
 
TEMAS RESPONSÁVEIS 

27/08 Tema 1: Panorama geral do curso e 
proposta de trabalho. Uma introdução ao tema. 
- Apresentação do programa e metodologia de 
trabalho. Introdução ao conceito de Segurança 
Alimentar e nutricional e ao SISAN 

Maria Rita Marques de Oliveira 

03/09 Tema 2: As origens das inequidades 
sociais no processo histórico brasileiro 
- Retrospectiva histórica da formação do povo 
brasileiro e do seu processo político e 
econômico. Os atuais indicadores de 
desenvolvimento social.  

Pedro Acosta Leyva 

10/09 Tema 3: Os movimentos sociais na luta 
contra o preconceito e a violação de direitos. 
Racismo institucional. O movimento social 
negro. 
- Preconceito. Direitos sociais. A história dos 
movimentos sociais e a história do movimento 
social negro 

Juarez Tadeu de Paula Xavier 

17/09 Tema 4: As Políticas de promoção da 
igualdade racial 
- Histórico das políticas de promoção da 
igualdade racial. O Plano Nacional de 
desenvolvimento sustentável dos povos e 
comunidade tradicional de matriz africana 

Ana Lucia Pereira 

24/09 Tema 5: Sistema social: a sociedade civil 
frente aos setores público e privado 
- O sistema social e a relação da sociedade civil 
com a iniciativa privada e o poder público: 
porque precisamos das políticas sociais num 
mercado capitalista  

Juarez Tadeu de Paula Xavier 

01/10 Tema 6: Histórico e abrangência dos 
conceitos de Segurança Alimentar e Nutricional, 
Soberania Alimentar e Direito Humano à 
Alimentação 
- Histórico e abrangência dos conceitos de 
Segurança Alimentar e Nutricional, Soberania 
Alimentar e Direito Humano à Alimentação: 
Diferentes visões e percursos nacional e 
internacional. 

Bernardo Mançano Fernandes 

08/10 Tema 7: O Panorama da produção, 
transformação, comércio e abastecimento de 
alimentos no Brasil e entre os povos e 
comunidades tradicionais de matriz africana 
- O Panorama da produção, transformação, 
comércio e abastecimento de alimentos no 

José Giacomo Baccarin 



Brasil e entre os povos e comunidades 
tradicionais de matriz africanas: produção 
primária e transformação agroindustrial dos 
principais alimentos. 
15/10 Tema 8: O Panorama da desnutrição e 
outras formas de má nutrição no Brasil e entre 
os povos e comunidades tradicionais de matriz 
africana. 
- O Panorama da desnutrição e outras formas de 
má nutrição no Brasil e entre os povos e 
comunidades tradicionais de matriz africana: 
faixas etárias, diferenças regionais. 
Necessidades alimentares especiais (anemia 
falciforme) 

Thábata Koester Weber 

 

22/10 Tema 9: Cultura alimentar: cosmovisão 
africana 
- Cultura alimentar: cosmovisão africana 

Renata Aparecida de Souza Seidl 

29/10 Tema 10: Sistemas alimentares 
sustentáveis, inclusivos e promotores de saúde 
e bem estar 
- Sistemas alimentares sustentáveis, inclusivos e 
saudáveis: circuitos curtos e longos de 
produção. Produção agroecológica. Os povos de 
matriz africana como guardiões de sementes. 

Pablo Forlan Vargas 

05/11 Tema 11: O Sistema Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) 
- A LOSAN e a Política Nacional de SAN: seus 
princípios e diretrizes. Os componentes do 
SISAN. 

Edgard Aparecido de Moura 

12/11 Tema 12: A participação social na Política 
de SAN e o papel dos conselhos 
- A participação social na Política de SAN e o 
papel dos conselhos: o sentido da democracia 
participativa representativa. O que significa ser 
um conselheiro de SAN e como fazer parte ou se 
fazer representar nos conselhos de SAN 

Rosemberg Morais Caetano 

19/11 Tema 13: As atribuições dos conselheiros 
de SAN 
- As atribuições dos conselheiros de SAN: 
representatividade política, habilidades políticas 
e operacionais. 

Maria Rita Marques de Oliveira 

26/11 Tema 14: O Plano Nacional de SAN 
(PLANSAN) e seu Segundo Desafio (parte 1) 
- As metas para erradicação da insegurança 
alimentar. Inclusão Rural produtiva e acesso à 
terra e gestão territorial. 

Silvia Aparecida de Sousa 

Fernandes 

03/12 Tema 15: O Segundo desafio do PLANSAN 
(parte 2) 

Davis Gruber Sansolo 



- As metas para biodiversidade e acesso às 
políticas públicas 
10/12 Tema 16: A participação da sociedade 
civil na elaboração e monitoramento dos planos 
municipais de SAN 
- Como participar da elaboração e 
monitoramento dos planos de SAN 

Maria Rita Marques de Oliveira 

 


