
Profissionais com formação superior, que atuem nas Políticas Públicas de Segurança
Alimentar e Nutricional (agrônomos, engenheiros de alimentos, nutricionistas, 
assistentes sociais, biólogos, enfermeiras, médicos, economistas e outros).

A seleção será por análise de currículo, valorizando a experiência e o vínculo 
profissional ou a ativismo na área da segurança alimentar e nutricional.

      O curso será oferecido na modalidade a distância em 10 módulos acrescidos do 
Trabalho Conclusão de Curso (TCC) com os temas:
Módulo I. Tecnologias da informação necessárias à educação a distância
Módulo II. Aspectos históricos e formação da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa
Módulo III. Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional e Direito Humano à 
Alimentação Adequada nas políticas públicas
Módulo IV. Metodologia da Pesquisa
Módulo V. Sistemas agroalimentares sustentáveis e saudáveis
Módulo VI. Agricultura Familiar e camponesa
Módulo VII. Alimentos: propriedade e processamento
Módulo VIII. Nutrição comunitária
Módulo IX. Educação em Segurança Alimentar e Nutricional
Módulo X. Tópicos especiais em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional
Trabalho de Conclusão de Curso
     O curso propõe 3 reuniões presenciais no polo de apoio no país de origem do 
aluno, sendo um no início do curso, um no momento de definir o trabalho de 
conclusão de curso, quando se incluirá uma avaliação parcial e outro no final do 
curso para apresentação do trabalho final e avaliação final do curso. Eventualmente 
esses encontros poderão ser realizados em ambiente virtual, com áudio e vídeo em 
tempo real (online).

Quem pode participar?

Estratégia e Conteúdo

Proposta
 Este curso tem como propósito oferecer formação especializada a técnicos de 
nível superior na área da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) para atuarem em 
equipes intersetoriais do poder público e com a sociedade civil no planejamento e 
execução de políticas e ações de SAN. Entre os seus princípios norteadores estão a 
interdisciplinaridade, a intersetorialidade e a participação social, como premissa para 
a formação e atuação de profissionais em todos os pontos do sistema alimentar. 
      
      O programa para esta turma do curso foi concebido especialmente para atender 
as especificidades da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), 
envolvendo professores das universidades parceiras no âmbito do Mecanismo de 
Facilitação da Participação das Universidade no Conselho de Segurança Alimentar e 
Nutricional da CPLP (UNESP e UNILAB – Brasil, UniZambeze, Universidade de Cabo 
Verde e Universidade de São Tomé e Príncipe).
      
      Para participar do curso é necessário ter formação em nível superior, não importa 
a profissão, mas o candidato terá que demonstrar a importância do curso para o seu 
trabalho de fortalecimento da Política de SAN onde quer que atue; ou seja, 
fortalecendo ações de promoção do acesso e disponibilidade de alimentos, saúde e 
bem estar. Para tanto, a agricultura familiar campesina, a agroecologia e a nutrição 
serão os principais temas abordados no curso.

Turma Moçambique



EXECUÇÃO

APOIO

COORDENAÇÃO UNESP    
Maria Rita Marques de Oliveira

VICE-COORDENAÇÃO       
Manaque Joaquim Mapotere, Director de Pós-graduação da Faculdade de Ciências de Saúde de Tete

VICE-COORDENAÇÃO       
Flávia Queiroga Aranha 

 COORDENAÇÃO UNIZAMBEBE
Pedro Fernando Chimela Chume, Director Pedagógico da Universidade Zambeze

E-mail: sanfcs2019@gmail.com / especializacao.interssan@gmail.com
Site: www.unizambeze.ac.mz / www.interssan.com.br

Instituto de Biociências de Botucatu – Departamento de Educação

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

INTERSSAN

De março de 2020 a julho de 2021.

Na UniZambeze, a instituição recolherá taxas para custear despe-
sas operacionais. Mais detalhes podem ser verificados no edital de 

seleção, inscrição e matrícula.

Mais informações, período de inscrição e oferecimento disponível 
nos sites: www.unizambeze.ac.mz e www.interssan.com.br

DIPLOMA:

CUSTO AO ALUNO: 

PERÍODO DE OFERECIMENTO:

Certificado pela UNESP e pela UniZambeze.


