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1º Concurso de vídeos da RedeNutri
A RedeNutri, Rede de Alimentação e Nutrição do Sistema Único de
Saúde, convida você, profissional de saúde,

estudante ou professor a

participar do 1º Concurso de vídeos da RedeNutri. O concurso tem o objetivo
de (i) estimular o registro, a valorização e divulgação da atuação do
Nutricionista no Sistema Único de Saúde e também (ii) o uso dos recursos da
RedeNutri na formação profissional e qualificação de sua prática.

1.

Introdução
A RedeNutri é uma rede social composta por profissionais, estudantes,

docentes e demais interessados na implementação das diretrizes da Política
Nacional de Alimentação e Nutrição. Um de seus objetivos é, portanto,
contribuir com o processo de expansão e qualificação das ações de
alimentação e nutrição nos diferentes níveis de atenção à saúde no SUS.
Pensando nisso e em comemoração ao Dia do Nutricionista, celebrado
dia 31 de agosto, a RedeNutri promove mais uma atividade, o 1º Concurso de
Vídeos da RedeNutri.

2. Sobre o Concurso de Vídeos
Queremos estimular o registro, a valorização e divulgação da atuação do
Nutricionista no Sistema Único de Saúde e também o uso os recursos da
RedeNutri na formação e qualificação profissional.
Convidamos a todos a participarem do concurso enviando vídeos nas
seguintes categorias:

2.1. Categoria 1: Ações de alimentação e nutrição no SUS
Faça parte dessa história e envie um vídeo contando a sua experiência
como nutricionista na atenção nutricional na Rede de Atenção à Saúde do
SUS.
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Podem ser apresentadas experiências e ações de alimentação e
nutrição desenvolvidas na atenção básica, média e alta complexidade que
represente e valorize a atuação do Nutricionista no SUS.
Se você ainda é estudante ou professor poderá participar enviando uma
experiência de ações de alimentação e nutrição, no âmbito do SUS, realizadas
durante a graduação, como por exemplo participação em projetos de extensão,
estágios, PET, entre outros.
2.2. Categoria 2: Utilização dos recursos da RedeNutri
Pegando carona nesta iniciativa, convidamos os usuários da RedeNutri a
enviarem vídeos que relatem o uso dos diversos recursos da Rede. Os vídeos
podem ser, por exemplo, contando como são utilizados os cursos de
autoaprendizado da RedeNutri em sala de aula ou capacitação na UBS ou
como a RedeNutri contribui para sua prática profissional.

2.3. Análise
Os vídeos serão analisados pela equipe de moderação da RedeNutri e
disponibilizados em nossa página do facebook (facebook.com/redenutri). Os
vídeos que receberem o maior número de curtidas, em cada categoria,
receberão como premiação um conjunto de publicações do Ministério da
Saúde.

Quem pode participar
O concurso é gratuito e aberto para os profissionais de saúde,
estudantes, docentes e envolvidos com a área.

Critérios de inclusão:
 Só serão aceitas produções com conteúdo, linguagem e imagens que
estejam condizentes com o código de conduta da RedeNutri (http://ecosredenutri.bvs.br/tiki-index.php?page=netqueta). Não serão consideradas
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produções que infrinjam ou violem os direitos alheios ou a legislação, que
sejam não fidedignas, maliciosas ou preconceituosas.
 Os vídeos deverão estar em harmonia com os princípios do SUS e com
as diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição - PNAN.
 Os vídeos deverão ser isentos de conflitos de interesse.
 Os vídeos enviados devem ter duração máxima de 90 segundos.
Todos os vídeos passarão pela análise da equipe da Redenutri.
 Cada participante poderá enviar no máximo 1 vídeo para cada categoria,
ou seja, você poderá optar por enviar apenas um vídeo ou enviar um vídeo
para cada categoria.
 Especificações técnicas dos vídeos: gravação em aparelhos de telefone
celular ou câmeras digitais domésticas, com boa qualidade de imagem e
som. Só serão divulgados vídeos com imagem e som de boa qualidade.
 Os vídeos deverão ser enviados preferencialmente nos formatos MP4 ou
MOV.
 Vídeos recebidos após o prazo estabelecido não serão considerados.
 Os vídeos deverão ser enviados com o termo de autorização do uso de
imagem devidamente preenchidos.

Para participar:
 O primeiro passo para participar do concurso é fazer o cadastro no
espaço colaborativo (http://ecos-redenutri.bvs.br) e curtir nossa página no
facebook (www.facebook.com/redenutri).
 Envie seu vídeo para o e-mail redenutri@unb.br e preencha o formulário
através do link: https://goo.gl/forms/ZTF17luHUW6CaXfj2, do dia 17 de
agosto até às 23:55 horas (horário de Brasília) do dia 26 de agosto de
2016.
*Observação: o preenchimento do formulário é obrigatório para a
participação no concurso.
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Cada vídeo enviado deverá ser acompanhado de:


Nome completo do(a) participante;



Cidade e estado de moradia,



Telefone de contato com DDD

Observação: só serão aceitos vídeos enviados com que se adequarem
ao passo a passo descrito acima.
 No dia 30 de agosto de 2016 os vídeos que atenderem aos prérequisitos serão disponibilizados na página do facebook da RedeNutri
(facebook.com/redenutri) para que sejam curtidos pelo público. O voto
popular será aceito até o dia 06 de setembro.
 Às 16 horas do dia 08 de setembro de 2016 os ganhadores serão
anunciados no espaço colaborativo da RedeNutri e na página do facebook
da rede.
 Ao enviar os vídeos para a atividade o participante aceita as condições
aqui divulgadas e autoriza o uso de seus vídeos, pela equipe da RedeNutri
para futuras atividades.

Premiação
 Será definido 1 (um) ganhador para cada categoria, tendo o concurso, 2
vencedores. Os contemplados serão os autores das criações mais curtidas
no Facebook.
 Caso aconteça do autor ser o ganhador nas duas categorias, a
premiação será dada ao autor da segunda produção mais curtida em uma
das categorias.
 O prêmio consistirá em um conjunto de publicações impressas do
Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutrição e do
Ministério da Saúde. Os prêmios serão entregues aos vencedores a partir
de setembro de 2016.
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Informações gerais
 O participante declara automaticamente, ao se inscrever, ser o autor do
vídeo.
 Ao enviar o vídeo, o participante, automaticamente aceita que sua
criação componha o banco de dados da RedeNutri e, independentemente
da classificação, seja reproduzido, publicado ou exibido como material de
divulgação e informação produzidos da RedeNutri.
 Os ganhadores autorizam o uso do seu nome nos materiais da
RedeNutri, sem ônus de espécie alguma para a Redenutri.
 A RedeNutri não publicará e nem compartilhará informações pessoais
sobre os participantes.

Cronograma

Inscrições

Publicação das produções
na página do facebook

Voto
popular

Anúncio dos
ganhadores

30/08

De 30/08 a
06/09

08/09

De 17/08 a
26/08
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