SEMINÁRIO
INTERNACIONAL
DA REDE SSAN
Rede Latino-Americana de Soberania
e Segurança Alimentar e Nutricional

Região Norte

Estado: Amazonas
Instituição: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Coodernação: Marcos Vinicius Bastos Garcia
E-mail: mvbgarcia@gmail.com
Projeto: Resgate e caracterização de variedades crioulas e estímulo à formação
de bancos comunitários de sementes no Amazonas.
Objetivo: Estimular a conservação on farm da agrobiodiversidade pelo resgate
e caracterização de variedades crioulas
Parceiros: Instituto Federal do Amazonas
Universidade Federal do Amazonas
Universidade da Republica, Uruguai
Instituição: Universidade Federal do Amazonas
Coodernação: Therezinha de Jesus Pinto Fraxe
E-mail: tecafraxe.ufam@gmail.com
Projeto: Segurança Alimentar e nutricional na Amazônia Ocidental:
Inclusão produtiva, descentralização e gestão participativa de políticas
públicas para a promoção da SAN no amazonas e Acre.
Objetivo: Caracterizar e analisar políticas públicas de superação de
Insegurança Alimentar e Nutricional nos Estados do Acre e Amazonas, a
fim de contribuir no desenvolvimento de indicadores técnico-cientifico de
acompanhamento, monitoramento e avaliação da Segurança Alimentar e
Nutricional (SAN)
Parceiros: Universidade Federal do Amazonas UFAM
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre - IFAC
Ministério do Trabalho e Emprego - TEM
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Estado: Amazonas
Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas
Coodernação: Danniel Rocha Bevilaqua
E-mail: danniel.bevilaqua@ifam.edu.br
Projeto: Tecnologias para o beneficiamento e conservação de pescado: alternativa
para a soberania e segurança alimentar e nutricional das comunidades tradicionais
do município de Manacapuru, Brasil.
Objetivo: Desenvolver e aplicar tecnologias sustentáveis para selecionar, processar
e beneficiar pescados como matéria-prima utilizando processos de defumação,
salga, congelamento, embalagem, armazenamento, descongelamento, produção
de fishburger e embutidos, inclusive subprodutos, em diversos graus, utilizando
equipamentos, utensílios, instrumentos e controle de qualidade de produtos e
de processos na indústria de alimentos, de acordo com as normas técnicas, de
segurança, higiene e saúde no trabalho
Parceiros: SENAC, IFAM, Campus Parintins, UEA
Instituição: Universidade Federal do Amazonas
Coodernação: Thelma Mendes Pontes
E-mail: thelmampontes@gmail.com
Projeto: A saúde vem do verde - Resgate e valorização das plantas alimentícias
não convencionais e suas sementes para promoção da segurança alimentar e nutricional
na Bacia Amazônica.
Objetivo: Consolidar núcleos de SAN nas universidades parceira e promover maior
consumo de hortaliças e frutas, visando a garantia de práticas alimentares promotoras
de saúde, valorizando os aspectos socioculturais, bem como o uso sustentável do meio
ambiente para população indígenas e não indígenas,
usuários do sistema público de saúde e agentes de saúde na Bacia Amazônica
Parceiros: Universidade Federal de Roraima, Universidade Federal do Tocantins - UFT
Universidad Nacional de Colombia - UNAL, Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas,
Instituto de investigaciones de la amazonia peruana, Fundacion Caminos de Identidad
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Estado: Pará
Instituição: Universidade Federal do Pará
Coodernação: Manoel da Cruz Rodrigues
E-mail: amcr@ufpa.br
Projeto: Ações educativas com ênfase a aspectos higiênico-sanitários, nutricionais e
tecnológicos voltados à capacitação dos pescadores e manipuladores de peixe salgado do
complexo Ver-o-Peso.
Objetivo: Capacitação e qualificação dos pescadores e manipuladores artesanais de
peixe salgado do complexo do Ver-o-Peso em boas práticas de produção e manipulação
nos aspectos higiênico-sanitários, bem como aplicações combinadas de processos de
conservação simples visando a padronização e inovação de produtos à base de pescado
Parceiros: Universidade Federal do Para - UFPA Brasil
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG Brasil
Instituto Federal de Educação em Ciência e Tecnologia - IFPA Brasil
Universidade Nacional de Trujillo - Peru
Instituição: Universidade Federal do Pará
Coodernação: Flavio Bezerra Barros
E-mail: flaviobb@ufpa.br
Projeto: Comida de quilombo no Brasil: saberes, práticas alimentares e experiências em
contextos do Sul, Centro-Oeste e Norte.
Objetivo: Estudar as estratégias alimentares de povos quilombolas em perspectiva
comparada em diferentes contextos socioculturais, ambientais e de luta pelo território,
uma vez que estes agentes sociais dependem da existência do território e suas
territorialidades para acessarem os recursos fundamentais à soberania e segurança
alimentar e nutricional para construção do bem viver.0020
Parceiros: Universidade Federal do Para - UFPA Brasil
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG Brasil
Instituto Federal de Educação em Ciência e Tecnologia - IFPA Brasil
Universidade Nacional de Trujillo - Peru
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Estado: Rondônia
Instituição: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Rondônia
Coodernação: Aurélio Ferreira Borges
E-mail: aurelio.ferreira@ifro.edu.br
Projeto: Desempenho das florestas, sistemas agroflorestais e agroextrativistas para a
segurança alimentar e nutricional na Amazônia Ocidental.
Objetivo: Caracterizar a segurança alimentar e nutricional em grupos populacionais
específicos, com ênfase em povos e comunidades tradicionais e outros grupos sociais
vulneráveis no meio rural da Amazônia ocidental
Parceiros: UFRRJ
IFRO
Facimed Cacoal-RO
Universidad Nacional de Colombia
Universidade de Paris III e Instituto das Américas, França
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Estado: Roraima
Instituição: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Coodernação: Rafael Gastal Porto
E-mail: rafael.porto@embrapa.br
Projeto: Quintais sustentáveis
Objetivo: Contribuir com a segurança alimentar e nutricional de comunidades em
processos de vulnerabilidade social com a implantação de "quintais sustentáveis"
em famílias ligadas à Casa de Timóteo (Unidade do Lar Fabiano de Cristo) em Boa
Vista em bairros da periferia. Portanto, com isso, o objetivo principal é o de promover
e fomentar a segurança alimentar e nutricional de 20 famílias de baixa renda dos
bairros Nova Cidade e adjacentes, de 200 crianças do Lar Fabiano de Cristo, bem
como capacitar estas famílias na produção de alimentos com base agroecológica
em seus quintais com apoio de tecnologias sustentáveis (sociais e ambientais), para
que, mediante a divulgação dos resultados positivos, outras famílias, principalmente,
aquelas localizadas em seu entorno, possam desenvolver projetos semelhantes,
dando com isso, continuidade as atividades deste projeto. Com isso a ideia é a de
se estruturar um centro de referência em agricultura urbana e periurbana (AUP)
articulando órgãos de pesquisa, ensino, desenvolvimento e assistência técnica.
Parceiros: Universidade Federal de Roraima
Universidade Estadual de Roraima
Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Casa de Timóteo (Lar Fabiano de Cristo)
Fundação Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Universidad Nacional de Loja
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Estado: Roraima
Instituição: Universidade Federal de Roraima
Coodernação: Inara do Nascimento Tavares
E-mail: inara.nascimento@ufrr.br
Projeto: Fortalecimento das culturas alimentares do Norte: soberania alimentar e
experiências de produção agroecológica para a promoção da saúde.
Objetivo: Consolidar um núcleo de estudos em agroecologia e segurança alimentar e
nutricional do instituto Insiliran de formação superior indígena/UFOO, constituído nas
experiências em perpectiva de redes com as universidades parceiras brasileiras (UFAM,
UFT e UNESP) e com universidades dos países da América Latina (UNAL, IIAP, UNIA)
Parceiros: Universidade Federal do Amazonas UFAM
Universidade Federal do Tocantins - UFT
Universidade Estadual Paulista - UNESP
Universidad Nacional de Colombia - UNAL
Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia - UNIA
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Região Nordeste

