
O objetivo do curso é oferecer formação especializada na área da 
Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) para atuação em equipes 
intersetoriais, junto à sociedade civil e/ou poder público no plane-
jamento 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.

Esta é a terceira edição do curso, que em turmas anteriores contou 
com parcerias com a UTPL no Equador, a UNILAB no Brasil, a 
UNICV em Cabo Verde, a USTP em São Tomé e Príncipe e a UniZam-
beze em Moçambique.

TURMA MOÇAMBIQUE

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) 
em Segurança Alimentar Nutricional

PROPOSTA

Para participar do curso é necessário ter formação em nível supe-
rior, ter interesse nas políticas públicas de SAN, bem como acesso 
a computador e internet.  Podem se candidatar agrônomos, enge-
nheiros de alimentos, nutricionistas, assistentes sociais, biólogos, 
enfermeiras, médicos, economistas e outras graduações afins. 

QUEM PODE PARTICIPAR?

O curso será oferecido na modalidade a distância, pela Plataforma 
Moodle, com apoio do Núcleo de Educação à Distância e Tecnolo-
gias da Informação à Saúde da Faculdade de Medicina de Botucatu 
(NEAD.TIS – FMB - UNESP). Contará com 485 horas, disponibiliza-
das em 9 módulos mais o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC):

1. Tecnologias da informação necessárias à educação a distância
2. Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional e Direito Humano 
à Alimentação Adequada nas políticas públicas
3. Metodologia da Pesquisa
4. Sistemas alimentares sustentáveis, saudáveis e inclusivos
5. Agricultura Familiar e de Comunidades Tradicionais
6. Processamento artesanal de alimentos
7. Nutrição comunitária
8. Educação em Segurança Alimentar e Nutricional
9. Tópicos especiais em Soberania e Segurança Alimentar e Nutri-
cional
O curso contará com ambientes de interação e momentos com 
áudio e vídeo em tempo real (online), a agendar. A avaliação será 
composta pelas atividades desenvolvidas nos módulos do curso, 
uma avaliação parcial e final, o desenvolvimento e a apresentação 
do TCC. 

ESTRATÉGIA E CONTEÚDO

A seleção será realizada por meio da análise de carta de apresenta-
ção, valorizando a experiência e o vínculo profissional ou a ativismo 
na área da SAN.

SELEÇÃO



COORDENAÇÃO
Profa. Dra. Maria Rita Marques de Oliveira

Instituto de Biociências de Botucatu – UNESP
Coordenadora do INTERSSAN - UNESP

EXECUÇÃO

CERTIFICADOS

APOIO

www.interssan.com.br / www.redesans.com.br

SAIBA MAIS

especializacao.interssan@gmail.com

DÚVIDAS

O curso será ministrado por docentes integrantes do corpo docente 
da UNESP e de universidades parceiras com ampla experiência nos 
temas abordados.

02 de maio de 2022 a 02 de fevereiro de 2024 (21 meses).

PERÍODO DE OFERECIMENTO

25 vagas para residentes em Moçambique.

VAGAS

Até 27/03/22. 
Preencha o formulário: https://forms.gle/F8TCoPoHtihctfUa9

INSCRIÇÕES

Não há.

CUSTO


