
 

 

O II Encontro Nacional de Pesquisa em Segurança Alimentar e Nutricional (II ENPSAN) foi 

realizado na sede da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), em Brasília-DF, nos dias 5 a 7 de 

Outubro de 2016. O encontro teve como objetivos congregar pesquisadores e 

pesquisadoras, promover o debate e a troca de experiências no âmbito da pesquisa 

relacionada aos temas do Direito Humano à Alimentação Adequada e à Soberania e 

Segurança Alimentar e Nutricional (SSAN). Integrou, também, os objetivos do II ENPSAN 

apresentar aos participantes a proposta de instituir uma Rede Brasileira de Pesquisa em 

Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (RBPSSAN), com a perspectiva de constituição 

de uma associação científica. Os objetivos da Rede são propor formas e instrumentos que 

estimulem o intercâmbio e a integração de pesquisadores (as), incentivar a construção de 

conhecimento e a pesquisa de caráter interdisciplinar, e interagir com as agências de 

fomento e outras instituições públicas relacionadas com a SSAN. Tendo sido aprovada pelos 

participantes, a criação da Rede vem sendo conduzida pelos Comitês Executivo e Consultivo 

formados durante o Encontro. As atividades do II ENPSAN se deram na forma de painéis e 

sessões em grupo com apresentações e debates sobre temas relevantes para a pesquisa em 

SSAN. A programação completa do evento encontra-se no Apêndice 1. Dentre os temas 

estratégicos discutidos destacam-se: a) a construção do conhecimento em SSAN; b) a 

pesquisa em SSAN e a incidência, construção, monitoramento e avaliação das políticas 

públicas; c) desafi os e estratégias para o fortalecimento e institucionalização da pesquisa 

em SSAN no Brasil; entre outros. O II ENPSAN contou com a participação de 214 pessoas, 

abrangendo um público com ampla diversidade de gênero, geracional, regional, nacional e 

étnica. Ao todo foram submetidos 202 trabalhos ao evento e 61 pesquisadores foram 

envolvidos no processo de avaliação por pares dos resumos. No total, 178 resumos foram 

aceitos e 132 efetivamente apresentados no encontro. Assim, nestes Anais estão registrados 

os trabalhos apresentados nas modalidades oral e oral curta (pôster impresso), respeitando 

o conteúdo original enviado pelos (as) autores (as) e segundo sua vinculação a um dos seis 

grupos temáticos:  



 Direito Humano à Alimentação Adequada  

 Produção sustentável e processamento de alimentos  

 Abastecimento e consumo alimentar saudável  

 Efeitos da Insegurança Alimentar e Nutricional  

 Comida e cultura: Os múltiplos olhares sobre a alimentação  

 A Construção da Pesquisa em SAN: avaliações, métodos e indicadores  
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