
 

Mapeamento de ações de Cursos de Educação à Distância e Produções voltadas a promoção da Segurança 

Alimentar e Nutricional e o Direito Humano à Alimentação Adequada 

 

Como resultado do 4º Plano de Ação do Brasil, no âmbito da Parceria para Governo Aberto (OGP) do Governo Federal, divulgamos um 

conjunto de iniciativas voltadas para promoção e formação em Segurança Alimentar e Nutricional e o Direito Humano à Alimentação Adequada. 

 

São cursos de Educação à Distância, de Pós-Graduação, publicações, vídeos etc. 

 

Este levantamento é resultado de Consultoria realizado no âmbito da FAO, realizado pelo Consultor Írio Conti, revisado pela equipe do 

Ministério da Cidadania, representantes estaduais do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan) e universidades parceiras. 

 

Tabela 1. Cursos de Educação à Distância e/ou de Pós-Graduação voltados para promoção do SISAN e do Direito Humano à Alimentação 

Adequada. 

Curso / Instituição 
Organizadora (ou 

proprietária do site onde 
está hospedado o curso) 

Ementa Informações  Link  

Governança em segurança 
alimentar e nutricional.  
 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul - UFRGS  

O Curso é fruto de parceria entre o MC e a 
UFRGS e visa o fortalecimento do SISAN nos 
municípios e territórios, fornecendo subsídios 
para que gestores, técnicos e representantes 
da sociedade civil possam atuar junto ao 
SISAN 

-Curso de EAD, gratuito com 
método de autoaprendizagem 
 
-Carga horária: 30h  

https://lumina.ufrgs.br/course/vi
ew.php?id=74  

FormaSAN Online  
 
Universidade Federal de 
Santa Catarina – UFSC 
 
Teia de Articulação pelo 
Fortalecimento da Segurança 

O Curso é fruto de parceria entre o MC e a 
UFSC. Espaço de educação permanente à 
distância para fortalecimento do SISAN e da 
Política Nacional de SAN.,  
Voltados para gestores, técnicos, conselheiros 
e demais interessados em aprofundar os 
conhecimentos sobre Segurança Alimentar e 

- Educação permanente à 
distância – EAD, gratuito com 
método de autoaprendizagem 
 
- É constituído por vídeos, 
materiais, fóruns e apoio tutorial. 
  

http://www.tearsan.ufsc.br/sub
menu/formasan-online 
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Alimentar e Nutricional  - 
TearSAN 

Nutricional, Direito Humano à Alimentação 
Adequada e a constituição e efetivação do 
SISAN e da Política de SAN. 

Primeiros passos para 
solicitar adesão ao SISAN 
no seu município 
 
Universidade Federal de 
Santa Catarina – UFSC 

Página virtual com os passos para garantir 
adesão municipal ao Sistema Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional, com etapas 
explicativas, vídeo com orientações gerais, 
disponibilização de minutas de documentos 
obrigatórios e documentos nacionais 
orientadores para baixar. 

Tutorial Online http://www.tearsan.ufsc.br/pagi
na/adesan 

Orienta PLANSAN – Curso 

de Orientações para a 

Elaboração dos Planos 

Estaduais, Distrital e 

Municipais de Segurança 

Alimentar e Nutricional 

 

Ministério da Cidadania 

O curso tem como objetivo orientar na 
elaboração de planos estaduais, distrital ou 
municipais de Segurança Alimentar e 
Nutricional. Visa à capacitação de gestores, 
técnicos, servidores públicos, conselheiros e 
representantes da sociedade civil no que diz 
respeito aos elementos que compõem o 
(Sisan). 

- Curso de EAD, com método de 
autoaprendizagem, 
complementado com fórum de 
dúvidas, no qual as respostas são 
formalizadas pela equipe do 
Ministério da Cidadania.  
 
