nota no item 2. Relevância e aplicabilidade da atividade desenvolvida pelo profissional; 

c) Maior nota no item 3. Criatividade. 

 

CAPÍTULO V 

DA DESCLASSIFICAÇÃO 

Serão desclassificados os indicados e inscritos nas seguintes situações: 

Quando o Nutricionista possuir pendência no CRN-8 (financeira ou processo disciplinar 
transitado em julgado nos últimos 05 anos). 



Quando o Regional não conseguir contato com o profissional, segundo dados do seu cadastro 
no CRN-8, seja através de telefonia fixa ou móvel ou via endereço eletrônico (e-mail), dentro do 
prazo de três dias úteis, a serem contados a partir da data de encerramento da votação. 

Quando o profissional não enviar as informações e os dados solicitados pelo CRN-8 dentro do 
prazo determinado. 

Serão automaticamente desclassificados os candidatos que não atingirem a pontuação mínima 
de 50 pontos. 

Serão automaticamente desclassificados os candidatos que não atingirem a pontuação mínima 
de 2,5 pontos nos itens 7 a 10. 

Não serão aceitas inscrições de nutricionistas com número de inscrição secundária no CRN-8. 

O Prêmio Maria Emília Daudt von der Heyde é uma comenda outorgada uma única vez ao 
inscrito, sendo, portanto, vedada a participação daquele que já recebeu a homenagem. 

 

CAPÍTULO VI 

DA PREMIAÇÃO 

O Prêmio Maria Emília Daudt von der Heyde consiste na entrega de um título de reconhecimento 
aos Nutricionistas nas duas modalidades estabelecidas: Destaque profissional e profissional 
homenageado. 

A data da premiação será na data do evento em comemoração ao dia do nutricionista a ser 
divulgada posteriormente. 

Os homenageados receberão a premiação em sessão solene virtual 

 

CAPÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os prazos se alterados conforme necessidades, serão divulgadas nas redes sociais e sítio 
institucional do CRN-8. 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Avaliadora 

 

Curitiba, 02 de julho de 2021 

 

 

Cilene da Silva Gomes Ribeiro  
Vice-Presidente no exercício da Presidência 


