
CURSO DE EXTENSÃO ONLINE
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

PROPOSTA
O propósito do curso é proporcionar ao aluno de graduação 
elementos teóricos para compreender as dimensões da Segurança 
Alimentar e Nutricional (SAN) no contexto das políticas públicas 
estratégicas para a garantia do Direito Humano à Alimentação Ade-
quada e da Soberania Alimentar. Busca evidenciar a relação entre a 
SAN e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Discute a 
fome, a crise alimentar e todos os tipos de má nutrição frente às 
múltiplas crises da atualidade agravadas pela pandemia da COVID-
-19. Convida o estudante ao engajamento social para a transforma-
ção da realidade por meio de atividades práticas no mundo virtual.

QUEM PODE PARTICIPAR?
Universitários, independente do país, período ou curso de gradua-
ção em andamento. É necessário que entenda a língua portuguesa, 
mas poderá se expressar em espanhol. Serão disponibilizados mate-
riais de apoio em espanhol.

ESTRATÉGIA E CONTEÚDO
O curso será oferecido totalmente online, em 15 aulas virtuais num 
total de 60 horas, incluindo o tempo para os exercícios. Serão 2 
aulas de 60 minutos por semana (3ª e 5ª feira) das 18:00 às 19:00h 
(horário de Brasília) no Google Meet e exercícios no Google Class-
room. As aulas síncronas serão gravadas e disponibilizadas no Clas-
sroom para apoiar a elaboração dos exercícios, por onde será com-
putada a presença. A avaliação será composta por: tarefas online, 
uma atividade prática em grupo e uma avaliação final escrita. 

Como resultado, se espera ampliar o entendimento sobre as políti-
cas de Segurança Alimentar e Nutricional na garantia do Direito 
Humano a Alimentação Adequada e Soberania Alimentar e sua rela-
ção com os objetivos do desenvolvimento sustentável.  

CONTEÚDO
Histórico da segurança alimentar e nutricional no Brasil e no mundo;
Modelo de desenvolvimento, crises econômicas, Soberania e Segu-
rança Alimentar e Nutricional;
Sistema Alimentares – saúde e sustentabilidade;
Políticas de reforma agrária e agricultura familiar;
Agroecologia, sociobiodiversidade, territórios e políticas ambien-
tais;
Políticas e Programas de Segurança Alimentar e Nutricional;
Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional;
Políticas de SAN no SUS - Política Nacional de Alimentação e Nutri-
ção; 
Políticas de SAN no SNE - Política Nacional de Alimentação Escolar;
Políticas de SAN no SUAS – Programas de transferência de renda, 
compras institucionais e equipamentos comunitários;
A SAN nas políticas de proteção a grupos específicos da população 
(Indígenas, povos de matriz africana, outros povos e comunidades 
tradicionais).



PERÍODO DE OFERECIMENTO
04/05/2021 a 19/08/2021

AULAS SÍNCRONAS
3ª e 5ª feira das 18:00h às 19:00h 

CERTIFICADOS
Ao finalizar o curso o aluno recebe automaticamente uma declara-
ção de conclusão. O certificado fornecido pela UNESP só será emiti-
do após tramitação interna, o que pode durar alguns meses após a 
conclusão.  

CUSTO
O curso é gratuito.

LOCAL
Google Meet
Google Classroom 
 

INSCRIÇÕES
www.redesans.com.br

PROMOÇÃO

CERTIFICADOS

APOIO

Curso desenvolvido com apoio financeiro do
convênio MCTIC n. 821825/2015 


