Concurso de Fotografia e Vídeo
ProPAN
Regras do concurso
A Organização Pan-Americana da saúde (OPAS /OMS) convida você a participar no
Concurso de Fotografia e Vídeo ProPAN, que irá reconhecer as melhores imagens
ilustrando a alimentacao complementar das crianças de 6 a 24 meses nas Américas.
Introdução
Pro PAN (Processo para a Promoção da Alimentação da Criança Pequena) é uma
ferramenta desenvolvida para fornecer os ministérios da saúde, ONGs e organizações
internacionais com uma ferramenta para desenvolver, implementar e avaliar programas e
intervenções para melhorar a dieta e alimentação de lactentes e crianças pequenas.
Pro PAN
baseia-se no reconhecimento de que os dois primeiros anos de vida são um período de
grande oportunidade, mas também grande vulnerabilidade em relação à nutrição, saúde e
desenvolvimento da criança. Estes anos fornecem uma janela em que a adesão à
amamentação e práticas de alimentação complementares recomendadas podem melhorar
não só a nutrição e saúde de lactentes e crianças pequenas, mas também a trajetória dos
aspectos-chave do seu bem-estar ao longo da vida.
Premiação será dada para as fotografias e vídeos que ilustram as práticas de alimentação
complementares ideais em uma maneira que ilustra a alimentação responsiva (alimentação
de uma forma que demonstra contato olho a olho); alegria em dar de comer e em comer; e
alimentacao com alimentos adequados, dados de forma adequada (alimentos saudáveis,
sem o uso de mamadeiras), entre outros.
Tema
O tema do concurso é "Alimentação complementar", ou alimentação de crianças de 6 a 24
meses de idade. (Aleitamento materno não está incluído ja que este foi um tema de um
concurso anterior da OPAS.)
Objetivo
Advogar para que a alimentação e a nutrição de lactentes e crianças pequenas (aleitamento
materno e alimentação complementar) sejam colocadas na agenda política e de saúde
pública dos países das Américas usando fotografia e vídeo como uma alavanca.
Quem pode participar
• Indivíduos e instituições

• Fotógrafos e cinegrafistas profissionais e amadores de qualquer nacionalidade
• Funcionários da OPAS não estão autorizados a participar.
Número de fotografias e vídeos por participante
•
•
•

Cada participante pode enviar até cinco (5) fotografias
Cada participante poderá enviar apenas um (1) vídeo
Cada vídeo deve durar no máximo dois (2) minutos

Critérios de inclusão
•
•

•
•

As fotografias e os vídeos devem retratar "alimentação complementar" em um país das
Américas.
As fotografias devem ter sido tiradas e os vídeos feitos pelo fotógrafo ou cinegrafista a
submete-las, e não podem ter sido alteradas eletronicamente. Fotos em cor e preto e
branco serão aceitas.
As fotografias devem ser submetidas em formato "jpg", "tif" ou “raw” e ter uma
resolução de pelo menos sete (7) megapixels (3072 x 2304 pixels).
Fotos e vídeos que tenham sido publicados ou premiados antes não serão aceitos.

Uso de fotografias e vídeos
A apresentação de fotografias e vídeos implica: a) aceitar que eles podem ser reproduzidos,
publicados ou exibidos pela OPAS, e b) autorizar o seu uso permanente, sem restrições,
nos meios de comunicação de massa e em materiais promocionais ou educacionais. Os
participantes também dão permissão a OPAS para publicar o nome do fotógrafo ou
cinegrafista assim como outras informações relacionadas com as fotografias ou vídeos.
Exemplos de fotografias ou vídeos para apresentar
•
•

•

Photographs and videos that illustrate a mother, father, grandparent, relative, sibling
or neighbor feeding a child;
Photographs and videos of a caregiver and child enjoying the feeding process (e.g.
caregiver smiling to the child while the child eats, pretending to eat while the child
looks, clapping hands when the child eats);
Children looking at and touching food and eating a variety of foods – vegetables,
fruits, meat, fish, beans, eggs - and not eating or being fed only carbohydrates (e.g.,
only rice, crackers, etc.).

Avaliação e classificação das fotografias e vídeos
•
•

Serão aceitos apenas fotografias e vídeos que atendem aos critérios descritos na
chamada para submissões.
Um júri composto por especialistas em alimentação infantis de dentro e fora da OPAS
selecionará uma fotografia vencedora e um vídeo vencedor de cada país e as três
melhores fotografias e três melhores vídeos nas Américas.

Como registrar sua fotografia ou vídeo

Vídeos e fotografias devem ser enviados utilizando o formulário de inscrição disponível no
site (http://www.paho.org ). Este é o único lugar para enviar as fotos e vídeos.
Os vídeos devem primeiro ser carregados no www.youtube.com ou www.vimeo.com e o
link para o vídeo colado no formulário de inscrição.
Inscriçoes serão aceitas até as 18:00 horas (hora de Washington, D.C., EUA) do dia 31 de
maio de 2013.
Calendário
31 de maio de 2013

Data limite para recepção das fotografias e
vídeos

1º de julho de 2013

Anúncio dos vencedores

Anúncio dos vencedores
Vencedores do concurso serão anunciados no site ProPAN (http://www.paho.org/propan ).
Prêmios
Vídeos e fotografias vencedoras receberão o reconhecimento e prêmios. As melhores
fotografias serão incluídas em um livro de aleitamento materno e práticas de alimentação
complementares a ser publicado em 2013.
A OPAS premiará os vencedores do concurso de fotografia e vídeo da seguinte maneira:
Fotografia:
a. Primeiro prêmio: US$ 2.000
b. Segundo prêmio: US$ 1.000
c. Terceiro Prémio: US$ 500
d. Certificado para melhor fotografia a nível nacional
Vídeo:
a. Primeiro prêmio: US$ 2.000
b. Segundo prêmio: US$ 1.000
c. Terceiro Prémio: US$ 500
d. Certificado para o melhor vídeo a nível nacional
Informações
Para obter mais informações sobre o concurso de vídeo e fotografia ProPAN , visite o site
http://www.paho.org/propan ou envie um e-mail para propan@paho.org.

