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Modalidade: Núcleo Nascente

Linha: Educação alimentar e nutricional (EAN)

INTRODUÇÃO
As instituições públicas de ensino superior podem e devem

funcionar como espaço de reflexão, de diálogo e de ações na

busca da garantia do direito humano à alimentação adequada

(DHAA) e da soberania alimentar. Nesse sentido, é a partir da

compreensão da complexidade do contexto em que se

estabelece o sistema alimentar atual, que se pode discutir as

possibilidades de enfrentamento dos seus impactos sociais,

ambientais e econômicos.

OBJETIVO
Refletir sobre o papel social da universidade na perspectiva do

direito humano à alimentação adequada e estabelecer ações

para o fortalecimento das políticas públicas de segurança

alimentar e nutricional

B) Plano de trabalho de extensão tecnológica -

Promoção da SAN com a juventude

Eixo 1: Fortalecimento de ações de EAN junto ao público

jovem por meio da Rede ‘Comer pra que?’ As ações e

atividades do movimento poderão ocorrer de forma

presencial, nos mais diversos territórios e localidades no

Brasil, e/ou de forma virtual, nas redes sociais do movimento

‘Comer pra quê?’ ou em outros canais comunicação que os

jovens estejam conectados, seja em âmbito nacional ou em

países da Rede SSAN, parceiros do projeto

Eixo 2: Delineamento e experimentação de metodologias

de EAN junto aos estudantes universitários no contexto

da SAN Serão realizadas oficinas de criação de

metodologias EAN adequadas a este público e a realidade

do território da universidade. Esta oficina contará com a

participação de pesquisadores desta proposta e de

estudantes dos cursos de Nutrição, para que estes tenham a

oportunidade de participar de processos de criação e de

práticas educativas, por meio de ações de extensão.

C) Projeto de pesquisa - Interfaces da Segurança

Alimentar e Nutricional no Ambiente Universitário

Vertente 1: Impacto do restaurante universitário e de

ações educativas na segurança alimentar e nutricional

dos estudantes universitários e indivíduos e nos

ambientes universitários Estudo longitudinal, analítico, de

campo (Avaliação do Consumo Alimentar Qualitativo e

quantitativo; Avaliação Antropométrica e do nível de

atividade física; Avaliação do cardápio e do ambiente

alimentar)

Vertente 2: Viabilidade de aquisição de alimentos da

agricultura familiar via Programa de Aquisição de

Alimentos (PAA) modalidade compra institucional pela

UNIRIO. Pesquisa de caráter exploratório, baseada em

estudo de caso (Levantamento documental; Análise de

demanda; Levantamento da oferta; Análise da possibilidade

de oferta regular; Questionário Empresas Produtoras de

Refeições Coletivas)

METODOLOGIA
A) Cursos de qualificação profissional - Curso de

Qualificação Profissional em Segurança Alimentar e

Nutricional

O curso de qualificação profissional em SAN visa desenvolver a

capacidade de análise de contexto e de diálogo, atendendo a

demanda de profissionais de diferentes áreas que lidam com a

temática em foco. O curso será ofertado em dois módulos, cada

um com carga horária de 180 horas, permitindo ao educando

optar por realizar apenas o primeiro módulo, que caracteriza um

Aperfeiçoamento, ou de realizar os dois módulos, caracterizando

uma Especialização

RESULTADOS ESPERADOS
● Divulgação acadêmica, técnica e científica das ações e

produtos do projeto;

● Consolidação da SAN e da alimentação adequada e

saudável no ambiente universitário;

● Fomento da inclusão e do debate da SAN em diversas

instâncias da formação universitária (diversos cursos de

graduação e pós-graduação).