-Carga horária: 40h  
  

http://www.mds.gov.br/ead/ 

Ideias na Mesa – Educação 

Alimentar e Nutricional: 

uma estratégia para a 

promoção do direito 

humano à alimentação 

adequada  

 

Ministério da Cidadania 

Este curso integra o conjunto de iniciativas de 
desenvolvimento de capacidades da rede 
Ideias na Mesa e tem como objetivo 
apresentar aos profissionais que atuam com 
as famílias do Programa Bolsa Família, e a 
todos os interessados no tema, o papel da 
promoção do Direito Humano à Alimentação 
Adequada por meio de ações de Educação 
Alimentar e Nutricional (EAN). 

- Curso de EAD, com método de 
autoaprendizagem, 
complementado com fórum de 
dúvidas, no qual as respostas são 
formalizadas pela equipe do 
Ministério da Cidadania.  
 
-Carga horária: 20h  
  

http://www.mds.gov.br/ead/ 

Ideias na Mesa – Educação 

Alimentar e Nutricional: 

Este curso integra o conjunto de iniciativas de 
desenvolvimento de capacidades da rede 

- Curso de EAD, com método de 
autoaprendizagem, 
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Uma estratégia para 

promover o Direito 

Humano a Alimentação 

Adequada nos serviços 

socioassistenciais 

 

Ministério da Cidadania 

Ideias na Mesa e tem como objetivo estimular 
o desenvolvimento e a implementação de 
ações de Educação Alimentar e Nutricional na 
rede de proteção social básica do SUAS. O 
curso é composto por três módulos. Cada 
módulo é acompanhado de uma biblioteca 
virtual onde você pode baixar o conteúdo das 
publicações disponíveis. 

complementado com fórum de 
dúvidas, no qual as respostas são 
formalizadas pela equipe do 
Ministério da Cidadania.  
 
-Carga horária: 20h  
  

Dialogando sobre o Direito 
Humano à Alimentação 
Adequada, no contexto da 
Atenção Básica à Saúde 
 
Rede de Alimentação e 
Nutrição do Sistema Único 
de Saúde  

Promover e facilitar a reflexão de gestores, 
prestadores de serviços, conselheiros, 
trabalhadores e usuários da saúde sobre o 
Direito Humano à Saúde e à Alimentação 
Adequada e debater quais são os passos 
necessários para que estes direitos 
fundamentais se transformem em realidade 
para todos. 

-Curso de EAD, gratuito com 
método de autoaprendizagem. 

http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-
index.php?page=cursos_logad
o 

Introdução à Política 
Nacional de Alimentação e 
Nutrição - PNAN 
 
Rede de Alimentação e 
Nutrição do Sistema Único 
de Saúde  

Este curso integra o conjunto de iniciativas de 
desenvolvimento de capacidades da RedeNutri 
e tem como objetivo apresentar a Política 
Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) e 
contribuir com a formação de profissionais de 
saúde e estudantes. 

-Curso de EAD, gratuito com 
método de autoaprendizagem. 

http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-
index.php?page=cursos_logad
o 

Guia Alimentar para a 
População Brasileira: 
novos princípios e 
recomendações 
 
Rede de Alimentação e 
Nutrição do Sistema Único 
de Saúde  

Este curso tem como objetivo contribuir para a 
divulgação do Guia Alimentar para a 
População Brasileira e para compreensão de 
seus objetivos e recomendações. 

-Curso de EAD, gratuito com 
método de autoaprendizagem. 

http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-
index.php?page=cursos_logad
o 



 

Cantinas Escolares 
Saudáveis: promovendo a 
alimentação saudável 
 
Rede de Alimentação e 
Nutrição do Sistema Único 
de Saúde  

O curso tem como principal objetivo incentivar 
usuários da RedeNutri, donos de cantinas e 
demais integrantes da comunidade escolar a 
refletirem sobre o papel que a cantina pode ter 
na promoção da alimentação adequada e 
saudável no ambiente escolar. 