Estado: Alagoas
Instituição: Universidade Federal de Alagoas
Projeto: Bases para o estabelecimento de um programa de popularização das plantas
alimentícias não convencionais.
Coodernação: Patricia Muniz de Medeiros
E-mail: patricia.medeiros@ceca.ufal.br
Objetivo: Contribuir para a popularização do consumo de plantas alimentícias não
convencionais (PANC) na região metropolitana de Maceió, através da investigação
sobre tais espécies e seu potencial comercial, bem como da capacitação de produtores
agroecológicos e da divulgação das PANC para a população local.
Parceiros: Universidade Federal de Alagoas
Universidade Federal Rural de Pernambuco
Universidade Estadual de Alagoas
Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (Argentina)
Instituição: Universidade Federal de Alagoas
Projeto: Segurança alimentar e nutricional em familiar de assentamentos rurais de
alagoas e sua relação com fatores ambientais.
Coodernação: Rafael José Navas da Silva
E-mail: rafael.navas@ceca.ufal.br
Objetivo: Realizar estudos referentes à Segurança Alimentar e Nutricional de famílias de
assentamentos rurais do Estado de Alagoas relacionando as formas de uso e ocupação
do solo e variáveis ambientais com insegurança alimentar nas diferentes mesorregiões
alagoanas, por meio de múltiplas metodologias.
Parceiros: Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” - Universidade de São Paulo
Universidade Federal do Acre
Universidad Pedagogica Nacional, Bogotá, Colômbia
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Estado: Bahia
Instituição: UFRB
Projeto: Agricultura familiar e oferta saudável na alimentação escolar: Construindo
metodologias participativas para o diálogo entre oferta e demanda do PNAE.
Objetivo: Investigar as barreiras de acesso dos produtos das organizações econômicas do
recôncavo da Bahia no mercado do PNAE, construindo um Plano de Ação Comum a partir
dos possíveis arranjos institucionais da demanda em convergência com os diferentes
arranjos de comercialização das OEFA.
Parceiros: Universidade Federal da Bahia, Universidad Técnica Particular de Loja.
Instituição: Universidade Federal do Sul da Bahia
Projeto: Segurança alimentar e nutricional em populações indígenas e comunidades
rurais do sul da Bahia com foco na agroecologia e na conservação da biodiversidade.
Coodernação: Gabriela Narezi
E-mail: gnarezi@gmail.com
Objetivo: A proposta apresenta como objetivo principal o desenvolvimento de um
conjunto de ações de ensino, pesquisa e extensão que busquem a promoção da
segurança alimentar e nutricional e da produção de alimentos de bases agroecológicas
junto aos povos indígenas, pequenos agricultores familiares e assentamentos rurais da
reforma agrária localizados na região do sul da Bahia.
Parceiros: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) - Campus
Porto Seguro - Brasil
Universidade de São Paulo - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz - Brasil
Universidade Federal do Vale do São Francisco - Brasil
Universidade Federal da Bahia - Brasil
Universidade Federal do Pará - Brasil
Universidade de Valparaíso - Chile
Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris - França
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Estado: Bahia
Instituição: Universidade do Estado da Bahia
Projeto: As práticas e os saberes sobre a produção e consumo de alimentos no contexto
socioambiental da Terra Indígena Kiriri do norte da Bahia.
Coodernação: Sandra Simone Queiroz de Morais Pacheco
E-mail: spacheco@uneb.br
Objetivo: Realizar um levantamento dos saberes, práticas e estratégias alimentares
dos grupos indígenas Kiriri estudados, buscando intervir positiva e afirmativamente
positivamente, através do oferecimento de experiências pedagógicas a diferentes sujeitos
sociais, com ações de apoio e fortalecimento da produção de alimentos oriundos da
agrobiodiversidade local.
Parceiros: Universidade do Estado da Bahia
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Universidade Estadual de Feira de Santana
Universidade Federal do Reconcavo da Bahia
CIAT
SCE
ANAI
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Estado: Bahia
Instituição: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
Projeto: Uso da homeopatia em búfalas e os efeitos sobre a sanidade, produção de leite
e derivados lácteos.
Coodernação: Micheli Dantas Soares
E-mail: michelid@ufrb.edu.br
Objetivo: Investigar as barreiras de acesso dos produtos das organizações econômicas
do recôncavo da Bahia no mercado do PNAE, construindo um Plano de Ação Comum
a partir dos possíveis arranjos institucionais da demanda em convergência com os
diferentes arranjos de comercialização das OEFA.
Parceiros: Universidade Federal da Bahia
Universidad Técnica Particular de Loja
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Projeto: Uso da homeopatia em búfalas e os efeitos sobre a sanidade, produção de leite
e derivados lácteos.
Coodernação: Jose Esler de Freitas Junior
E-mail: freitasjuniorje@yahoo.com.br
Objetivo: Objetiva-se com este projeto avaliar o uso de tratamentos homeopáticos e seus
efeitos sobre a sanidade e desempenho de búfalas leiteiras, e avaliar a qualidade do leite
e produtos lácteos sobre a segurança alimentar e nutricional.
Parceiros: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Baiano
Universidade de Zulia
Universidade de São Paulo
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

Rede Latino-Americana de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional • 13

Estado: Sergipe
Instituição: Universidade Federal de Sergipe
Coodernação: Andhressa Araujo Fagundes
E-mail: afagundes16@gmail.com
Projeto: Observatório de políticas de combate à pobreza e garantia da segurança
alimentar e nutricional do estado de Sergipe (OSANES): desenvolvimento e fortalecimento
de ações para a promoção do direito humano à alimentação adequada nas dimensões
de gestão, produção, acesso e consumo de alimentos.
Objetivo: Atender as demandas sociais e científicas relativas à promoção da Segurança
Alimentar e Nutricional e do Direito Humano à Alimentação Adequada nos estados de
Sergipe e Alagoas, nas dimensões de gestão, produção, acesso e consumo de alimentos.
Parceiros: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) - Brasil
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) - Brasil
Universidad Nacional de Colombia - Colômbia
Ryerson University - Canadá
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Estado: Ceará
Instituição: Instituto Federal do Ceará
Campus Limoeiro do Norte-CE
Projeto: Pratos típicos como elemento de educação alimentar na preservação
e intercâmbio de tradições alimentares.
Coodernação: Renata Chastinet Braga
E-mail: rchastinet@ifce.edu.br
Objetivo: Promover a construção de um núcleo de segurança alimentar e nutricional
interdisciplinar focado no conhecimento em alimentação saudável e a valorização da
alimentação regional na escola.
Parceiros: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE Campus
Limoeiro do Norte-Ce - Rua Estevam Remigio - 1145 - Centro - Limoeiro do Norte - 62930000
Susana Martinez Litvak Universidad Tecnologica de Chile - Instituto Profesional Centro
de Formacion Tecnica - Vitacura 10151, Vitacura - Santiago - Chile.
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Estado: Ceará
Instituição: Instituto Federal do Ceará - Campus Acaraú
Projeto: Estabelecimento do Núcleo de Estudo em Segurança Alimentar e Nutricional
do IFCE campus ARACATI - Aquaponia em pequena escala: uma tecnologia sustentável
para a promoção da SAN.
Coordenação: Emanuel Soares dos Santos
Email: santos.e.s@ifce.edu.br
Objetivo: Implantar o Núcleo de Estudo em Segurança Alimentar e Nutricional do IFCE
campus Aracati para realização de pesquisa, ensino e extensão utilizando a aquaponia
como ferramenta para promoção da SAN na região de influencia do IFCE campus Aracati.
Parceiros: Universidade Federal do Ceará - Brasil - CEP. 60020-181
Universidade Federal do Rio Grande do Norte –Escola Agrícola de Jundiaí - Brasil CEP. 59280-000
Universidade do Estado de Santa Catarina/Centro de Educação Superior da Região Sul Brasil - CEP. 88.790-000
Empresa de Pesquisa Agropecuária - Embrapa Tabuleiros Costeiros - Brasil
- CEP 70770-901 - Universidad Catolica Del Norte - Chile - Larrondo 1281, Coquimbo.
Universidad de Nariño - Colômbia.
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Estado: Paraíba
Instituição: UFCG
Projeto: Rede de Desenvolvimento da Caprinocultura no Semiárido Paraibano através do
Núcleo de SAN.
Objetivo: Desenvolver e validar tecnologias para a produção de queijos caprinos
adaptados ao Semiárido brasileiro utilizando maturação a temperatura ambiente e
fermento lácteo autóctone visando incrementar a produção agroindustrial no semiárido
da Paraíba no Arranjo Produtivo Local (APL) do Leite e derivados caprino.
Parceiros: UFCG, UFPB, EMBRAPA, INTA Argentina.
Instituição: Universidade Federal da Paraíba
Coodernação: Evandro Leite de Souza
E-mail: evandroleitesouza@ccs.ufpb.br
Projeto: Vigilância e capacitação sanitária para inclusão produtiva de agricultores
familiares em mercados institucionais de alimentos como estratégia de promoção da
segurança alimentar e nutricional em municípios do estado da Paraíba.
Objetivo: Fomentar a inclusão produtiva de jovens moradores de comunidades de
assentamentos rurais nos mercados institucionais de produtos alimentícios no Estado da
Paraíba por meio de ações de capacitação e de vigilância sanitária em alimentos
Parceiros: Universidade Federal de Campina Grande, Universidad de La Plata.
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Estado: Paraíba
Instituição: Universidade Federal da Paraíba
Coodernação: Mauricio Sarda de Faria
E-mail: mausarda@yahoo.com.br
Projeto: Observatório nordestino de políticas de segurança e soberania alimentar
e nutricional – Observasan.
Objetivo: Fortalecer o observatório nordestino de segurança e soberania alimentar e
nutricional - observasan através de ações de pesquisa, extensão e ensino, sobre o tema
nos estados da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte e apoio às políticas púbicas
de combate à fome e à insegurança alimentar na Região Nordeste do Brasil.
Parceiros: Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
Food and Agricultural Organization of the United Nations - Bolívia
Universidad Mayor de San Simon / Agroecologia Universidad Cochambamba
Secretaria Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional da Paraíba
Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar e Nutricional da Paraíba
Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar e Nutricional do Rio Grande do Norte
Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar e Nutricional de Pernambuco
Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional de Pernambuco
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Estado: Rio Grande do Norte
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Projeto: Gestão Social em SAN - Aprendizagem e Saberes em Iniciativas Solidárias,
Agroecologia e Segurança Alimentar: Cooperação interinstitucional e estudos integrados
em ensino, pesquisa e extensão em Brasil, Colômbia e Argentina.
Coodernação: Washington Jose de Souza
E-mail: wsufrn@gmail.com
Objetivo: Desenvolver ações integradas e colaborativas de pesquisa, ensino e extensão
por meio de comparativos de experiências e práticas de gestão social na agricultura
familiar, envolvendo agroecologia, segurança alimentar e nutricional e econômica
solidária em países da América Latina com o propósito de aperfeiçoar processos
de planejamento, implementação, monitoramento e avaliação de políticas públicas
destinadas à promoção de qualidade de vida e à superação de indicadores de pobreza.
Parceiros: Universidade Federal Rural do Semi-Árido
Universidade Nacional de Córdoba
Universidade de Cundinamarca
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Estado: Pernambuco
Instituição: Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF
Projeto: Agricultura urbana e periurbana agroecológica: Diálogos e relações entre
sistemas agroalimentares e segurança alimentar e nutricional nos territórios
do Sertão do São Francisco Pernambucano/Bahiano (Brasil) e a região metropolitana
de Buenos Aires (Argentina).
Coodernação: Helder Ribeiro Freitas
E-mail: helder.freitas@univasf.edu.br
Objetivo: Compreender a dinâmica socioambiental da agricultura urbana e periurbana
para promover o desenvolvimento de sistemas agroalimentares e produtivos
sustentáveis.
Parceiros: Núcleo de Agroecologia Semiárido - Embrapa Semiárido - Petrolina - 56302-970
Universidade de Buenos Aires (UBA) - Buenos Aires - C1417DSE
Instituição: Universidade Federal do Vale do São Francisco
Projeto: Ações integradas para a produção e Desenvolvimento de produtos lácteos de
leite capruino em Regiões Áridas e semiáridas do nordeste brasileiro e Centro Sul do Peru.
Coodernação: Daniel Ribeiro Menezes
E-mail: danielrmvet@gmail.com
Objetivo: Desenvolver tecnologias para promover a produção de leite e o
desenvolvimento de produtos lácteos caprino em regiões semiáridas do Brasil e Peru em
sistemas de produção agroecológicos.
Parceiros: Instituto Federal do Sertão Pernambucano
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Universidade Federal da Bahia
Universidade Federal de Lavras
Universidade Nacional de Huancavelica - Peru
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Estado: Pernambuco
Instituição: Universidade Federal Rural de Pernambuco
Coodernação: Maria Auxiliadora Goncalves da Silva
E-mail: doralotus@gmail.com
Projeto: Patrimônio e cultura alimentar do povo indígena Truká.
Objetivo: Levantar o patrimônio alimentar do povo Truká e todos os aspectos que o
envolve, mapear seus saberes e práticas alimentares.
Parceiros: UFRPE
Instituto de Apoio ao Desenvolvimento e Inclusão Social - IADIS
Universidad Autónoma de Asunción – UAA - Paraguai
Instituição: Universidade Federal de Pernambuco
Projeto: Promoção da Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional de famílias
extrativistas da região do Parque Nacional do Catimbau-PE.
Coodernação: Pedro Israel Cabral de Lira
E-mail: lirapic@ufpe.br
Objetivo: Desenvolver estratégias para a promoção da Soberania e Segurança Alimentar e
Nutricional de famílias extrativistas da região do Parque Nacional do Catimbau-PE.
Parceiros: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Universidade Federal de Alagoas (UFAL)
Universidade Federal do rio Grande do Sul (UFRGS)
Núcleo de Ecologia e Biodiversidade e Núcle de Bioprospecção e Conservação da Caatinga
do Instituto Nacional do Semiárido - INSA
Departamento de Nutricion da Facultad de Medicina da Universadade do Chile
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Estado: Pernambuco
Instituição: Universidade Federal Rural de Pernambuco
Coodernação: Maria Virginia de Almeida Aguiar
E-mail: vibordando@hotmail.com
Projeto: Construindo a segurança alimentar e nutricional a partir das práticas
agroecológicas de agricultores familiares de Pernambuco.
Objetivo: Trocar experiências e difundir tecnologias que possibilitem aprimorar/
estimular o sistema de produção orgânica e agroindustrialização de plantas alimentícias
não convencionais e variedades locais de feijão e tomate, nas regiões Centro Sul e
Sudoeste Paranaense.
Parceiros: Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Pato Branco - Paraná
Universidade Federal da Fronteira Sul - Laranjeiras do Sul - Paraná
Embrapa Hortaliças - Brasília - Distrito Federal
Instituto Federal do Paraná - Palmas - Paraná
Universidade Federal do Paraná - Curitiba - Paraná
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA) - Bogotá - Colombia
Instituição: Universidade Federal de Pernambuco
Coodernação: Josefa Salete Barbosa Cavalcanti
E-mail: saletecav@gmail.com
Projeto: Segurança Alimentar, Agroecologia e Gênero: Uma contribuição ao debate de
políticas para uma dieta saudável e agricultura sustentável.
Objetivo: Investigar a relação entre gênero, agroecologia, alimentação e cuidado
e suas repercussões na nutrição e saúde, bem como, fortalecer a dimensão da
agrobiodiversidade e dietas saudáveis na política nacional de segurança alimentar.
Parceiros: Universidade Federal Rural de Pernambuco
CENTRO DE PESQUISA AGGEU MAGALHÃES
Universidad del Comahue - NEUQUEN – ARGENTINA
Université de Toulouse Jean Jaurès - França
22 • Rede Latino-Americana de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional

