Os prémios são
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reconhecer Profissionais
de Saúde pelo seu
trabalho em África
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Categorias:

Pulicação Científica
Comunidade de Nutrição
Nutrição Pediátrica
Nutrição Clínica

» Enfermeiros
» Dietistas
» Nutricionista
» Farmacéuticos
» Praticantes de Medicina

Formulário de nomeação NNIA Awards
Por que os prêmios?
Os prêmios são uma oportunidade para
reconhecer profissionais de saúde por seu
trabalho na promoção da nutrição no continente
africano.

Quem pode ser nomeado?
Profissionais de saúde, incluindo dietistas,
médicos, nutricionistas, enfermeiros e
farmacêuticos.

A
Prêmio de cientista emergente

Nutrição em Pediatria

Nutrição Clínica

Informação do Proponente

Primeiro nome:
Sobrenome:
Titulo do trabalho:
(móvel):

Num. Telefone. (W):
Endereço de e-mail 1

O proponente deve preencher o formulário de
premiação em www.nnia.org. O profissional
de saúde pode ser nomeado em uma das
seguintes categorias:

Relacionamento com nomeado
(por exemplo, mentor, colega):

Profissionais de saúde com menos de 40 anos
que realizaram pesquisas recentemente para
seus estudos de Mestrado ou Doutorado. O
foco de sua pesquisa deve estar em uma das
seguintes áreas de foco:
• Nutrição materna / fetal / infantil nos primeiros
		 1 000 dias
• Nutrição e doenças infecciosas
• Nutrição no ciclo de vida
• Determinantes socioambientais da nutrição e
		 do comportamento alimentar
• Segurança alimentar e nutricional

Nutrição nas comunidades

B

Como funciona o processo de
nomeação?

Prêmio Científico Emergente:

Nutrição nas comunidades:

Categoria de nomeação (selecione apenas uma)

Nutrição em Pediatria:

Endereço de e-mail 2:
Currículo abreviado anexado
(clique aqui para ver o exemplo)

C

Informação do Candidato

Primeiro nome:
Sobrenome:
Titulo do trabalho

Endereço de e-mail 1:
Endereço de e-mail 2:
CV completo do candidato

D

Resumo da Justificação para a nomeação:

Este deve ter publicações em pelo menos
dois jornais periódicos revistos por pares e ter
uma apresentação oral em uma conferência /
congresso conceituada.
Fornecer documentos de apoio (por exemplo, artigo publicado, informações do projeto / resumos, carta de motivação)

E

Aceitação da nomeação

Assinatura do Proponente
Data:

D

D

/

M

M

/

Y

Y

Y

Assinatura do Candidato
Y

Reconhecimento pelo trabalho realizado
para melhorar a vida das crianças desde os
primeiros 1 000 dias de vida até aos 12 anos
através da intervenção nutricional. O trabalho
deve mostrar inovação e impacto mensurável,
com o candidato superando as expectativas.
Um artigo publicado em um jornal revisto por
pares que detalha essa intervenção pode ser
enviado para esta categoria.

Nutrição Clínica:

(móvel):

Num. Telefone. (W):

Reconhecimento pelo início e facilitação
de programas de nutrição para famílias /
escolas / projetos especiais. O programa
mostra inovação, participação comunitária,
engajamento e apoio das partes interessadas,
impacto mensurável e sustentabilidade. Um
artigo sobre este programa publicado em um
jornal periódico revisto por pares pode ser
enviado para esta categoria.

Reconhecimento pelo trabalho realizado para
melhorar a vida de indivíduos de qualquer
faixa etária através da intervenção nutricional
no cenário clínico, desde o nível primário
(centros de saúde) até ao nível terceário
(hospital acadêmico). O trabalho deve mostrar
inovação e impacto mensurável, com o
candidato superando as expectativas. Um
artigo publicado em um jornal revisto por
pares que detalha essa intervenção pode ser
enviado para esta categoria.
O candidato aceita a nomeação assinando o
formulário
• Certifique-se de que todos os documentos
		 comprovativos necessários estão anexados
• Enviar para o secretariado da NNIA em
		nnia@za.nestle.com
• Se houver alguma dúvida, envie um email
		para nnia@za.nestle.com