-Curso de EAD, gratuito com 
método de autoaprendizagem. 

http://ecos-redenutri.bvs.br/tiki-
index.php?page=cursos_logad
o 

Promoção da alimentação 
saudável na Atenção 
Básica 
 
Universidade Aberta do 
Sistema Único de Saúde 

Instrumentalizar o profissional de saúde e sua 
equipe para melhorar as condições 
alimentares, nutricionais e de vida das 
populações, na perspectiva do direito humano 
à alimentação adequada e da segurança 
alimentar e nutricional, de modo condizente 
com a realidade alimentar e nutricional do 
território. 

- Curso de EAD, gratuito com 
método de autoaprendizagem 
 
-Carga horária: 30h  

https://www.unasus.gov.br/curs
os/curso/45321 

Ideias na Mesa – 

Qualificando a oferta de 

alimentação adequada e 

saudável no âmbito de 

entidades atendidas pelo 

PAA 

 

Ministério da Cidadania 

Este curso integra o conjunto de iniciativas de 
desenvolvimento de capacidades da rede 
Ideias na Mesa e tem como objetivo fomentar 
a reflexão sobre a importância da alimentação 
adequada e saudável na rotina de instituições 
socioassistenciais,  a fim de contribuir para a 
qualificação da demanda por alimentos 
adquiridos a partir  do Programa de Aquisição 
de Alimentos – PAA. 

-Curso de EAD, gratuito com 
método de autoaprendizagem, 
complementado com fórum de 
dúvidas, no qual as respostas são 
formalizadas pela equipe do 
Ministério da Cidadania.  
 
-Carga horária: 20h  

http://www.mds.gov.br/ead/ 

Ideias na Mesa – 

Metodologias 

Participativas 

 

Ministério da Cidadania 

Este curso integra o conjunto de iniciativas de 
desenvolvimento de capacidades da rede 
Ideias na Mesa e tem como objetivo estimular 
o uso de metodologias participativas em ações 
de Educação Alimentar e Nutricional (EAN). O 
curso é composto por dois módulos. Cada 
módulo é acompanhado de uma biblioteca 

-Curso de EAD, gratuito com 
método de autoaprendizagem, 
complementado com fórum de 
dúvidas, no qual as respostas são 
formalizadas pela equipe do 
Ministério da Cidadania.  
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virtual onde você pode baixar o conteúdo das 
publicações disponíveis. 

-Carga horária: 20h  

Ideias na Mesa – Jogos na 

Mesa 

 

Ministério da Cidadania 

 

Este curso integra o conjunto de iniciativas de 
desenvolvimento de capacidades da rede 
Ideias na Mesa e que tem como objetivo 
estimular o uso de metodologias participativas 
em ações de Educação Alimentar e Nutricional 
(EAN). O curso é composto por dois módulos. 
Cada módulo é acompanhado de uma 
biblioteca virtual onde você pode baixar o 
conteúdo das publicações disponíveis. 

-Curso de EAD, gratuito com 
método de autoaprendizagem, 
complementado com fórum de 
dúvidas, no qual as respostas são 
formalizadas pela equipe do 
Ministério da Cidadania.  
 
-Carga horária: 20h  

http://www.mds.gov.br/ead/ 

Compras da Agricultura 

Familiar por Órgãos 

Públicos (PAA – Compra 

Institucional) 

 

Ministério da Cidadania 

Curso sobre os procedimentos para realização 
de compras institucionais no âmbito do PAA. 

-Curso de EAD, gratuito com 
método de autoaprendizagem, 
complementado com fórum de 
dúvidas, no qual as respostas são 
formalizadas pela equipe do 
Ministério da Cidadania.  
 
