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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO – ASBRAN 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA PARA ELEIÇÃO DE DIRETORIA ASBRAN – GESTÃO 2022/2025 

 
A Presidente da Associação Brasileira de Nutrição – ASBRAN no uso de suas das atribuições 
estatutárias convoca os seus associados e associados das Associações Estaduais de Nutrição e do 
Distrito Federal – DF para participar da Assembleia Geral Ordinária de Eleições para a Diretoria 
Executiva e Conselho Fiscal da ASBRAN para o triênio 2022/2025, de acordo com as deliberações da 
Assembleia Geral Extraordinária de Delegados - AGED, de 15 de abril de 2021. O processo eleitoral 
será realizado por meio eletrônico (Internet) com coordenação e supervisão da ASSOCIAÇÃO 
GAÚCHA DE NUTRIÇÃO – AGAN, observando-se: 
 
Início da Assembleia e da votação: 10h00min do dia 9 de maio de 2022 em primeira chamada e 
com a presença de 2/3 dos associados com direito a voto e após, às 10h10min em segunda chamada, 
com qualquer número de associados ativos presentes. 
Fim da votação: 12h00min horas do dia 11 de maio de 2022. 
Encerramento da Assembleia: A Assembleia Geral Ordinária será retomada às 17:00 horas do dia 
11 de maio de 2022, para leitura da Ata de Eleição, lavrada pela Comissão Eleitoral, e declaração do 
resultado final e da chapa vencedora e posse. 
Local: Plataforma Google Meet, link de acesso https://meet.google.com/tse-eqox-qzz 
Pauta: Eleição e posse da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da ASBRAN para o triênio 2022/2025. 
  
A votação ocorrerá exclusivamente por meio eletrônico (Internet) com votação não presencial a 
partir das 10h00 (horário de Brasília) do dia 09/05/2022, encerrando-se às 12h00 (horário de 
Brasília) do dia 11/05/2022. Neste intervalo o acesso ao link de votação será ininterrupto, podendo 
o nutricionista votar em qualquer horário, sendo 50 horas de acesso. Conforme o disposto na 
Resolução Nº 01/2022 que rege sobre o Processo Eleitoral da ASBRAN. 
 
A Resolução Nº 01 de 29 de março de 2022 que rege sobre o Processo Eleitoral encontra-se 
publicada no site da Associação Brasileira de Nutrição – ASBRAN, no seguinte link: 
https://www.asbran.org.br/eleicao. 
 
Mais instruções e informações podem ser consultadas no sítio https://www.asbran.org.br/eleicao.   
 

São Paulo/SP, 29 de março de 2022. 
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