Estado: Pernambuco
Instituição: Universidade de Pernambuco
Projeto: Educação alimentar e nutricional (EAN) para prevenção do excesso de peso e
doenças crônicas não transmissíveis: ações na atenção primária à saúde do campo
e da cidade.
Coodernação: Ana Célia Oliveira dos Santos
E-mail: ana.oliveira@upe.br
Objetivo: Desenvolver um projeto integrado de ações de Ensino/Pesquisa /Extensão na
área de Educação Alimentar e Nutricional, tendo com campo de prática a Atenção Primária
à Saúde do campo e da cidade, buscando também fortalecer um grupo de pesquisa
de Segurança Alimentar e Nutricional, socializando e popularizando os conhecimentos
técnico-científicos da área de nutrição e segurança alimentar contribuindo para promoção
da alimentação saudável, controle e prevenção de agravos decorrentes
da má alimentação.
Parceiros: Universidade de Pernambuco - 50100-130
Universidad Nacional de Lanus - Buenos Aires - Argentina
Instituição: Instituto Agronômico de Pernambuco
Projeto: Segurança alimentar e nutricional: possibilidades para convivência com a seca
do semiárido.
Coodernação: Josimar Gurgel Fernandes
E-mail: josimar.gurgel@ipa.br
Objetivo: Avaliar a contribuição do PAA no semiárido pernambucano e construir modelo
de avaliação para o PAE no Chile, verificando o fortalecimento da inclusão produtiva
e social dos agricultores familiares e campesinos assistidos pela ATER, bem como
avaliar o impacto nos avanço da segurança alimentar e indicadores de saúde
e educação dos beneficiários.
Parceiros: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO - UFRPE - BRASIL
Centro Universitário dos Guararapes - UNIFG - BRASIL
UNIVERSIDADE DO CHILE - UC - CHILE
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Estado: Maranhão
Instituição: Instituto Federal do Maranhão - Campus Caxias
Projeto: Biossistema integrado: uma alternativa sustentável para comunidades
quilombolas na região dos Cocais.
Coodernação: Andreia Freitas de Oliveira
E-mail: andreia.freitas@ifma.edu.br
Objetivo: Melhorar a oferta de alimentos de boa qualidade para comunidades
quilombolas, através da implantação de unidades de sistemas de produção integrados
Parceiros: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA
- Caxias
Instituto Federal do Rio Grande do Norte - Campus Pau des Ferros
Universidad Nacional de Rio Cuarto - Córdoba
Prefeitura Municipal de Caxias

Estado: Piauí
Instituição: Universidade Federal do Piauí
Coodernação: Maria Christina Sanches Muratori
E-mail: chrismuratori@uol.com.br
Projeto: Aproveitamento de resíduos de peixes para elaboração de novos produtos em
Teresina, PI.
Objetivo: Desenvolver novos produtos com valor agregado elaborados a partir de
resíduos de peixe.
Parceiros: Universidade Federal do Piauí
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Piauí - IFPI
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA
Universidad Nacional de Rio Cuarto, Córdoba, Argentina
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Estado: Piauí
Instituição: Universidade Federal do Piauí
Projeto: Soro de queijo coalho e sua utilização no desenvolvimento de bebida láctea
saborizada com polpa de buriti.
Coodernação: Maria Marlucia Gomes Pereira Nobrega
E-mail: marlucia-gomes@hotmail.com
Objetivo: Desenvolver bebida láctea pasteurizada sabor buriti e coentro contendo
diferentes concentrações de soro de queijo.
Parceiros: Instituto Federal do Piauí - UFPI
Universidad Nacional de Rio Cuatro -UNRC Córdoba, Argentina
Instituição: Universidade Federal do Piauí
Projeto: Estudo de práticas de vida saudável com estudantes de ensino fundamental e
médio na perspectiva da promoção da soberania e segurança alimentar e nutricional.
Coodernação: Marize Melo dos Santos
E-mail: marizesantos@ufpi.edu.br
Objetivo: Desenvolver ações e estudos relativos ás práticas de vida saudáveis com
estudantes de ensino fundamental e médio na perspectiva da promoção da soberania e
segurança alimentar e nutricional.
Parceiros: Universidade Federal do Piauí
Universidade Federal do Ceará
Universidad Nacional de Catamarca (UNCA)
Prefeitura/Secretaria Municipal de Educação-SEMEC/Município do Altos/Piauí
Secretaria Estadual de Educação-SEDUC
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Estado: Piauí
Instituição: Instituto Federal do Piauí
Projeto: Centro de referência em segurança alimentar e nutricional em agroecologia do IFPI
Coodernação: Dayse Batista dos Santos
E-mail: daysebatista@yahoo.com.br
Objetivo: Fomentar a manutenção de um Centro de Referência em Segurança Alimentar
e Nutricional em Agroecologia do IFPI que atua com Ensino, Extensão e Pesquisa em
Segurança Alimentar e Nutricional e Agroecologia. O mesmo terá como foco principal o
processamento de alimentos, visando agregar valor aos produtos regionais, por meio de
pesquisas participativas, ações de capacitação e extensão rural na linha de agroecologia,
junto a profissionais e técnicos de extesão, estudantes e agricultores familiares de
assentamentos de Campo Maior-PR, haverá também intercâmbios e trocas de experiências
com grupos de trabalho em Segurança alimentar e nutricional do Equador.
Parceiros: Instituto Nacional do Semiárido ( INSA)
Universidad Técnica Particular de Loja
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Região Centro-Oeste