-Carga horária: 20h  

http://www.mds.gov.br/ead/ 

Programa de pós 
graduação de Alimentação 
e Nutrição  
 
Universidade Federal do 
Paraná- UFPR 

Visa atender às necessidades regionais, 
estaduais e nacional na temática da segurança 
alimentar e nutricional 

-Ensino Presencial http://www.prppg.ufpr.br/site/pp
gnutricao/pb/ 

Centro de Referência de 
Segurança Alimentar e 
Nutricional  
 
Universidade Federal Rural 

Objetivos: 

- Desenvolver estudos e pesquisas 
interdisciplinares nas várias dimensões da 
SSAN e do DHA. 

-Descrição dos projetos na 
plataforma 

http://www.ceresan.net.br/proje
tos/ 
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do Rio de Janeiro  
 

- Realizar ações de formação e difusão do 
conhecimento sobre SSAN e DHA. 

- Propor, monitorar e avaliar políticas e ações 
públicas de SAN. 

- Promover a interação entre ensino, pesquisa 
e extensão em seu campo temático. 

- Constituir acervo bibliográfico especializado 
acessível a estudantes e pesquisadores. 

Curso de Especialização 
em Segurança Alimentar  
 
Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro- 
Unirio 

O conteúdo programático visa privilegiar a 
reflexão teórica coordenada à problematização 
e vivências das condições em que se 
estabelecem o sistema alimentar e sua 
dinâmica nos diferentes grupos sociais, 
reconhecendo os conhecimentos e práticas 
populares e buscando o diálogo com os 
conhecimentos científicos. 

-Ensino Presencial  
 
 

http://www.unirio.br/news/30-
vagas-disponiveis-para-curso-
de-especializacao-em-
seguranca-alimentar-e-
nutricional 

Especialização em 
Segurança Alimentar e 
Nutricional 
 
A Universidade da Integração 
Internacional da Lusofonia 
Afro-Brasileira -  
UNILAB 
e 
Universidade Estadual 
Paulista - UNESP 

Este curso tem como propósito oferecer 
formação especializada a técnicos de nível 
superior na área da Segurança Alimentar e 
Nutricional (SAN) para atuarem em equipes 
intersetoriais do poder público e com a 
sociedade civil no planejamento e execução de 
políticas e ações de SAN. 

- Curso de EAD com encontros 
presenciais, gratuito, tem a 
proposto de realizar 3 reuniões 
presenciais no polo de apoio no 
país de origem do aluno 
 

http://www.unilab.edu.br/esan/ 
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Tabela 2. Produções voltadas a promoção da Segurança Alimentar e Nutricional e o Direito Humano à Alimentação Adequada: vídeos, livros, 

cartilhas, cadernos e Guias. 

 

Curso/Vídeos e Livros  
(Autores) 

Instituição proponente (ou 
proprietária do site onde 

está disponibilizado o 
curso) 

Ementa Informações  Link  

O Direito Humano à 
Alimentação Adequada 
e o Sistema Nacional 
de Segurança 
Alimentar e Nutricional 
 
Organizadora: Marília 
Leão 

Ação Brasileira pela 
Nutrição e Direitos 
Humanos -  
ABRANDH 
(resultado de parceria com 
o Ministério da Cidadania) 

- A publicação sistematiza e consolida os 
conteúdos do curso de formação a 
distância sobre o Direito Humano à 
Alimentação Adequada (DHAA) e o 
Sistema Nacional de Segurança Alimentar 
e Nutricional (SISAN), realizado, em 2012, 
pela Ação Brasileira pela Nutrição e 
Direitos Humanos (ABRANDH) em 
parceria com o Ministério da Cidadania 

- Livro (261 páginas) 
 
- O livro é dividido em 
8 Módulos 

http://www.mds.gov.br/webarq
uivos/publicacao/seguranca_al
imentar/DHAA_SAN.pdf 

Caderno SISAN Nº 
01/2011 – Estruturando 
o Sistema Nacional de 
Segurança Alimentar e 
Nutricional 

Ministério da Cidadania A Publicação visa contribuir na 
estruturação dos componentes do Sistema 
Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional em todos os Estados e Distrito 
Federal, assim como em grande parte dos 
municípios brasileiros. 

