
                                                         
                                                                                                                   

 ATIVIDADE AUTO-GESTIONADA
Oficina de conflito de interesses no âmbito da produção e da difusão do 

conhecimento 
Desafios e perspectivas para a segurança e soberania alimentar em 

sociedades urbanizadas 
Os desafios e soluções para a implementação da alimentação e da nutrição 

adequada e saudável no ambiente escolar
Roda de conversa sobre a unidade móvel de segurança alimentar da SMAB e 

seu trabalho na rede de SAN do município
Estratégias de Segurança e Soberania Alimentar e Nutricional de Povos e 

Comunidades Tradicionais 
Planos de Segurança Alimentar e Nutricional: a construção e aplicação de 

uma proposta avaliativa 

Agroecologia, alimentação e nutrição: tecendo diálogos
Desertos Alimentares: é possível criar uma metodologia para caracterizá

no Brasil? 

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                   

ATIVIDADES AUTO-GESTIONADAS APROVADAS 

DATA: 09 de novembro 

HORÁRIO: 10h45 

GESTIONADA  INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL
Oficina de conflito de interesses no âmbito da produção e da difusão do Frente pela Regulação da Relação Público

Nutrição  (Frente
Desafios e perspectivas para a segurança e soberania alimentar em Com. Org. III AgURb (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

Os desafios e soluções para a implementação da alimentação e da nutrição 
saudável no ambiente escolar 

Centro de Excelência contra a Fome Brasil

ade móvel de segurança alimentar da SMAB e 
trabalho na rede de SAN do município 

Secretaria Municipal de Agricultura e

Estratégias de Segurança e Soberania Alimentar e Nutricional de Povos e 
 

Embrapa

rança Alimentar e Nutricional: a construção e aplicação de Teia de Articulação pelo Fortalecimento da Segurança Alimentar e
Nutricional (TearSAN) e Programa de Pós

Universidade Federal de Santa Catarina (PPGN
Agroecologia, alimentação e nutrição: tecendo diálogos Balaio Cerrado – Coletivo

etodologia para caracterizá-los Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN)

                         

INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL 
Frente pela Regulação da Relação Público-Privado em Alimentação e 

Frente RRPPAN) 
Com. Org. III AgURb (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) 

Centro de Excelência contra a Fome Brasil 

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento de Curitiba 

Embrapa 

Teia de Articulação pelo Fortalecimento da Segurança Alimentar e 
Nutricional (TearSAN) e Programa de Pós-Graduação em Nutrição da 

Federal de Santa Catarina (PPGN/UFSC) 
Coletivo independente 

ara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN) 


