1ª Coleção de experiências da RedeNutri

O Guia Alimentar para a População Brasileira, lançado pelo Ministério da Saúde em 2014, apresenta princípios e
recomendações para uma alimentação adequada e saudável. O Guia visa orientar as ações de educação alimentar e
nutricional a serem desenvolvidas tanto no Sistema Único de Saúde (SUS) como nos demais setores envolvidos nesta
temática.

Pensando nisso, a RedeNutri lança a 1ª Coleção de experiências, para promover e dar visibilidade às iniciativas que
estão sendo planejadas e implementadas a partir do Guia Alimentar para a População Brasileira.

Assim convidamos a todos que enviem relatos de experiências que estão sendo realizados ou mesmo que ainda estejam
na fase de planejamento e que abordem os princípios e as recomendações de uma alimentação adequada e saudável,
segundo o proposto no novo Guia Alimentar para a População brasileira.

A sua experiência poderá ser apresentada no novo curso de Autoaprendizagem da RedeNutri!
A equipe da RedeNutri está elaborando um curso de autoaprendizagem sobre o Guia Alimentar para a População
Brasileira e você pode contribuir! As experiências recebidas poderão ser apresentadas no novo curso e inspirar novas
ações de promoção de uma alimentação adequada e saudável!

Agora é com você! Envie suas experiências e convide mais amigos para participar!

Para participar, é simples: envie o relato para redenutri@unb.br do dia 22 de abril até as 23:55 horas (horário de Brasília)
do dia 06 de maio. Você poderá enviar quantas projetos/experiências quiser!
Orientações gerais:
- Preencha o Formulário para registro de experiência pelo link: http://goo.gl/forms/xAWTXqhgSj
- Para que sua experiência seja registrada, após o registro da experiência pelo link acima, envie o Termo de autorização
de uso de direitos autorais (obrigatório) preenchido, disponível no Anexo 1, para o e-mail redenutri@unb.br.
- Se você tiver fotos, vídeos ou materiais impressos que complementem o relato da experiência, envie junto ao Termo.
Não esqueça de colocar seu nome, cidade e identificar a experiência.
- Experiências enviadas após o prazo estabelecido não serão consideradas nesta 1ª etapa de recebimento;
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- Só serão aceitos relatos que estejam condizentes com o código de conduta da RedeNutri. Não serão consideradas
produções que infrinjam ou violem os direitos alheios ou a legislação, que sejam não fidedignas, maliciosas ou
preconceituosas (http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-index.php?page=netqueta).

- As experiências deverão estar em harmonia com os princípios do SUS, os princípios do Guia Alimentar para a
População Brasileira e com as diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição - PNAN.

- O autor do relato, assume ao envia-lo ser o autor único ou participante do grupo responsável pela proposta ou
experiência;

- Ao enviar o relato aceita-se, consequentemente, que o mesmo e todos os anexos encaminhados (imagens, vídeos,
fotos e qualquer outro tipo de registro) componham as o acervo de documentos da RedeNutri e sejam
reproduzidas, publicadas e/ou exibidas pela RedeNutri;

- Os participantes autorizam o uso do seu nome nos materiais de divulgação da RedeNutri, sem ônus de espécie alguma
para seus organizadores. Neste caso, é necessário o preenchimento do Termo de Direito de Imagens em anexo.

Para maiores informações, acesse: http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-view_articles.php ou envie um e-mail
para: redenutri@unb.br
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Anexo 1
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE DIREITOS AUTORAIS

Pelo presente instrumento, eu, ___________________________________________________, inscrita sob o
RG n⁰ ___________________ e CPF n⁰ _______________________, na qualidade de titular dos direitos de autor da(s)
experiência(s) e/ou imagem(ns) incluídas ao banco de dados da RedeNutri, e, independentemente da classificação,
sejam reproduzidas, publicadas ou exibidas pelos materiais de divulgação e informação produzidos pela RedeNutri,
podendo estar disponíveis por meio da rede mundial de computadores (internet).
Declaro ainda, que, como participante, autorizo o uso do meu nome nos materiais publicados na rede, bem como
em eventos os quais a RedeNutri esteja presente, sem ônus de espécie alguma para os seus organizadores.
Declaro expressamente que a(s) experiência(s) e/ou imagem(ns) de que trata este termo de autorização de uso
de direito é(são) de minha autoria, não violando direitos de terceiros. Declaro, ainda, que o faço sem qualquer
onerosidade, ou seja, de forma gratuita.

Por ser a expressão da verdade, dato e assino o presente termo de autorização.

Brasília, _____ de _____________de 2015.
Assinatura
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