Caderno (120 páginas) https://www.mds.gov.br/webar
quivos/publicacao/seguranca_
alimentar/caderno1_sisan.pdf 

Almanaque do SISAN: 
entendendo o Sistema 
Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional 
 
Organizadoras: Neila 
Maria Viçosa Machado; 
Barbara Leone Silva 

Universidade Federal de 
Santa Catarina – UFSC 
 
Teia de Articulação pelo 
Fortalecimento da 
Segurança Alimentar e 
Nutricional  - TearSAN 

O Almanaque do SISAN apresenta os 
diferentes espaços que compõem o 
Sistema Nacional de Segurança Alimentar 
e Nutricional (SISAN), numa perspectiva 
histórica. 
 

- Cartilha (42 páginas) http://www.tearsan.ufsc.br/pagi
na/almanaque-do-sisan 
 

Caderno I - Oficinas 
para Fortalecimento do 

Universidade Federal de 
Santa Catarina – UFSC 

Este material reúne textos e orientações 
que orientaram as Oficinas de 

- Caderno de 
orientações (48 

http://www.tearsan.ufsc.br/pagi
na/caderno-i-oficinas-para-
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SISAN: conhecimentos 
e saberes em 
Segurança Alimentar e 
Nutricional 
 
Organizadores:  
Neila Maria Viçosa 
Machado 
Mick Lennon Machado 
Milena Corrêa Martins 
Claudia Soar 

 
Teia de Articulação pelo 
Fortalecimento da 
Segurança Alimentar e 
Nutricional  - TearSAN 

Fortalecimento do SISAN nos municípios 
de Santa Catarina e Rio Grande do Sul 
como processo de formação de atores 
sociais e gestores públicos, bem como, de 
orientação para a atuação do município no 
SISAN.  

páginas) fortalecimento-do-sisan 

Ciência e Letras - 
Segurança Alimentar e 
Nutricional 
 
Apresentador: Renato 
Farias 
Nutricionistas:  Luciene 
Burlandy; Rosana 
Magalhães.  

Fio Cruz (Ciência e Letras) 

 

Esta edição do Ciência & Letras fala 
sobre o livro "Segurança Alimentar e 
Nutricional - Perspectivas, Aprendizados e 
Desafios para as Políticas Públicas" e 
debatem sobre o tema em questão.  

-Vídeo (27min) https://portal.fiocruz.br/video/ci
encia-e-letras-seguranca-
alimentar-e-nutricional 

Segurança alimentar e 
nutricional: 
aproximação do 
conhecimento popular 
e do conhecimento 
científico para a prática 
participativa.  
 
Organizadoras: Ana 
Maria Cervato Mancuso; 
Elaine Gomes Fiore; 
Solange Cavalcante da 

USP (Portal de Livros 

Abertos da USP) 

Trata-se do relato de uma experiência de 
construção coletiva de um conceito para 
aproximar conhecimento científico e 
conhecimento popular sobre temas de 
interesse comum. Foi concebido para 
colaborar na formulação e 
desenvolvimento de políticas de 
Segurança Alimentar e Nutricional em 
nível local, de regiões urbanas e 
periurbanas.  

- Livro (70 páginas) http://www.livrosabertos.sibi.us
p.br/portaldelivrosUSP/catalog/
book/61 
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Silva Redolfi 

Diálogos sobre o 
direito humano a 
alimentação adequada 
 
Organizador: Leonardo 
Corrêa  

Faculdade de Direito da 
Universidade Federal de 
Juiz de Fora 

-O Livro é um conjunto de artigos, que 
tem como objetivo apesentar o debate 
sobre o DHAA a partir de quatro eixos 
temáticos principais. 