Estado: Distrito Federal
Instituição: Universidade de Brasília
Projeto: Cerrado, mulheres e agroecologia: práticas educativas inovadoras
para a emancipação
Nome: Nina Paula Ferreira Laranjeira
E-mail: ninalaranjeira@gmail.com
Objetivo: Fortalecer a produção agroextrativista, a organização produtiva de
agricultores e a segurança alimentar e nutricional no Cerrado, na Chapada dos
Veadeiros (municípios de Alto Paraíso e Colinas do Sul), bem como suas
identidades e culturas.
Parceiros: Instituto Federal de Brasília
Universidade Mayor de San Simón
Instituição: Universidade de Brasília
Projeto: Geraizeiros em prosa, roça e fogão: sistemas de produção, conhecimentos
e práticas tradicionais associadas ao alimento no Cerrado mineiro.
Coodernação: Juliana Rochet Wirth Chaibub
E-mail: julianarochet@gmail.com
Objetivo: Caracterizar o sistema agroalimentar da Comunidade Geraizeira do Pau
D'Arco (MG), tendo em vista conhecer a relação entre o sistema produtivo e os
conhecimentos e práticas alimentares geraizeiras.
Parceiros: Universidade Estadual de Montes Claros
Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas Gerais
Universidade de Nariño - Colômbia
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Estado: Distrito Federal
Instituição: Universidade de Brasília
Projeto: Do informal para o formal: uma investigação das redes de abastecimento
alimentar territoriais
Nome: Newton Narciso Gomes Junior
E-mail: newtonngomes@uol.com.br
Objetivo: O projeto busca analisar alternativas de comercialização que favoreçam
a autonomia do produtor, uma produção diversificada e descentralizada e
a segurança alimentar.
Parceiros: Universidade de Araraquara
Universidad de Buenos Aires - Argentina
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Estado: Goiás
Instituição: Universidade Federal de Goiás (UFG).
Projeto: Saberes, práticas e soberania alimentar da cultura regional do centro-oeste do
Brasil: mapeamento do patrimônio alimentar, dos sistemas agroecológicos de produção
no cerrado e análise das condições de Segurança alimentar e nutricional (SAN) entre
pequenos produtores das populações rurais dos municípios de Goiás e Pirenópolis.
Coodernação: Janine Helfst Leicht Collaco
E-mail: janinecollaco@ufg.br
Objetivo: Esta proposta pretende dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos no
âmbito do Grupo de Estudos em Consumo, Cultura e Alimentação (da Universidade
Federal de Goiás) sobre a cultura regional e seu patrimônio alimentar, sobre o consumo
de alimentos saudáveis, sobre educação alimentar e nutricional (EAN) nas escolas, sobre
Soberania Alimentar e sobre Segurança Alimentar e Nutricional (SAN).
Parceiros: Universidade de Brasília, Universidade de Buenos Aires

Estado: Mato Grosso do Sul
Instituição: UFGD
Projeto: Implantação de um espaço de pesquisa com interface em ensino e extensão
sobre Segurança Alimentar e Nutricional utilizando horta didática agroecológica e
restaurante escola de empreendedorismo social e solidário.
Coodernação: Angélica Margarete Magalhães
E-mail: vnangelica@yahoo.com.br
Objetivo: Implantar um espaço de pesquisa com interface em ensino e extensão sobre
Segurança Alimentar e Nutricional, utilizando horta didática agroecológica e restaurante
escola de empreendedorismo social e solidário.
Parceiros: Universidade Federal da Grande Dourados
Universidade Federal de Santa Catarina
Universidad Nacional de Asunción
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Região Sudeste

Estado: Minas Gerais
Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais
Projeto: Feiras livres, segurança alimentar e programas públicos no Jequitinhonha,
Minas Gerais.
Coodernação: Aureo Eduardo Magalhaes Ribeiro
E-mail: eduardomr@ufla.br
Objetivo: O objetivo geral deste projeto é desenvolver ações conjuntas de pesquisa
e extensão entre Universidades e organizações de desenvolvimento rural, buscando
o melhoramento de feiras livres da agricultura familiar do Jequitinhonha. Tem como
público-alvo agricultores feirantes, e o propósito de identificar estrangulamentos
nas feiras, capacitar agricultores e estimular melhorias nas feiras por meio do
aperfeiçoamento de programas, estatais e não-estatais, de apoio à segurança e à
soberania alimentar, à geração de renda, ao abastecimento urbano e ao desenvolvimento.
Parceiros: UFLA
Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais
Unimontes
Universidad Nacional de Colombia
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Estado: Minas Gerais
Instituição: Universidade Federal de Uberlândia
Projeto: Similaridade, virulência e resistência aos antimicrobianos de Salmonella isoladas
de alimentos e pacientes humanos: interface entre segurança alimentar e saúde pública.
Coodernação: Daise Aparecida Rossi
E-mail: daise_rossi@yahoo.com.br
Objetivo: Conhecer o perigo que diferentes sorovares de Almonella, isolados de amostras
de alimento e pacientes humanos no Brasil no período de 2010 a 2016, representam
para a saúde humano, baseado na presença de genes de virulência, resistência aos
antimicrobianos, e pela avaliação da similaridade genética entre as cepas estudadas. A
partir dos resultados encontrados serão traçadas medidas mais eficazes de controle de
salmonelose para a população, o que resultará na elaboração de material de apoio, que
será divulgado por meio de palestras e cartilhas, com orientações com relação a obtenção
de alimentos seguros, visando a redução dos indices de salmonelose e outras doenças de
origem alimentar.
Parceiros: Universidade Federal de Uberlândia
Fundação Oswaldo Cruz
Universidad Autral de Chile
Universidad Católica De Temuco - Chile
Universidade Federal do Goiás
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Estado: Minas Gerais
Instituição: UFMG
Projeto: Soberania alimentar no Vale do Jequitinhonha: água, produção de alimentos e
mudanças climáticas
Coodernação: Flavia Maria Galizone
E-mail: flaviagalizoni@yahoo.com.br
Objetivo: Este projeto de pesquisa se propõe a estudar a produção de alimentos
destinados ao autoconsumo e aos mercados locais por agricultores familiares e sua
relação com situações de alterações climáticas. Para tanto irá investigar a dinâmica da
produção de alimentos por famílias lavradoras do vale do Jequitinhonha através do
mapeamento da pauta alimentar, analisando os costumes alimentares da região e seus
componentes culturais, e investigado se existem alterações ou ajustes em estratégias
produtivas oriundos de alterações climáticas.Estes objetivos serão alcançados pela
combinação da pesquisa com a extensão, compreendendo: i) pesquisa qualitativa
e quantitativas para estudar produção de alimentos, pauta alimentar e estratégias
produtivas frente às alterações do clima; ii) atividades de capacitação e extensão para
formar redes de trocas de conhecimento que associem de um lado e agricultores, e de
outro pesquisadores e técnicos. Espera-se alcançar com este projeto resultados não
materiais: valorizar a soberania cultural e alimentar, o sentimento de identidade a um
território alimentar; e materiais: criação das bases para constituir arranjos produtivos e
ambientais associados às cadeias produtivas da agricultura familiar da região.
Parceiros: UFMG, IFNMG, Universidad Mayor de San Simón (AGRUCO/ UMSS), FAO Bolívia
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Estado: Minas Gerais
Instituição: IF Sudeste MG – Campus Rio Pomba
Projeto: Núcleo NEA-SSAN: Núcleo de Estudos em Agroecologia, Soberania e Segurança
Alimentar e Nutricional - Fortalecendo a Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional
através da Agroecologia.
Coodernação: Henri Cocaro
E-mail: henri.cocaro@ifsudestemg.edu.br
Objetivo: Vincular estudos, pesquisas e ações na área de Soberania e Segurança
Alimentar e Nutricional (SSAN) ao Núcleo de Estudos em Agroecologia do Campus Rio
Pomba (NEA-RP), de forma a caracterizá-lo como NEA-SSAN como o intuito de fortalecer
as iniciativas de produção, processamento, comercialização e consumo de alimentos
oriundos da agricultura familiar em transição agroecológica.
Parceiros: IF Sul de Minas - Campus Inconfidentes - MG
Universidade Federal de Lavras / UFLA
Universidade Federal do Paraná - Brasil
Universidad de Los Lagos - Campus Osorno - Chile

Rede Latino-Americana de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional • 35

