
ERRATA EDITAL nº 01/2019 

A Comissão Organizadora do Prêmio de Nutrição Álvara Lopes de 

Mello e Silva, Ano 2019, do Conselho Regional de Nutricionistas da 7ª Região 

(EDITAL DO CONCURSO nº 001/2019), responsável pela condução desse 

Edital, cujo objeto é a seleção e premiação com o objetivo incentivar o 

Nutricionista a divulgar sua experiência profissional e documentar seus 

trabalhos acadêmicos nos meios de divulgação científica, possibilitando a 

expansão do acervo técnico-científico nas diferentes áreas de atuação da 

nutrição, conforme descrito e detalhado no referido Edital, comunica alteração 

no instrumento convocatório: 

Os itens 5ª, PARÁGRAFO ÚNICO e 15 do Edital do Prêmio Álvara Lopes de 

Mello e Silva CRN-7 passam a vigorar com a seguinte redação: 

Onde se lê: 

Art. 5º - [...] 

PARÁGRAFO ÚNICO. Não serão aceitos trabalhos com mais de 5 autores, ainda 

que não tenham sido aprovados pelo Comitê de Ética e Pesquisa – CEP, 

conforme indicação na Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, que 

aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo 

seres humanos. 

Art. 15º - [...] 

CRONOGRAMA PERÍODO 

Publicação do edital 01/04/19 

Inscrições e submissões dos trabalhos pelo site do 

CRN-7 
01/04/19 a 01/05/19 

Avaliação dos trabalhos pela Comissão Avaliadora 01/05/19 a 31/05/19 

Divulgação dos trabalhos classificados 05/08/19 

Recursos 06/08/19 a 07/08/19 

Divulgação do resultado final 31/08/19 

 

Leia-se: 

Art. 5º - [...] 

PARÁGRAFO 1. Os trabalhos que envolveram seres humanos, na qualidade de 

participante da pesquisa, individual ou coletivamente de forma direta ou 

indireta, em sua totalidade ou partes dela, incluindo o manejo de informações 

ou materiais, só serão aceitos mediante PARECER APROVADO por Comitê de 

ética e Pesquisa.   

 

PARÁGRAFO 2. Não será necessária a aprovação por Comitê de Ética e 

Pesquisa para os trabalhos que não envolvam seres humanos.  

 



PARÁGRAFO 3. Não serão aceitos trabalhos de revisões de literatura. 

 

PARÁGRAFO 4. Não serão aceitos trabalhos com mais de 5 autores. 

 

Art. 15º - [...] 

 

CRONOGRAMA PERÍODO 

Publicação do edital 01/04/19 

Inscrições e submissões dos trabalhos pelo site do 

CRN-7 (www.crn7.org.br) 
01/04/19 a 03/06/19 

Avaliação dos trabalhos pela Comissão Avaliadora 04/06/19 a 28/06/19 

Divulgação dos trabalhos classificados 05/08/19 

Recursos 06/08/19 a 07/08/19 

Divulgação do resultado final 31/08/19 

 


