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OBJETIVO GERAL

Fomentar a criação do Núcleo SAN, na Universidade Estadual de Maringá, contribuindo para a ampliação do conhecimentos sobre a temática da segurança 
alimentar e nutricional. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) ampliar conhecimentos relativos à produção e comercialização de alimentos, especificamente, saudáveis (in natura; integral; com conservantes naturais;
sem glúten, lactose e aditivos industrializados; e com teor de açúcar, sódio e gordura reduzido);
b) Agregar valor aos alimentos regionais provenientes da agricultura familiar;
c) Identificar e valorizar os saberes e fazeres do rural;
d) executar ações de capacitação e formação profissional que legitimem a identidade e o protagonismo do trabalhador rural;
e) Oferecer à mulher e ao jovem campesino possibilidades reais de geração de renda e permanência no campo;
f) realizar pesquisas sobre as ações SAN implantadas nas propriedades rurais nos assentamentos acompanhados pelas Incubadoras do Programa, criar no

Núcleo SAN espaço para disseminação da cultura da alimentação saudável e do consumo consciente e banco de dados disponibilizado para consultas dos
interessados em SAN.

Empreendimentos econômicos solidários atendidos pela UNITRABALHO – UEM

As atividades do projeto estão sendo norteadas por uma metodologia participativa – pesquisa-ação - A coleta de dados se dará por meio de idas a campo,
observação participante, conversas informais e diários de campo. Ademais, serão utilizados dados obtidos mediante a aplicação de questionários
semiestruturados, em projetos anteriormente executados. Serão realizados também cursos teórico-práticos relativos à produção artesanal e comercialização
de panificação saudável e alimentos com conservantes naturais; Os princípios da Multifuncionalidade agrícola, Economia Solidária e Segurança Alimentar e
Nutricional (SAN) irão fundamentar as práticas da equipe multidisciplinar.
Como metodologia para formação serão ofertados cursos de qualificação, o qual se justifica devido à grande demanda de profissionais da área de alimentos.
O referido curso será dividido em módulos, conforme descrito abaixo, contemplando os seguintes temas: Segurança Alimentar e Nutricional aos Sistemas
Agroecológicos de Produção, empreendedorismo, reaproveitamento de alimentos, Boas práticas na colheita e na produção de alimentos, sendo que as vagas
serão ofertadas preferencialmente para manipuladores de alimentos, agricultores, produtores e comunidades pobres e excluídas e outras afins.

Contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico do País na área de Segurança Alimentar e Nutricional(SAN) no âmbito da
UNASUL, através de ações integradas de ensino, pesquisa e extensão, vinculadas às comunidades dos locais e empreendimentos econômicos solidários,
acompanhados pela Incubadora Unitrabalho/UEM:
Mapeamento das ações realizadas nos últimos 10 anos, relativas ao fomento da Segurança Alimentar e Nutricional no âmbito do Programa Multidisciplinar de
Estudos e Pesquisas sobre o Trabalho e os Movimentos Sociais – Núcleo Incubadora Unitrabalho UEM;

Criação e institucionalização do Núcleo de SAN da UEM;
Capacitação de cidadãos e cidadãs (preferencialmente, pequenos produtores rurais, assentados da reforma agrária, catadores de materiais recicláveis,
agentes públicos e conselheiros vinculados à Segurança Alimentar e Nutricional; agricutores periurbanos, acadêmicos de cursos de graduação de Engenharia
de Alimentos e áreas afins, através de oferta de curso de formação e qualificação, ministrado em módulos , que contemple: a) visão geral do momento
histórico mundial e nacional e seus desdobramentos na estrutura de produção brasileira; b) Estudo e análise dos Documentos da 5ª. Conferência acional de
Segurança Alimentar e Nutricional – Proposta e Manifestos; c) Organização e viabilização de empreendimentos econômicos solidários, baseados na
produção agroecológica e/ou orgânica ou em processo de transição; d) Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – conceitos, organização,
legislação; e) Orientação técnica para formulação de Projetos visando acesso aos programas governamentais (Pronaf, PAA e PNAE); f) boas práticas de
manipulação e aproveitamento integral de alimentos, g)noções de direitos sociais e das minorias, participação política e gênero; h) implantação de novas
tecnologias sociais PAIS(horta mandala, cisterna, fossa séptica), estufas de bambu e minhocário), saúde e nutrição e segurança alimentar; i) ; noções básicas
para adequação dos produtos agroecológicos e/ou orgânicos às normas vigentes de acondicionamento, condições sanitárias, rotulação; j) comércio e
consumo consciente, inserção no comércio e formas alternativas de escoamento de produtos agroecológicos e orgânicos. Reserva de, no mínimo, 50% das
vagas para mulheres.
Manutenção de 05 EES na área de alimentos, incubados pelo Núcleo/Incubadora Unitrabalho UEM.
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