Estado: Minas Gerais
Instituição: Universidade Federal de Viçosa
Projeto: Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional em Comunidades
Negras Rurais e Quilombolas.
Coodernação: Marilda Teles Maracci
E-mail: marilda.maracci@ufv.br
Objetivo: O objetivo geral do projeto é identificar e analisar os principais desafios
relacionados à insegurança alimentar e nutricional e a falta de soberania alimentar nos
territórios das comunidades negras rurais e quilombolas na região da Zona da Mata de
Minas Gerais e as potencialidades destes territórios para superar tais desafios.
Parceiros: Universidade Federal de Viçosa, Universidade Federal de Juiz de Fora
Universidade Federal Fluminense, Universidad Nacional de Colombia
Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária – Argentina
Instituição: Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - Campus Salinas
Projeto: Cultura alimentar e sustentabilidade na produção de alimentos saudáveis:
resgate de práticas culinárias e fomento da segurança alimentar em comunidades
quilombolas na mesorregião do Vale do Jequitinhonha.
Coodernação: Ricardo dos Santos Silva
E-mail: ricardosilva@usp.br
Objetivo: Compreender a cultura alimentar quilombolas da mesorregião jequitinhonha,
especialmente a partir do resgate das práticas alimentares/culinárias definidoras da sua
identidade social, como base para a implementação de ações que fomentem a segurança
alimentar e a sustentabilidade ambiental nas comunidades.
Parceiros: Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG)
Universidade Estadual de montes Claros - MG
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)
Universidade Cooperativa da Colômbia (UCC)
Universidade Federal de Fronteira Sul (UFFS)
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Estado: Rio de Janeiro
Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro
Projeto: Alimentação escolar entre povos e comunidades tradicionais: aprendizagens e
estratégias para a segurança alimentar e nutricional.
Coodernação: Alexandre Brasil Carvalho da Fonseca
E-mail: abrasil@ufrj.br
Objetivo: Compreender e descrever as práticas alimentares de povos e comunidades
tradicionais e a presença dessas dentro do espaço da alimentação escolar, privilegiando
os seus símbolos e significados e considerando a alimentação escolar como espaçotempo para construção de valores e sentidos relacionados ao direito humano a
alimentação adequada.
Parceiros: Instituto de Nutrição Josué de Castro, UFRJ cep: 21941-902
Laboratório de estudos e pesquisas em movimentos indígenas, políticas indigenistas e
indigenismo (LAEPI), UnB - CEP 70910-900
Faculdade de Medicina, Universidad de Chile
Instituição: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Projeto: Rede Intersetorial em Agroecologia e Segurança Alimentar para o fortalecimento
de circuitos agroalimentares locais.
Objetivo: A presente proposta tem por finalidade fortalecer a produção familiar, a
comercialização e o consumo local e consciente de alimentos orgânicos através de ações
em rede intersetorial de agroecologia e segurança alimentar e nutricional.
Parceiros: UFRRJ
Pesagro-Rio
Embrapa Agrobiologia
Emater-Rio
UNS-Argentina
Inta-Argentina
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Estado: Rio de Janeiro
Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro
Projeto: Educação alimentar em equipamentos sociais urbanos de alimentação e
segurança alimentar e nutricional.
Coodernação: Maria Claudia Veiga Soares
E-mail: mariaclaudiaveigasoares@yahoo.com.br
Objetivo: Orientar tecnologias educacionais e de comunicação para construção de
cidadania no universo da alimentação coletiva, entendendo que este é um espaço
socioeducativo de produção, manipulação, conservação e abastecimento de alimentos
em grandes dimensões que pode operar de modo mais humanizado como produtor
de saberes e formador de opinião.
Parceiros: UERJ, UNIRIO, UFRJ, Universidad Antioquia
Instituição: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Projeto: "Do campo ao prato": Valorização de Frutas e olerícolas de interesse da
agricultura familiar como estratégia para o fortalecimento da segurança alimentar e
nutricional e das práticas agroecológicas.
Coodernação: Maria Ivone Martins Jacintho Barbosa
E-mail: mbarbosa@ufrrj.br
Objetivo: O objetivo geral do projeto Do campo ao prato será articular
ações de ensino, pesquisa e extensão queco ntribuam para o aumento da segurança
alimentar e nutricional e para o fortalecimento das práticas agroecológicas por meio da
valorização de culturas de interesse da agricultura familiar.
Parceiros: Embrapa - Agrobiologia
Prefeitura de Mangaratiba
IFRJ-RJ
Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS)-Peru.
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Estado: Rio de Janeiro
Instituição: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Coodernação: Anelise Dias
E-mail: anelise.dias@gmail.com
Projeto: Rede intersetorial em agroecologia e segurança alimentar para o fortalecimento
de circuitos agroalimentares locais.
Objetivo: A presente proposta tem por finalidade fortalecer a produção familiar, a
comercialização e o consumo local e consciente de alimentos orgânicos através de ações
em rede intersetorial de agroecologia e segurança alimentar e nutricional.
Parceiros: UFRRJ
Pesagro-Rio
Embrapa Agrobiologia
Emater-Rio
UNS-Argentina
Inta- Argentina
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Estado: Rio de Janeiro
Instituição: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO
Projeto: Papel social da universidade no fortalecimento das políticas públicas de segurança
alimentar e nutricional.
Coodernação: Maria de Lourdes Carlos Ferreirinha Rodrigues
E-mail: maria.rodrigues@unirio.br
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.
Parceiros: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - MACAÉ
Observatório de Segurança Alimentar da Universidade de Brasília
AS-PTA – Agricultura Familiar e Agroecologia
Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional - Consea-Rio
Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário
Universidad Surcolombiana - Colombia
Universidad Catolica del Uruguay - Uruguai
Instituição: Fundação Oswaldo Cruz
Coodernação: Angélica Baptista Silva
E-mail: angelicasilva@hotmail.com
Projeto: Grupo de interesse especial tele Amazônia: avaliação da telessaúde para segurança
alimentar e nutricional de mães e bebês da floresta.
Objetivo: Contribuir para a promoção da saúde com foco no fortalecimento da assistência à
mulher e à criança nas redes de serviços de cuidados integrais à saúde no que diz respeito à
segurança alimentar e nutricional dos povos da floresta.
Parceiros: Instituto Nacional de Saúde da Mulher, Criança e do Adolescente Fernandes Figueira
Universidade do Estado do Amazonas
Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas
Ministério da Saúde da Colômbia
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Estado: São Paulo
Instituição: Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho
Projeto: Estudo comparativo de sistemas sustentáveis de produção, processamento
e comercialização de produtos da agricultura familiar para garantir a segurança
alimentar e nutricional em países da UNASUL.
Coodernação: Bernardo Mancano Fernandes
E-mail: mancano.fernandes@unesp.br
Objetivo: Identificar e analisar sistemas sustentáveis de produção, processamento e
comercialização para a agricultura de base familiar que promovam a construção
de ações estratégicas e de políticas públicas de soberania e segurança alimentar
e nutricional (SSAN) no Brasil, Argentina e Colômbia.
Parceiros: Universidade Federal de Alfenas - Brasil
CEDLA Universidade de Amsterdã - Holanda, Universidade Federal do Pará - Brasil
Universidade Federal de São Paulo - Brasil
Universidad Nacional de Santiago del Estero - Argentina
Universidad de Antioquia - Colômbia, Universidad Pontificia Bolivariana - Colômbia
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Estado: São Paulo
Instituição: Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho
Projeto: Da terra à mesa: mapeando práticas e saberes alimentares e avaliando
políticas de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional de comunidades
tradicionais no Brasil, Bolívia e Uruguai.
Coodernação: Prof. Dr. Davis Gruber Sansolo
E-mail: dsansolo@clp.unesp.br
Objetivo: Identificar e registrar práticas e saberes de comunidades tradicionais no
Brasil, Bolívia e Uruguai que promovam a SSAN, empoderando-as para que continuem
a reproduzirem tais práticas e documentarem tais saberes, bem como analisar as
políticas públicas que estejam contribuindo para esse fim nessas localidades.
Parceiros: Universidade Estadual de Campinas SP Brasil
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Comunidad de Estudios Jaina – Tarija, Bolívia
Estación Experimental “Dr. Mario A. Cassinoni””. Facultad de Agronomia – Udelar
– Paysandú, Uruguai
Instituição: Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).
Projeto: Avaliação do estado nutricional e educação nutricional em alunos do ensino
fundamental de Heliópolis, São Paulo.
Coodernação: Luciana Yuki Tomita
E-mail: luciana.tomita@unifesp.br
Objetivo: Avaliar o estado nutricional de estudantes da escola pública do Ensino
Fundamental I e II do bairro Heliópolis, seguida de ações de promoção da saúde
utilizando a horta comum e pedagógica e segurança alimentar e nutricional para os
alunos, professores, manipuladores de alimentos da escola e comunidade local.
Parceiros: Universidade Federal de Alagoas (UFAL)
Universidade Paulista (UNIP)
Universidad Nacional Del Comahue, Neuqén, Argentina
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Estado: São Paulo
Instituição: Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios.
Projeto: Sustentabilidade: do campo à mesa.
Coodernação: Maria Cecilia de Arruda Palharini
E-mail: mcarruda@apta.sp.gov.br
Objetivo: Auxiliar na sustentabilidade da cozinha comunitária instalada em Bauru,
através do desenvolvimento de metodologia de políticas públicas para aquisição de
alimentos de produtores rurais da agricultura familiar local.
Parceiros: ESALQ/USP
Universidade Sagrado Coração (USC)
Faculdades Integradas de Bauru
Facultad de Agronomía, Universidad de la República. Montevideo, Uruguay
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Estado: São Paulo
Instituição: Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - Unesp
Projeto: Tecnologias sociais em segurança alimentar e nutricional: vídeo e fotografia como
possibilidade de valorização de saberes em Agroecologia e Educação do Campo
Coodernação: Silvia Aparecida de Sousa Fernandes
E-mail: silvia.sfernandes@marilia.unesp.br
Objetivo: Identificar tecnologias e inovações sociais na área de produção, manipulação
e conservação de alimentos, com base em experiências de produção agroecológica e
técnicas sustentáveis de produção em Assentamentos da Reforma Agrária e comunidades
tradicionais;
- Promover a formação e aprimoramento técnico por atividades de ensino e ação
extensionista em curso de extensão em Agroecologia;
- Registrar em tecnologias multimeios (fotografias e vídeos) as práticas sustentáveis em
Segurança Alimentar e Nutricional identificada nos territórios investigados.
Parceiros: Universidade Federal de Pernambuco
Universidade do Estado de São Paulo - Ribeirão Preto
AGRUCO - Universidad Mayor San Simón – Cochabamba/Bolívia
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Estado: São Paulo
Instituição: Instituto Federal de São Paulo
Projeto: Agroecologia, tecnologias de produção orgânica em assentamentos rurais
e educação popular: a contribuição do IFSP na promoção da segurança alimentar e
nutricional para a região metropolitana de Campinas.
Coodernação: Erika Batista
E-mail: erika.batista@ifsp.edu.br
Objetivo: Criação de uma plataforma socioeducativa a partir do desenvolvimento de
uma Responsive Web Design (RWD) para a difusão dos pricípios da educação ambiental,
alimentar e popular na orientação de agricultores, estudantes, pesquisadores e
consumidores para a comercialização e cultivo de alimentos orgânicos produzidos por
assentados de reforma agrária da região metropolitana de Campinas juntamente a criação
de um banco de dados da produção de alimentos dos assentamentos rurais.
Parceiros: Universidade Estadual Paulista/ Unesp Campus Marília
Universidade Estadual de Campinas/Feagri-Unicamp
Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la tecnologia/IESCT-UNQ- Argentina
Instituto de Políticas Públicas e Relações internacionais - Cátedra UNESCO de educação do
campo e desenvolvimento Territorial
Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria (INTA) - Argentina
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Estado: São Paulo
Instituição: Universidade Federal de São Carlos
Projeto: Fortalecimento das feiras orgânicas e de transição agroecológica da região
de Sorocaba.
Coodernação: Fernando Silveira Franco
E-mail: fernandosf@ufscar.br
Objetivo: Fortalecimento da comercialização de produtos orgâncios e agroecológicos na
região de Sorocaba
Parceiros: Embrapa Meio Ambiente, Prefeitura de Sorocaba
Grupo de Integração de Produtores Rurais Orgânicos de Ibiúna GIPROI
Cooperativa de Produtores Agrícolas e Artesanatos da Fazendo Ipanema - COPRAFI
OCS Unidos Venceremos
Serviço Social do Comércio - SESC
Instituição: Universidade Federal de São Paulo
Projeto: A universidade vai à escola: fortalecimento das ações de educação
alimentar e nutricional.
Coodernação: Classius Ferreira da Silva
E-mail: classiusferreira@yahoo.com.br
Objetivo: Estabelecer uma rede de apoio local, entre a universidade e a escola pública,
que fortaleça as ações do PNAE no município de Diadema de forma permanente,
munindo os professores da educação fundamental I de conhecimentos relacionados
ao tema alimentação saudável e sustentável, sensibilizando-os para seu papel ativo no
processo de educação e alimentação de estudantes
Parceiros: Universidade Federal de São Paulo, Universidade Federal da Grande
Dourados, Centro universitário Filadélfia
Centro de referência em segurança alimentar e nutricional de Diadema "Josué de
Castro" - Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária (INTA)
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Estado: São Paulo
Instituição: Universidade de São Paulo
Projeto: Avaliação física e nutricional em idosos de regiões carentes: estratégias para
promoção da saúde e prevenção de doenças.
Coodernação: Rui Curi
E-mail: curirui@gmail.com
Objetivo: Os objetivos gerais desse projeto são:1) caracterizar o estado nutricional
e físico, associado ao excesso de peso e obesidade em idosos de regiões carentes e
de alto risco social e econômico, assim como a presença de doenças crônicas não
transmissíveis; 2)determinar o impacto de um programa de reeducação alimentar
e de atividade físicas sobre a prevenção e/ou redução das doenças crônicas
não transmissíveis nessa população; 3)oferecer curso de qualificação voltado a
profissionais, autoridades e outras pessoas interessadas na questão de segurança
alimentar e nutricional; 4)atender parcela significativa da população idosa de regiões
carentes e de alto risco socioeconômico, através de eventos, campanhas e outras ações
educativas focadas na popularização de conhecimento.
Parceiros: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Universidade Federal do Paraná
Universidade Estadual de Maringá
Universidad Nacional del Litoral
Universidad Catolica del Maule
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Estado: São Paulo
Instituição: Universidade Estadual Paulista
Projeto: Fomento, Produção e Consumo Sustentável em Populações de Baixa Renda
Coodernação: Andrea Rossi Scalco
E-mail: andrea@tupa.unesp.br
Objetivo: Promover a agricultura agroecológica e o consumo consciente dos alimentos,
a fim de fomentar a prática da produção e consumo sustentável de alimentos em uma
comunidade carente da cidade de Tupã (região leste da cidade). Para tal, pretende-se
fomentar o desenvolvimento da agricultura familiar agroecológica, promovendo o acesso
ao mercado e a agricultura urbana nesta região.
Parceiros: Universidade Estadual Paulista - UNESP TUPÃ
Universidad Nacional de San Luis
Sindicato Rural de Tupã
Secretaria de Educação do Município de Estância Turística de Tupã
Escolas Municipais de Ensino Fundamental de Tupã
Universidad Nacional de Córdoba
Nucleos de Estudos e Pesquisa em Alimentação - NEPA - UNICAMP
Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição - ESALQ - USP
Serviço Nacional de aprendizagem Rural
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Região Sul

