


1. Identificação do projeto

1.1 – Título do evento: Atualização em Introdução  Alimentar: por que as recomendações 
mudaram tanto ao longo dos últimos anos?

1.2 – Tema central: Promoção da saúde através da alimentação saudável

1.3 – Empresa Promotora: Mi Petit :: Comidinhas nutritivas e saudáveis

1.4 – Equipe responsável: Valeria Freitas, Amanda Branquinho e Marina Macedo

1.5 – Período de realização: o vento será realizado no dia 09 de Novembro de 2019 das 
8:30 ás 12:00

1.6 – Local do evento: o evento será realizado no Auditório do Edifício Íon, localizado no 
SGAN, Qd. 601, Bloco H, L2 Norte



2 - Objetivos do Evento
Nosso objetivo com o evento é alinhar entre os profissionais da área de saúde infantil, as 
últimas atualizações nas recomendações quanto a introdução alimentar e promover a 
conexão entre esses diferentes profissionais



3. Justificativa

Queremos promover a saúde através da alimentação saudável! Essa é nossa 
missão. 
Por isso nossa aderência às recomendações do Ministério da saúde e Sociedade 
Brasileira de Pediatria, e apoio em divulgar as recomendações mais atuais.



4. Público-Alvo

O nosso objetivo é fazer essa atualização junto aos profissionais da área de saúde infantil, 
nomeadamente:
•Pediatras
•Nutricionistas
•Fonoaudiólogas

Buscamos atender, nesse evento, 100 profissionais das áreas acima citadas, da região do DF 
e arredores, podendo estender ate os profissionais de GO.



5. Formato do evento

As características do formato do evento são:
Data: 09/11/2019

Local: Auditório do Edifício Íon. SGAN, Qd. 601, Bloco H, L2 Norte

Atividades:
Café da manhã, antes do evento começar
Coffe break no intervalo
Entrega de brindes do evento
Entrega de certificado

Programa:
•Palestras:

•Nutricionista Amanda Branquinho – Novas recomendações quanto à introdução alimentar
•Pediatra Dr. Ricardo Fonseca – Introdução alimentar dos alimentos potencialmente alergênicos
•Fonoaudióloga Gabriela Mazoni – Importância de evoluir a consistência da alimentação infantil



6. Plano de Marketing e divulgação

•Foi desenvolvido um flyer para a divulgação do evento, conforme a arte 
ao lado:

•Essa mesma linha de comunicação será usada na divulgação através das 
mídias sociais, IG e FB

•O acesso ao evento será através da aquisição de convite, através do 
Simpla, no valor de R$ 80,00.
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