- Livro (433 páginas) https://actbr.org.br/uploads/arq
uivos/livro-dhaa-versc3a3o-
final.pdf 

Linha do Tempo de 
Segurança Alimentar e 
Nutricional de Santa 
Catarina 
 
Organizadores:  
Neila Maria Viçosa 
Machado 
Mick Lennon Machado 
 

Universidade Federal de 
Santa Catarina – UFSC 
 
Teia de Articulação pelo 
Fortalecimento da 
Segurança Alimentar e 
Nutricional  - TearSAN 

Trata-se de uma Linha do Tempo 
totalmente ilustrada, até 2015 

- Cartilha (20 páginas) http://www.tearsan.ufsc.br/pagi
na/linha-do-tempo-de-san-de-
santa-catarina 

Segurança Alimentar e 
Nutricional com 
enfoque na 
intersetorialidade  
 
Organizadoras: 
Janaina Das Neves E 
Alini Faqueti 
 

Departamento de Nutrição 
da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) em 
parceria com o Núcleo 
Telessaúde de SC e   
especialistas   nacionais   e   
internacionais.   

A publicação trata de curso que tem o 
intuito de:  
• Apresentar as Políticas Públicas de 
Alimentação e Nutrição visando à garantia 
da SAN do escolar com enfoque na 
intersetorialidade. 
• Abordar a importância da atuação 
intersetorial do nutricionista voltado às 
políticas públicas com enfoque na SAN do 
escolar. 
• Instrumentalizar os profissionais da 
educação e saúde para desenvolvimento 
de ações de EAN intersetoriais com 
enfoque na SAN do escola 

- Livro (200 páginas) http://cecanesc.paginas.ufsc.br
/files/2019/07/Nutri%C3%A7%
C3%A3o_Completa-Final.pdf 

Caderno SISAN Nº Ministério da Cidadania A publicação apresenta conceitos e Caderno (74 páginas) https://www.mds.gov.br/webar
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01/2017 – A 
Exigibilidade do Direito 
Humano à Alimentação 
Adequada – Ampliando 
a democracia no SISAN 
 
Produto final da 
consultoria prestada por 
Marília Leão 

dimensões para a compreensão da 
exigibilidade do DHAA e analisar a 
legislação e as instituições brasileiras que 
participam do SISAN, visando apontar os 
mecanismos já existentes e os espaços 
mais férteis para o desenvolvimento de 
instrumentos de exigibilidade 

quivos/arquivo/seguranca_alim
entar/caisan/Publicacao/Caisa
n_Nacional/exigibilidade_direit
o_humano_alimentacao_adeq
uada.pdf 

Guia de Orientação 
para Adesão ao Pacto 
Nacional para 
Alimentação Saudável 
 
Elaboração: 
Natalia Tenuta 
Kuchenbecker do Amaral 

Ministério da Cidadania Este Guia de Orientação para Adesão ao 
Pacto Nacional para Alimentação 
Saudável tem por objetivo apoiar a 
definição de compromissos a serem 
firmados entre a Caisan Nacional e os 
entes federados, considerando os desafios 
propostos pelo Pacto 

Guia (36 páginas) http://www.mds.gov.br/webarq
uivos/arquivo/seguranca_alime
ntar/caisan/Publicacao/Caisan
_Nacional/pacto%20nacional%
20para%20alimenta%C3%A7
%C3%A3o%20saud%C3%A1v
el.pdf 

Guia Alimentar para a 
População Brasileira 
 
Editor Geral: 
Eduardo Alves Melo 

Ministério da Saúde O guia é um documento oficial que aborda 
os princípios e as recomendações de uma 
alimentação adequada e saudável para a 
população brasileira, configurando-se 
como instrumento de apoio às ações de 
educação alimentar e nutricional no SUS e 
também em outros setores 

Guia (158 páginas) https://portalarquivos2.saude.g
ov.br/images/pdf/2014/novemb
ro/05/Guia-Alimentar-para-a-
pop-brasiliera-Miolo-PDF-
Internet.pdf 

Marco de Referência de 
Educação Alimentar e 
Nutricional para 
Políticas Públicas 