Estado: Paraná
Instituição: Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
Projeto: Determinação das características de Identidade e Qualidade do Queijo
Colonial Artesanal produzido pela Agricultura Familiar do Sudoeste do Paraná.
Coodernação: Andrea Cátia Leal Badaró
E-mail: andreabadaro@utfpr.edu.br
Objetivo: Caracterizar o queijo colonial artesanal da região Sudoeste do Paraná
quanto ao período mínimo de maturação, microbiota e perfil sensorial.
Parceiros: Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) - Brasil
Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) - Brasil
Universidade Federal de Viçosa (UFV) - Brasil
Embrapa Unidade Mista de Pesquisa e Transferência de Tecnologia (UMIPTT) - Brasil
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) - Argentina
Instituição: Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
Projeto: Elaboração de embutidos cárneos livres de ingredientes classificados
como alérgenos alimentares.
Coodernação: Cristiane Canan
E-mail: cristianecanan@gmail.com
Objetivo: Elaborar embutidos cárneos livres de ingredientes classificados pela
Resolução ANVISA/DC n. 26 de 02/07/2015 como alérgenos alimentares.
Parceiros: Instituto Federal do Paraná - Brasil
Universidade Estadual de Londrina - Brasil
Universidad Nacional de Misiones - Argentina
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Estado: Paraná
Instituição: Pontifícia Universidade Católica do Paraná
Projeto: Povo guarani na tríplice fronteira: reterritorialização e segurança
alimentar e nutricional
Coodernação: Carlos Frederico Mares de Souza Filho
E-mail: carlos.mares@pucpr.br
Objetivo: Realizar investigação científica e, segurança alimentar e nutricional nas
comunidades Guarani que se encontram na tríplice fronteira entre Argentina,
Brasil e Paraguai, fortalecendo o intercâmbio internacional em redes de pesquisa e
fomentando a agrobiodiversidade Guarani na região.
Parceiros: Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUC/PR
Centro de Pesquisa e Extensão em Direito Socioambiental
Universidade Federal do Paraná - UFPR
EKOA: Natureza, Direito e Movimentos Sociais
ENCONTTRA: Coletivo de estudos sobre conflitos pelo território e pela terra
Universidade Federal da Integração Latinoamericana - UNILA
Instituto Superior de Estudios Humanisticos y Filosóficos - ISEHF - Assunção
Rede Latinoamericana de Antropologia Jurídica - RELAJU
Instituto de Pesquisa Direito e Movimentos Sociais - IPDMS
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Estado: Paraná
Instituição: Instituto Federal do Paraná
Projeto: Núcleo SSOL - Soberania, Solidariedade e Liberdade - Produzindo e
consumindo alimentos sob a ótica da Segurança Alimentar e Nutricional.
Coodernação: João Luís Dremiski
E-mail: joao.dremiski@ifpr.edu.br
Objetivo 1: Identificar experiências de produção agroecológica (ou em transição) de
alimentos saudáveis entre famílias agricultoras mediante metodologias participativas
de pesquisa identificando assim, possíveis demandas para atividades de formação e de
extensão; e pesquisar sobre as relações entre a agricultura familiar e camponesa com
a produção agroecológica de alimentos, cujos resultados possam servir de base para
estabelecer estratégias para a continuidade das ações do Núcleo SSOL e contribuir
para o desenvolvimento de políticas públicas na área.
Objetivo 2. Construir e socializar conhecimentos técnico-científicos da área de
alimentação e nutrição, Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (SSAN)
pautados nas bases da produção agroecológica mediante atividades de extensão,
de modo a contribuir para a promoção da alimentação saudável, o desenvolvimento
sustentável e a inclusão produtiva de grupos sociais vulneráveis, e intercambiando
experiências entre as instituições de ensino e pesquisa e outras organizações parceiras
que compõem essa proposta, do Brasil e Paraguai, com vistas ao desenvolvimento das
tecnologias sociais na área da SSAN e agroecologia.
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Estado: Paraná
Objetivo 3: Realizar atividades de formação permanente em Soberania e Segurança
Alimentar e Nutricional (SSAN), Agroecologia e Saúde Popular, com ênfase na
melhoria dos processos de produção e beneficiamento de alimentos saudáveis para o
atendimento às populações em situação de vulnerabilidade que permitam consolidar e
ampliar a experiência desenvolvida de forma a possibilitar sua replicabilidade.
Objetivo 4: Sistematizar e divulgar as ações e resultados do projeto
Parceiros: UFPR
Escola Milton Santos - Maringá
Universidade Católica (Paraguay)
Instituição: Universidade Estadual de Maringá.
Projeto: Fomento à Criação do Núcleo de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) no
Programa da Unitrabalho UEM.
Coodernação: Monica Regina da Silva Scapim
E-mail: jprsgrss@yahoo.com.br
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;
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Estado: Paraná
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.
Parceiros: Universidade do Oeste do Estado do Paraná-Brasil-85903000
Universidad Nacional de Itapúa-Paraguai-6000
Instituição: Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE.
Projeto: Mel Oeste: identidade geográfica – segurança alimentar e valor agregado
para apicultura familiar.
Coodernação: Regina Conceição Garcia
E-mail: garcia.regina8@gmail.com
Objetivo Gerais: Caracterizar os méis produzidos na região Oeste do Paraná ao longo
de dez anos e pesquisar a relação de suas características com o meio fitogeográfico
onde foram produzidos, buscando fundamentação para solicitação do selo de
Denominação de Origem, de forma a agregar valor ao produto da apicultura familiar
da região.
Objetivos Específicos: Dar continuidade ao processo de conscientização e capacitação
de produtores, técnicos e universitários realizado pelos parceiros da rede de Apicultura
da região desde 2005;
Estruturar um banco de dados geográficos em ambiente de SIG (Sistema de
Informação Geográfica) com os dados alfanuméricos de cada apiário, reunindo
também dados de dez anos;
Mapear o uso e cobertura da terra nas adjacências dos apiários a partir de técnicas de
sensoriamento remoto;
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Estado: Paraná
Caracterizar amostras de mel de apiários georreferenciados de municípios da região
Oeste, próximos e mais afastados do Lago de Itaipu, das safras 2016/2017, por meio de
análises físicas, química, palinológicas e de pesticidas;
Analisar os dados de caracterizações de méis da região Oeste, realizadas ao longo de
10 anos;
Correlacionar, por meio de análises estatísticas, essas características com condições
geográficas regionais (proximidade ao lago de Itaipu, vegetação e clima).
Caracterizar o local dos apiários onde o mel foi produzido, de acordo com Estudos
de Casos aplicados geralmente em sistemas que almejam certificação orgânica e
promover grupos de Controle Social, por meio do NACERTO (Núcleo de Certificação de
Produtos Orgânicos) da UNIOESTE.
Elaborar artigos destinados à publicação da metodologia no meio acadêmico, assim
como de artigos para divulgação entre a população de produtores apícolas ou de
outros interessados.
Parceiros: Universidade Estadual de Maringá - UEM - CEP. 87020-900
Universidade Nacional de Colômbia – UNAL - Código Postal 111321
Instituição: Universidade de Maringá
Projeto: Ensaio de eficácia de um programa de orientação para a mudança de hábitos
alimentares e de atividade física em adultos com sobrepeso e obesidade abdominal de
três países da América do Sul: Estudo BRAASUL
Coodernação: Nelson Nardo Junior
E-mail: nnjunior.uem@hotmail.com
Objetivo: Avaliar a prevalência de fatores de risco cardiometabólico na população
adulta, predominante de baixa renda e escolaridade.
Parceiros: Universidad del Tolima - Colômbia
Universidad San Sebastían - Chile
Universidad Católica del Maule - Chile
Universidade Estadual de Maringá (UEM)
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Estado: Paraná
Instituição: Universidade Estadual do Oeste do Paraná.
Projeto: : Cultura Alimentar, Sistemas Sustentáveis de Produção e Tecnologias Sociais:
Instrumentos para a Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional no Território
Sudoeste Paranaense.
Coodernação: Romilda de Souza Lima
E-mail: romilda.lima@unioeste.br
Objetivo: Desenvolver atividades de pesquisa e de extensão na área de Segurança
Alimentar e Nutricional no sentido de contribuir para o desenvolvimento cientifico e
tecnológico. Ainda, contribuir para ampliar os debates no que se refere às dimensões
culturais, sociais, territoriais e políticas, proporcionando ao público alvo aprofundar
nos temas vinculados à Segurança Alimentar. É também objetivo geral desta proposta
proporcionar aos estudantes de graduação a inserção e a familiaridade com a pesquisa
e com extensão. Por isso, inserimos mais estudantes além daquelas que irão receber
bolsas, pois se mostraram interessadas em atuar como estudantes voluntários.
Parceiros: Universidade Federal da Grande Dourados - Brasil - CEP 79.804-970
Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Francisco Beltrão - Brasil
- CEP 85605-010
Universiddad Nacional de La Plata - Argentina - C.P. 1900
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Estado: Paraná
Instituição: Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
Projeto: Núcleo de Segurança Alimentar e Nutricional do Centro Sul e Sudoeste
do Paraná.
Coodernação: Taciane Finatto
E-mail: tfinatto@gmail.com
Objetivo: Trocar experiências e difundir tecnologias que possibilitem aprimorar/
estimular o sistema de produção orgânica e agroindustrialização de plantas alimentícias
não convencionais e variedades locais de feijão e tomate, nas regiões Centro Sul e
Sudoeste Paranaense.
Parceiros: Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Pato Branco - Paraná - CEP
85503-390
Universidade Federal da Fronteira Sul - Laranjeiras do Sul - Paraná - CEP 85301-970
Embrapa Hortaliças - Brasília - Distrito Federal - CEP 70770-901
Instituto Federal do Paraná - Palmas - Paraná - CEP 85555-000
Universidade Federal do Paraná - Curitiba - Paraná - CEP 80060-000
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA) - Bogotá - Colombia
Instituição: Univerisidade Federal do Rio Grande do Sul
Projeto: Compras públicas e circuitos curtos da agricultura familiar: a promoção da
segurança alimentar e nutricional por meio do abastecimento alternativo no sul do Brasil
e Colômbia.
Coodernação: Rozane Marcia Triches
E-mail: rozane.triches@gmail.com
Objetivo: Avaliar diferentes formas alternativas de abastecimento alimentar, por meio
da verificação de como está ocorrendo do processo de implantação do Decreto nº
8.473/2015 nos restaurantes das Universidades Federais do Sul do País e da identificação
e análise de mercados alternativos da agricultura familiar e agroecologia no Brasil e
Colômbia e realizar atividades de extensão e ensino com os atores sociais envolvidos.
Parceiros: UNIPAMPA, UNOCHAPECO, UEL, Universidade Cruzeiro do Sul.
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Estado: Rio Grande do Sul
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Projeto: A construção de mercados institucionais para a agricultura familiar no Brasil
e na Colômbia: atores, instituições, práticas e processos de autonomia Diálogo e
interação entre pesquisa, extensão e capacitação para a SAN e desenvolvimento rural.
Coodernação: Catia Grisa
E-mail: catiagrisa@yahoo.com.br
Objetivo: Articular atividades de pesquisa, extensão e capacitação de recursos
humanos com foco em experiências de compras públicas da agricultura familiar no
Brasil e na Colômbia, com a finalidade de compreender as instituições construídas, os
atores envolvidos, as práticas em jogo, e os processos de construção de autonomia.
Parceiros: Universidade de Brasília
Rede Brasileira de Pesquisa e Gestão em Desenvolvimento Territorial
FAO - Colômbia
Universidad Javeriana/Colômbia, e Universidade Nacional de Colômbia/Colombia e
Rede Gestão Territorial para o Desenvolvimento-Paz Colômbia
Instituição: Univerisidade Federal do Rio Grande do Sul
Projeto: Alimentação adequada e saudável no controle da alimentação escolar: difusão
do consumo de produtos da sociobiodiversidade regional.
Coodernação: Luciana Dias de Oliveira
E-mail: diasluciana73@gmail.com
Objetivo: O projeto visa difundir práticas de alimentação saudável em escolas
e o desenvolvimento local/regional por meio da inclusão de alimentos da
sociobiodiversidade provenientes da agricultura de povos e comunidades tradicionais e
agricultores familiares na alimentação escolar.
Parceiros: Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Brasil
Universidade de Buenos Aires - Argentina
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Estado: Rio Grande do Sul
Instituição: Universidade Federal de Santa Maria (UFSM/RS/BR)
Projeto: Segurança Alimentar para Crianças Verticalmente Expostas ao HIV:
Intervenção Educativa.
Coodernação: Cristiane Cardoso de Paula
E-mail: cristiane.paula@ufsm.br
Objetivo: Avaliar os efeitos de uma intervenção educativa para a melhoria do
conhecimento, atitude e práticas de profissionais de saúde e cuidadores para
alimentação de crianças verticalmente expostas ao HIV.
Parceiros: Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, RS, Brasil
Universidad Nacional de Trujillo - U.TRUJILLO, Peru
Universidad de los Andes Chile - UANDES, Chile
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Estado: Rio Grande do Sul
Instituição: Universidade Federal de Pelotas
Projeto: Análise dos grupos rurais de economia solidária formados por agricultores
familiares em situação de fragilidade social, e em transição agroecológica, focada
na viabilização do fornecimento de alimentos saudáveis em circuitos curtos de
comercialização.
Coodernação: Decio Souza Cotrim
E-mail: deciosouzacotrim@gmail.com
Objetivo: Analisar a dinâmica dos grupos rurais de economia solidária buscando a
viabilização do fornecimento de alimentos saudáveis dentro de circuitos curtos
de comercialização.
Qualificar o grupo de agricultores, estudantes e profissionais nos temas afetos ao
projeto como economia solidária, agroecologia, mercados e segurança alimentar e
nutricional.
Assessorar os grupos de agricultores de economia solidária no processo de transição
agroecológica.
Parceiros: FURG, EMBRAPA, Universidad Republica Uruguay -URU
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Estado: Rio Grande do Sul
Instituição: Instituto de Cardiologia/Fundação Universitária de Cardiologia/
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA
Projeto: Obesidade nas escolas: Estratégias de prevenção e manejo.
Coodernação: Lucia Campos Pellanda
E-mail: pellanda@ufcspa.edu.br
Objetivo: Promover a superação da fragmentação da educação alimentar e nutricional,
buscando ampliá-lo aos profissionais de saúde, de educação, gestores de saúde,
gestores de educação e estudantes.
Parceiros: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Universidade Feevale, Universidad de la Republica de Uruguay
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Estado: Rio Grande do Sul
Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Projeto: Estudo nutricional, fito técnico e resgate de manejo e utilização de plantas
alimentícias não convencionais da Serra Gaúcha: valorização de uma alternativa para
alimentação saudável.
Coodernação: Luís Carlos Diel Rupp
E-mail: luis.rupp@bento.ifrs.edu.br
Objetivo: Identificar e caracterizar as PANCs Crem (T. pentaphyllum) e Dente de Leão
(Taraxacum offinale) in natura, quanto a sua propagação, cultivo e consumo atual,
avaliando seu potencial de aplicação em panifícios através da produção de farinha
com os mesmos, visando o seu resgate e valorização como alternativa para uma
alimentação saudável.
Parceiros: IFRS - Campus Sertão - Brasil
IFRS - Campus Rolante - Brasil
Estação Experimental de Montecarlo do Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária
(INTA) - Argentina
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande
Projeto: Alimentos enriquecidos com a microalga Spirulina e açaí: contribuição para a
segurança alimentar e desenvolvimento sustentável nas regiões sul e norte do Brasil.
Coodernação: Jorge Alberto Vieira Costa
E-mail: jorgealbertovc@terra.com.br
Objetivo: Fomentar o desenvolvimento e transferência de tecnologias para a
produção de biomassa de microalga Spirulina e Açaí para uso no enriquecimento da
merenda escolar, visando a Segurança Alimentar e Nutricional, integrando culturas e
biodiversidades complementares de um país.
Parceiros: Universidade Federal da Bahia (UFBA) - CEP. 40110907
Universidade de Passo Fundo (UPF) - CEP. 99052-900
Universidade Estadual de Londrina (UEL) - CEP. 86057-970
Universidad de La República (UDELAR) - Uruguai –C.P. 11800
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Estado: Rio Grande do Sul
Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Projeto: Estudo nutricional, fitotécnico e resgate de manejo e utilização de plantas
alimentícias não-convencionais (PANC) da Serra Gaúcha: valorização de uma alternativa
para a alimentação saudável.
Objetivo: Identificar e caracterizar as PANCs Crem (T. pentaphyllum) e Dente de Leão
(Taraxacum offinale) in natura, quanto a sua propagação, cultivo e consumo atual,
avaliando seu potencial de aplicação em panifícios através da produção de farinha
com os mesmos, visando o seu resgate e valorização como alternativa para uma
alimentação saudável.
Parceiros: IFRS - Campus Sertão - Brasil, IFRS - Campus Rolante - Brasil
Estação Experimental de Montecarlo do Instituto Nacional de Tecnologia
Agropecuária (INTA) - Argentina

