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Agronomía/Centro Universitario Regional del Este, Rocha 
Uruguay 

• Universidad Mayor de San Simón (UMSS) - Facultad de 
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• Universidad de Guanajuato - México OBJETIVOS 

Consolidar o Centro de Alimentação, Agroecologia e Sociobiodiversidade (CAAS - SAN), em parceria com Universidades de 
países latino-americanos, estabelecendo uma agenda de pesquisa e processos de construção do conhecimento em SSAN, 
fortalecendo o SISAN e implementando ações de EAN, conectando as redes em SAN onde as universidades estão inseridas, 
como a Rota dos Butiazais e fóruns territoriais, no caso brasileiro e uruguaio. 

PÚBLICO 

• Professores, pesquisadores e estudantes de graduação e  
pós-graduação de instituições de ensino e pesquisa. 

• Agricultores familiares 
• Indígenas, quilombolas e pescadores envolvidos na Rota 

dos Butiazais. 
• Nutricionistas, merendeiras e profissionais da saúde 

envolvidos nas discussões sobre merenda escolar. 

 
 

RESULTADOS ESPERADOS 

Do ponto de vista acadêmico e institucional, alguns dos 
resultados esperados são:  
a) Incitar e sustentar a formação e o aperfeiçoamento de 

técnicos e pesquisadores nas ações e pesquisa em SAN 
na perspectiva do DHAA e da Soberania Alimentar;  

b) Fomentar e incentivar a realização de uma produção 
científica que integre as diferentes áreas do 
conhecimento para a elaboração de diagnósticos sobre 
realidades locais, regionais e nacionais; 

c) Fomentar e incentivar a produção de contribuições 
teóricas e metodológicas com o fim de subsidiar novos 
conhecimentos e novas práticas sociais compatíveis com 
os objetivos do grupo;  

d) Elaborar agenda de pesquisa conjunta entre o CAAS-
SAN e  Universidades latinoamericanas com 
intercâmbios de experiências e conhecimentos;  

e) Implementação do SISAN e produção de planos 
municipais nos Territórios Rurais em questão;  

f) Fortalecimento da rede socioambiental Rota dos 
Butiazais, visando a integração de conhecimento, 
divulgação de informação e troca de experiências entre 
os atores envolvidos, incluindo povos e comunidades 
tradicionais e agricultores e pecuaristas familiares;  

g) Mapeamento e análise da cadeia do butiá nos espaços 
que já estão articulados pela Rota dos Butiazais; 

h) Contribuir para a análise e aprimoramento de políticas 
de SAN que toquem o fomento à cadeias de produtos da 
sociobiodiversidade.  

METODOLOGIA 
• Utilização e alimentação da plataforma do Observatório 

Socioambiental em Segurança Alimentar e Nutricional 
(OBSSAN); 

• Integração de agendas de pesquisas entre as Instituições 
participantes; 

• Atuação conjunta dos NEDETES e Nesan (Núcleo de 
Estudos e Pesquisas em Segurança Alimentar e 
Nutricional) UFRGS; 

• Assessoramento aos municípios dos Territórios Rurais 
para a elaboração dos Planos municipais de SAN 
articulados a instrumentos de gestão; 

• Oficinas, cursos e eventos para capacitação e integração 
dos atores envolvidos na Rota dos Butiazais; 
 

•   

Agroecologia, Sociobiodiversidade e 
Segurança Alimentar e Nutricional:  

centro de estudos 


