
 

III Encontro Nacional de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional
Curitiba (PR), 

Local: UFPR/Campus Jardim Botânico, Av. Prefeito LotharioMeissner, 632

Orientações para proposição de atividades 

As atividades auto-gestionadas serão realizadas no dia
10h45mina 12h30min. O propósito é oferecer uma oportunidade para que 
organizações e redes que compartilham dos objetivos e agenda da Rede 
Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional possam, no momento do III Encontro Nacional, 
oferecer oficinas, palestras, rodas de conversa ou outras formas 
experiências ou debates de questões relacionados à Soberania e
 
As atividades deverão ser previamente aprovadas pela Comissão Organizadora mediante 
encaminhamento de formulário de inscrição, observado o 
há um número limitado de salas, 
maneira a promover a diversidade 
programação oficial do encontro. 
 
Toda a organização e custo da atividade é de responsabilidade dos proponentes. A atividade é 
gratuita para os inscritos no encontro. Pelo menos um dos responsáveis pela atividade deverá estar 
inscrito no encontro.  
 
A comissão organizadora disponibilizará uma sala com projetor e computador. O número de 
participantes nas atividades dependerá do tamanho das salas disponíveis e será informado 
oportunamente.  
 
As inscrições para as atividades auto
formulário de inscrição está disponível no anexo deste documento ou no site
http://www.ceresan.net.br/eventos/iii
para o email enpssan@gmail.com
 
 
 

 

 
 

III Encontro Nacional de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional
Curitiba (PR), 08 a 10 de Novembro de 2017 

Local: UFPR/Campus Jardim Botânico, Av. Prefeito LotharioMeissner, 632
 
 

Orientações para proposição de atividades auto-gestionadas
 
 

gestionadas serão realizadas no dia 9 de novembro de 2017,
O propósito é oferecer uma oportunidade para que 

que compartilham dos objetivos e agenda da Rede Brasileira
Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional possam, no momento do III Encontro Nacional, 
oferecer oficinas, palestras, rodas de conversa ou outras formas de reflexão que abordem 
xperiências ou debates de questões relacionados à Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional.

As atividades deverão ser previamente aprovadas pela Comissão Organizadora mediante 
encaminhamento de formulário de inscrição, observado o período de inscrição
há um número limitado de salas, caso necessário, a Comissão Organizadora fará uma seleção de 
maneira a promover a diversidade temática e disciplinar e questões que não foram abordada
programação oficial do encontro. As atividades serão divulgadas na página do III Encontro.

Toda a organização e custo da atividade é de responsabilidade dos proponentes. A atividade é 
gratuita para os inscritos no encontro. Pelo menos um dos responsáveis pela atividade deverá estar 

A comissão organizadora disponibilizará uma sala com projetor e computador. O número de 
participantes nas atividades dependerá do tamanho das salas disponíveis e será informado 

As inscrições para as atividades auto-gestionadas serão de 12 de junho a 15 de julho de 2017. O 
formulário de inscrição está disponível no anexo deste documento ou no site
http://www.ceresan.net.br/eventos/iii-enpssan/ . O formulário preenchido deve ser enviado em word 

enpssan@gmail.com 
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III Encontro Nacional de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional 

Local: UFPR/Campus Jardim Botânico, Av. Prefeito LotharioMeissner, 632 

gestionadas 

de 2017, no período de 
O propósito é oferecer uma oportunidade para que grupos de pesquisa, 

Brasileira de Pesquisa em 
Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional possam, no momento do III Encontro Nacional, 

reflexão que abordem 
Segurança Alimentar e Nutricional. 

As atividades deverão ser previamente aprovadas pela Comissão Organizadora mediante 
período de inscrição de propostas. Como 

rganizadora fará uma seleção de 
questões que não foram abordadas na 

rão divulgadas na página do III Encontro. 

Toda a organização e custo da atividade é de responsabilidade dos proponentes. A atividade é 
gratuita para os inscritos no encontro. Pelo menos um dos responsáveis pela atividade deverá estar 

A comissão organizadora disponibilizará uma sala com projetor e computador. O número de 
participantes nas atividades dependerá do tamanho das salas disponíveis e será informado 

12 de junho a 15 de julho de 2017. O 
formulário de inscrição está disponível no anexo deste documento ou no site 

O formulário preenchido deve ser enviado em word 
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Local: UFPR/Campus Jardim Botânico, Av. Prefeito Lothario Meissner, 632

 
FORMULÁRIO PARA

Organização/Grupo proponente:

Título da atividade:  

Responsável Nome: 
Organização
Email: 
Telefone: (   ) 

Objetivos:  

Programação:  

Metodologia:  

Recursos físicos e 
tecnológicos 
necessários1 

 

Resultados previstos:  

Participantes 
 

Número mínimo
Número máximo

 

 
 

 

                                                           
1 A comissão organizadora disponibilizarádata show e computador nas salas.
dos proponentes. 

III Encontro Nacional de Pesquisa em 
Segurança Alimentar e Nutricional (III ENPSSAN)

Local: UFPR/Campus Jardim Botânico, Av. Prefeito Lothario Meissner, 632
Data: 08 a 10 de novembro de 201

 

FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE ATIVIDADE GESTIONADA
 

Organização/Grupo proponente: 

Organização: 

: (   )  

Número mínimo: 
Número máximo: 

disponibilizarádata show e computador nas salas. Demais materiais são de responsabilidades 
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I Encontro Nacional de Pesquisa em Soberania e 
utricional (III ENPSSAN) 

Local: UFPR/Campus Jardim Botânico, Av. Prefeito Lothario Meissner, 632 
bro de 2017. 

GESTIONADA 

Demais materiais são de responsabilidades 