Instituição: Universidade de Caxias do Sul
Projeto: Identificação de plantas negligenciadas para ampliação da diversidade
alimentar contribuindo para a segurança nutricional no município de Caxias do Sul.
Coodernação: Valdirene Camatti Sartori
E-mail: vcsartor@ucs.br
Objetivo: Desenvolver a soberania alimentar através de práticas produtivas que
contribuem para a conservação da agrobiodiversidade e re”introduzir” espécies
vegetais negligenciadas a fim de ampliar a segurança alimentar e nutricional
da população.
Parceiros: Universidade Federal de Santa Catarina - Brasil
Universidad Viña del Mar - Chile
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Estado: Rio Grande do Sul
Instituição: Universidade de Passo Fundo
Projeto: Ilex paraguariensis como componente funcional no desenvolvimento de
processos e produtos alimentares.
Coodernação: Telma Elita Bertolin
E-mail: telma@upf.br
Objetivo: Utilizar a Ilex paraguariensis para o desenvolvimento de processos e
produtos com qualidade e segurança nutricional, visando a inclusão de cadeias
produtivas e de pequenos agricultores de erva-mate da região de abrangência do
município de Passo Fundo – RS e no âmbito da UNASUL.
Parceiros: Universidade de Passo Fundo – UPF CENTRO DE PESQUISA EM ALIMENTOS –
CEPA – CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAN - Campus 1, BR 285, KM 292, Caixa Postal: 611
Bairro São José CEP 99001-970 - Passo Fundo - RS Telefone: (54)3316 8193 – 3316 8384
- Fax: (54) 3316 8455
IBRAMATE – INSTITUTO BRASILEIRO DA ERVA-MATE Sr. ROBERTO MAGNOS FERRON
Email: direxe.ibramate@gmail.com - Cel. 51-9990.9895 - 54-9690.9699 - whatsapp 519990.9895 - Sede: Cidade de Ilópolis-RS.
Universidade Federal do Rio Grande – FURG Programa de Pós-Graduação
em Engenharia e Ciência de Alimentos Professor Jorge Alberto Vieira Costa
Bolsista – Endereço Profissional: Rua Engenheiro Alfredo Huch, 475.
CEP: 96201-900 Rio Grande – RS. PABX: (053)
Universidad de la República - UDELAR/URUGUAY – ANEXO 7 Professor
Pesquisador Nelson Bracesco Departamento de Biofísica da Faculdade
de Medicina E-mail: nbracesco@gmail.com Teléfono: 9243414 int 3603
Dirección: Gral Flores 2125 URL: www.biofisica.fmed.edu.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA – ARGENTINA – ANEXO 8
Pharmacology, Phytochemistry, Biochemistry MSc Medical Plants, BSc
(Hons) Chemistry. Guillermo Schinella, MSc. Facultad de Ciencias Médicas,
Docente-Investigador III Medicinal Plant Pharmacology Addre
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Estado: Rio Grande do Sul
Instituição: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - RS
Projeto: Rede sócio técnica de guardiões de sementes criolas para ampliação da
agrobiodiversidade, segurança e soberania alimentar.
Coodernação: Irajá Ferreira Antunes
E-mail: iraja.antunes@embrapa.br
Objetivo: Contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico do país na
área de segurança alimentar e nutricional através da consolidação da Rede de
Agrobiodiversidade e Segurança Alimentar no âmbito da cooperação Brasil
-Uruguai-Argentina.
Parceiros: Embrapa Clima Temperado
Universidade Federal de Pelotas
Rede Sementes Agroecologica
Movimentos dos pequenos agricultores
Universidad de buenos aires - Argentina
Universidad de la República del Uruguay
IFSul Riograndense
Instituição: Universidade Federal de Santa Maria
Projeto: Segurança alimentar em cantinas escolares dos municípios do
território da cidadania do noroeste colonial/RS: Diagnostico e intervenção.
Coodernação: Vanessa Ramos Kirsten
E-mail: vanessa_kirsten@hotmail.com
Objetivo: Avaliar a segurança alimentar e nutricional das cantinas nos
municípios do Território da Cidadania Noroeste Colonial - RS
Parceiros: Universidade Federal de Santa Maria
Universidade do Estado do Mato Grosso
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Estado: Rio Grande do Sul
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Projeto: Centro de Bem Viver e Segurança Alimentar e Nutricional: fortalecimento de
redes, educação alimentar e nutricional e construção de conhecimento no contexto
latino-americano.
Coodernação: Gabriela Peixoto Coelho de Souza
E-mail: gabrielacoelho2018@gmail.com
Objetivo: Consolidar o Centro de Bem-Viver e Segurança Alimentar e Nutricional
(CBV-SAN), em parceria com Universidades de países latino-americanos, estabelecendo
uma agenda de pesquisa e processos de construção do conhecimento em Soberania
e Segurança Alimentar e Nutricional, fortalecendo o SISAN e implementando ações de
Educação Alimentar e Nutricional, conectando as redes em SAN onde as universidades
estão inseridas, como a Rota dos Butiazais e fóruns territoriais, no caso brasileiro
e uruguaio.
Parceiros: Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - Brasil - CEP 96760-000
Embrapa Clima Temperado - Brasil - CEP 96010-971
Universidad de Costa Rica - Costa Rica - 2060
Universidad de la República - Uruguay - 12900
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Estado: Santa Catarina
Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina
Projeto: Abastecimento de alimentos agroecológicos em cidades populosas: uma
tecnologia social de venda direta com educação alimentar.
Coodernação: Oscar Jose Rover
E-mail: oscar.rover@gmail.com
Objetivo: Fortalecer redes agroecológicos de abastecimento alimentar na Região
Metropolitana de Florianópolis (RMF), através da venda direta de alimentos orgânicos e
da educação para o mercado e o consumo ético/responsável.
Parceiros: Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS
Universidade da República do Uruguai
Centro de Estudos e Promoção de Agricultura de Grupo
Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina
Projeto: Bioprospecção da Eugenia involucrataDC. (Myrtaceae), uma espécie vegetal
nativa da Mesorregião Serrana Catarinense: potencial para controle e prevenção de
agravos decorrentes da má alimentação.
Coodernação: Greicy Michelle Marafiga Conterato
E-mail: greicy.mmc@ufsc.br
Objetivo: Caracterizar os compostos bioativos e avaliar o potencial biológico
(antioxidante, antitumoral e antidiabético) dos frutos da Eugenia involucrata na
prevenção de agravos decorrentes da alimentação.
Parceiros: Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Centro de Ciências Rurais,
Departamento de Tecnologia e Ciência dos Alimentos, Campus Camobi, Santa Maria,
RS, Brasil, 97105-900.
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Instituto de Ciência e Tecnologia
de Alimentos (ICTA), Departamento de Ciências de Alimentos, Campus do Vale, Porto
Alegre, RS, Brasil, 91501-970.
Ministerio de Educación Y Cultura (MEC), Instituto de Investigaciones Biológicas
Clemente Estable, Laboratorio de Señalización Celular y Nanobiología, 11600,
Montevideo/Uruguay.
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Estado: Santa Catarina
Instituição: Instituto Federal Catarinense
Projeto: Capacitação profissional e segurança alimentar na região de Araquari/SC.
Coodernação: Paula Vergara da Silva
E-mail: paula.silva@ifc.edu.br
Objetivo: Promover um levantamento das condições higiênico-sanitárias em
estabelecimentos de produção, venda e consumo de alimentos na região
de Araquari/SC, além de buscar estratégias de desenvolvimento de novos produtos
para beneficiamento de matérias-primas de fácil acesso e reaproveitamento de
resíduos de cadeias produtivas.
Parceiros: Instituto Federal Catarinense - Brasil - Cep: 89245-000
Universidade Federal de Pelotas - Brasil - CEP: 96010610
Universidade Católica Boliviana São Pablo (UCB) - Bolívia

