• Enumerar as atribuições dos conselheiros de SAN;
• Orientar a formação de conselhos de SAN, bem como ações para o seu
fortalecimento;
• Descrever o papel das Câmaras Intersetoriais de Segurança Alimentar e
Nutricional (CAISAN);
• Descrever o passo a passo para a implantação do Sistema Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional no município;
• Descrever a função, os componentes e a metodologia de elaboração do plano
de SAN;
• Aplicar um roteiro de análise de conjuntura para elaboração do plano de SAN;
• Discernir e propor objetivos, metas e atividades num plano de SAN;
• Reconhecer, selecionar e obter indicadores para o plano de SAN;
• Propor metodologia para avaliação do plano de SAN.

Quem pode participar?
Gestores/as de Segurança Alimentar e
Nutricional (SAN): aprofundando conhecimento
sobre planos municipais de SAN

Qualquer pessoa poderá acessar o curso, que está projetado para formação de
quadros para a Gestão do SISAN.

Proposta
Estratégia e Conteúdo
O curso de extensão a distância se destina a formar gestores/as de SAN dos
municípios brasileiros. Foi projetado para auxiliar o trabalho dos gestores no
planejamento e implementação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional (SISAN) para que estes/as possam:
• Discernir os papéis na relação que se estabelece entre sociedade civil,
iniciativa privada e poder público para construção e execução das políticas
sociais;
• Identiﬁcar as diferenças e os elementos históricos, bem como apontar os
componentes dos conceitos de Segurança Alimentar e Nutricional, Soberania
Alimentar e Direito Humano à Alimentação;
• Consultar informações sobre produção, transformação e abastecimento de
alimentos nos Estados de São Paulo e nos demais estados brasileiros;
• Consultar informações sobre o panorama da desnutrição e outras formas de
má nutrição nos Estados de São Paulo e nos demais estados brasileiros.
• Identiﬁcar os elementos de um sistema alimentar sustentável, inclusivo e
sensível à nutrição.
• Relacionar elementos da participação social na Constituição brasileira com o
papel dos conselhos;

As aulas estão disponibilizadas na plataforma Moodle e o curso é totalmente
auto instrucional, composto por 16 módulos:
Módulo 1: Panorama geral do curso e proposta de trabalho
Módulo 2: O sistema social e a relação da sociedade civil com a iniciativa privada
e o poder público.
Módulo 3: Histórico e abrangência dos conceitos de Segurança Alimentar e
Nutricional, Soberania Alimentar e Direito Humano à Alimentação
Módulo 4: O Panorama da produção, transformação e abastecimento de
alimentos nos Estados de São Paulo e Paraná.
Módulo 5: O Panorama da desnutrição e outras formas de má nutrição nos
Estados de São Paulo e Paraná
Módulo 6: Sistemas alimentares sustentáveis, inclusivos e sensíveis à nutrição.
Módulo 7: A participação social na Constituição brasileira e o papel dos
conselhos.
Módulo 8: As atribuições dos conselheiros de SAN.
Módulo 9: Como formar e como fortalecer os conselhos de SAN

Módulo 10: O papel da CAISAN.
Módulo 11: Como institucionalizar o SISAN no município
Módulo 12: O plano de SAN.
Módulo 13: A análise de conjuntura para elaboração do plano de SAN.
Módulo 14: Como estabelecer as diretrizes e metas para o plano de SAN.
Módulo 15: Indicadores para monitoramento do plano de SAN
Módulo 16: A avaliação do plano de SAN.
Neste curso, o/a educando/a poderá optar por módulos especíﬁcos ou todos os
módulos, na ordem que desejar. Cada módulo conta com uma vídeo-aula de
aproximadamente 20 minutos, texto base e uma tarefa com questões fechadas
de múltipla escolha. Ao enviar a tarefa, o/a educando/a receberá
automaticamente a certiﬁcação do respectivo módulo por meio de uma
Declaração de Participação da Rede de Defesa e Promoção da Alimentação
Saudável, Adequada e Solidária – REDESANS.
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Realização

Inscrições
http://www3.fmb.unesp.br/questionarios/index.php/663562?lang=pt-BR

Local
Curso oferecido totalmente online pela Plataforma Moodle da Faculdade
de Medicina de Botucatu – UNESP

Custo
Gratuito

Contato
interssanunesp@gmail.com
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