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INSTITUIÇÕES PARCEIRAS

OBJETIVO

PÚBLICO

MÉTODOS
RESULTADOS ESPERADOS

❖ Universidad Nacional de Colômbia;

❖ Universidade Federal de Santa Catarina;

❖ Embrapa Tabuleiros Costeiros;

❖ Associação Camponesa Nacional (ACAN);

❖ Associação Camponeses e Camponesas do Estado de

Sergipe;

❖ Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado de

Sergipe (Consean-SE);

❖ Secretaria de Estado da Mulher, da Inclusão e Assistência

Social, do Trabalho e dos Direitos Humanos de Sergipe

(SEIDH/SE);

❖ Núcleo de Estudos e Vivência Agroecológica (EVA/UFS);

❖ University Ryerson;

❖ FioCruz;

❖McGill University

Atender às demandas sociais e científicas relativas à

promoção da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e do

Direito Humano à Alimentação Adequada no estado de Sergipe,

com enfoque nas dimensões de gestão, produção, acesso e

consumo de alimentos.

❖ Gestores municipais do estado de Sergipe;

❖ Camponeses e camponesas do estado de Sergipe;

❖ Discentes de graduação e pós-graduação.

❖ Contribuir, por meio da articulação de projetos científicos e

ações de extensão de SAN, com a formação dos gestores do

estado de Sergipe nesta temática;

❖ Desenvolver habilidades discentes na temática de SAN;

❖ Fortalecer as cooperações e parcerias e extensão

tecnológica.

❖ Avaliação da Política Nacional e do Sistema de

Segurança Alimentar e Nutricional nos municípios de

Sergipe:

Avaliação de programas e ações presentes nos municípios

pesquisados e os seus respectivos orçamentos em lei municipal

orçamentária. Realização de entrevista semiestruturada e

técnica da livre associação.

❖ Investigação da situação de segurança alimentar e

nutricional, bem como a percepção dos beneficiários do

programa social das cisternas sobre o impacto destas

tecnologias sociais na SAN domiciliar:

Coleta de dados direta e técnica de observação participante

com famílias que receberam os equipamentos hídricos do tipo

Cisterna Calçadão no período de 2013 a 2015, nos municípios

de Igaci e Craíbas, Alagoas. Realização de análise documental

dos cadastros dos beneficiários e dados do programa.

Aplicação de questionário, grupo focal e técnica da livre

evocação para conhecimento da percepção da famílias.

❖ Desenvolvimento e aplicação de curso de formação aos

gestores envolvidos nas ações de SAN dos municípios

de Sergipe:

Realização de um curso utilizando-se a plataforma virtual da

Universidade Federal de Sergipe, com adaptação da linguagem

dos conteúdos didáticos elaborados para ensino à distância.

❖ Desenvolvimento atividades de fortalecimento da

agricultura familiar camponesa para a produção de

alimentos saudáveis a partir do resgate, multiplicação e

armazenamento de sementes crioulas, colaborando com

a construção de tecnologias sociais que possibilitem

maior domínio dos agricultores sobre as cadeias

produtivas:

Avaliação do valor nutricional do cuscuz produzido da

semente de milho crioulo em Sergipe a partir de análise em

laboratório.

MÉTODOS

❖ Avaliação do efeito de ações de Educação Alimentar e

Nutricional no âmbito escolar, com enfoque na

seletividade e aversão aos alimentos regionais de

Sergipe:

- Realização de um ensaio clínico controlado em duas

creches filantrópicas da cidade de Aracaju, Sergipe;

- Grupo experimental x Grupo controle;

- Os vegetais selecionados serão elegidos a partir de um

questionário de frequência alimentar aplicado com os pais dos

pré-escolares;

- O monitoramento do consumo dos vegetais regionais será

realizado em três momentos: antes das intervenções, no

momento após as intervenções e no período de seguimento nos

dois grupos.