San Cayetano Alto / Loja - Equador

Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina
Projeto: Rede de fortalecimento da segurança alimentar e nutricional no âmbito da
alimentação escolar: ações intersetoriais e multidisciplinares de pesquisa, ensino e
extensão - ReforSan Escolar.
Coodernação: Cristine Garcia Gabriel
E-mail: cris_ntr@hotmail.com
Objetivo: Integrar ações e atividades intersetoriais e multidisciplinares de pesquisa,
ensino e extensão tendo por objetivo o fortalecimento da segurança alimentar e
nutricional (SAN) no âmbito da alimentação escolar dos municípios catarinenses.
Parceiros: Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo (CEPAGRO)
Centro colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar de Santa Catarina
Universidade Federal de Sergipe (UFS)
Universidad Veracruzana do Mexico
Universidad de Buenos Aires
Curso de Graudação e Nutrição
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
68 • Rede Latino-Americana de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional

Estado: Santa Catarina
Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina
Projeto: Oferta de alimentos saudáveis em instituições públicas: instrumentalização
de responsáveis técnicos dos serviços de alimentação e agricultores familiares para
aquisição sustentável de alimentos.
Coodernação: Suzi Barletto Cavalli
E-mail: suzi.cavalli@ufsc.br
Objetivo: Fomentar a oferta de alimentos saudáveis em instituições públicas por
meio da instrumentalização de responsáveis técnicos dos serviços de alimentação e
agricultores familiares para aquisição sustentável de alimentos.
Parceiros: Universidade de Alicante
Universidad de Buenos Aires
Universidad de la Republica Uruguay - URU
Universidade Federal de Santa Maria
Universidade Federal do Paraná
Universidade Federal da Fronteira do Sul
Universidade de Brasília
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo (ESALQ USP )
Embrapa Amazônia Ocidental
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Plataforma NutriSSAN

NutriSSAN Platform

