
São convidados a participar docentes no ensino superior que têm a Soberania e 
Segurança Alimentar e Nutricional como campo de atividade acadêmica, preferencial-
mente vinculado à orientação de Trabalhos de Conclusão da segunda edição do Curso 
de Especialização em Segurança Alimentar e Nutricional.

O curso é composto por três eixos: 

(1) Conceitos e abordagens da pesquisa participante (40h) 
Introdução à pesquisa participante;
Abordagens da pesquisa participante nos processos comunitários;
Abordagens da pesquisa participante na gestão pública;
Abordagens da pesquisa participante na agricultura familiar e camponesa.

(2) A pesquisa na área da SAN – Estudo de caso (40h)
Estudos de caso I, II e III.

(3) O papel do orientador na pesquisa (40h)
Os processos comunicacionais;
As metodologias ativas;
O trabalho de orientação.

As metodologias ativas serão adotadas como estratégia de ensino e pressupõem o 
trabalho ativo de orientação na área.

Será oferecido totalmente online, em encontros por Webconferência e com atividades 
em ambiente virtual.

Carga horária: 120 horas em 30 semanas.

Quem pode participar?

Estratégia e Conteúdo

Proposta

 As pesquisas participantes contemplam um conjunto de abordagens metodológi-
cas de investigação apropriadas às políticas públicas, em especial, quando o pesquisa-
dor faz parte da realidade em estudo e/ou quando se deseja transformar ou conhecer 
em profundidade a realidade em questão. Essa é uma importante demanda das 
Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional, que com suas características interseto-
rial e interdisciplinar, tornam fundamental a formação voltada ao desenvolvimento de 
habilidades do pesquisador.
         O objetivo deste curso de extensão é discutir abordagens teóricas e metodológicas 
da pesquisa participante e formar orientadores de trabalhos acadêmicos na área.
       A proposta se vincula a um processo de formação de pesquisadores envolvidos com 
os Trabalhos de Conclusão do Curso de Especialização em SAN – 2ª edição, com o 
propósito de sistematizar e quali�car o trabalho desenvolvido.
O curso está em andamento e é desenvolvido em parceria com instituições de ensino 
da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP): Universidade Internacional 
da Integração da Lusofonia Afro-brasileira (UNILAB), Universidade de Cabo Verde 
(UNICV), Universidade de São Tomé Príncipe (USTP) e Universidade de Zambeze – 
Moçambique (UniZambeze). 

PESQUISA PARTICIPANTE EM 
SOBERANIA E SEGURANÇA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL



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

INTERSSAN

REALIZAÇÃO :

APOIO:

COORDENAÇÃO :

Profa. Dra. Maria Rita Marques de Oliveira
Instituto de Biociências de Botucatu – Departamento de Educação

 E-mail: extensaosanead@gmail.com

O curso terá duração de 8 meses e será oferecido a partir de 
08 de junho de 2020.

Será certi�cado pela Pró-reitoria de Extensão (PROEX) da UNESP.

Serão utilizados dois ambientes virtuais: 
Unidade NutriSSAN-IBB da Rede Nacional de Pesquisa (RNP) 

como recurso de Webconferência para os encontros 
em tempo real e Plataforma Moodle (NEAD.TIS - FMB) 

para apoio das atividades do curso.

GRATUITO

INSCRIÇÕES:

LOCAL:

CUSTO DO ALUNO:

PERÍODO DE OFERECIMENTO:

e mais informações em: www.interssan.com.br