Ministério da Cidadania A publicação traz informações sobre a 
construção de políticas pública para a 
Educação Alimentar e Nutricional no 
Brasil, abordando questões de concepção, 
princípios e diretrizes para EAN no campo 
das políticas públicas. O objetivo 
fundamental é influenciar gestores locais e 
os diversos atores sociais em âmbito 
municipal, estadual e nacional na 

- Caderno (67 páginas) http://www.mds.gov.br/webarq
uivos/arquivo/seguranca_alime
ntar/caisan/Publicacao/Educac
ao_Alimentar_Nutricional/1_m
arcoEAN.pdf 



 

construção de políticas públicas de EAN. 

Princípios e Práticas 
para Educação 
Alimentar e Nutricional 
 
Coordenação: 
Élido Bonomo  
Patrícia Chaves Gentil –  
Mariana Carvalho 
Pinheiro 

Ministério da Cidadania O caderno traz um conjunto de temas e 
abordagens no sentido de contribuir para 
ampliação e qualificação das ações de 
EAN nos estados e municípios, 
sensibilizando profissionais e gestores 
sobre possibilidades de planejamento/ 
execução das ações de EAN em seus 
territórios, à luz das concepções e 
princípios dispostos no Marco de 
Referência de EAN nas Políticas Públicas. 

- Caderno (47 páginas) https://www.mds.gov.br/webar

quivos/arquivo/seguranca_alim

entar/caisan/Publicacao/Educa

cao_Alimentar_Nutricional/21_

Principios_Praticas_para_EAN

.pdf 

 

Educação Alimentar e 
Nutricional: o direito 
humano a alimentação 
adequada e o 
fortalecimento de 
vínculos familiares nos 
serviços 
socioassistenciais 

Ministério da Cidadania A publicação tem por objetivo subsidiar o 
trabalho do profissional dos serviços 
socioassistenciais ao abordar a temática 
da EAN, de forma a trazer informações e 
reflexões fundamentais no sentido de 
contribuir para a qualidade de vida, a 
autonomia e o Direito Humano à 
Alimentação Adequada (DHAA), na 
perspectiva da Segurança Alimentar e 
Nutricional (SAN), das famílias atendidas 
pelos serviços socioassistenciais. 

- Caderno (38 páginas) http://www.mds.gov.br/webarq

uivos/publicacao/seguranca_al

imentar/cadernoteorico_ean.pd

f 

 

Educação Alimentar e 
Nutricional: o direito 
humano a alimentação 
adequada e o 
fortalecimento de 
vínculos familiares nos 
serviços 
socioassistenciais 

Ministério da Cidadania O Caderno de Atividades apresenta 
sugestões de atividades de EAN para a 
abordagem nos serviços 
socioassistenciais. Este Caderno sugere 
algumas atividades que podem ser 
realizadas com as famílias, considerando 
a realidade local. 

- Caderno (21 páginas) http://www.mds.gov.br/webarq

uivos/publicacao/seguranca_al

imentar/cadenodeatividades_e

an.pdf 

 

Compras Institucionais 
para promoção da 

Ministério da Cidadania O caderno traz um conjunto de temas e 
abordagens no sentido de sensibilizar e 
incentivar gestores e profissionais das 

- Caderno (96 páginas) http://www.mds.gov.br/webarq

uivos/arquivo/seguranca_alime



 

Alimentação Adequada 
e Saudável 
 
Coordenação: 
Élido Bonomo  
Patrícia Chaves Gentil –  
Mariana Carvalho 
Pinheiro 

redes da saúde, assistência social, 
agricultura/desenvolvimento agrário, 
educação e outras áreas sobre a 
importância da realização da modalidade 
Compra Institucional do PAA, como 
instrumento de promoção da alimentação 
saudável e adequada, com o 
fortalecimento da agricultura familiar. 

ntar/caisan/Publicacao/Educac

ao_Alimentar_Nutricional/22_C

I_EAN.pdf 

 


