
 

 
 

 
 PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR DO SEMINÁRIO NACIONAL  
“PESQUISA EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL” 

(atualizada em 27/11/2012) 
 

 

Local: Hotel St Paul, Brasília – DF  

Data: 04 A 06 de Dezembro de 2012  
 

 

O Seminário Pesquisa em SAN está sendo organizado pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), 
Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS).  Espera‐se que sejam 
alcançados os seguintes resultados: (i) Deflagração das bases de constituição de uma rede de pesquisadores em SAN; (ii)  Avanços na definição de 
uma agenda de  pesquisa em SAN; (iii) Problematização dos desafios do financiamento e organização da SAN enquanto área complexa do 
conhecimento; e (iv) Promoção do diálogo conhecimento‐ação‐política e a  gestão do conhecimento em SAN. 

O Seminário será realizado nos dias 4, 5 e 6 de dezembro no Hotel St. Paul, no Setor Hoteleiro Sul, Quadra 2, em Brasília‐DF. O CONSEA 
está buscando parcerias para emissão dos bilhetes aéreos e diárias. Em todos os casos, o(a) participante será responsável pela reserva e 
pagamento do seu hotel de preferência. 

A programação, ainda não definitiva (atualizada em 28/11/2012), está apresentada a seguir:  

 
HORÁRIO ATIVIDADE

4 de dezembro  
8h30 às 9h30 
 

Credenciamento, entrega de materiais, identificação para participação nos grupos de trabalhos



 

9h30 às 10h
 

Cerimônia de Abertura
 

10h às 12:15h Mesa 1: O sistema alimentar global e os desafios para a geração de conhecimento e pesquisas em SAN
Convidados:  

• Luciene Burlandy (UFF/CERESAN) 
• João Carlos Costa Gomes (Embrapa/RS) 
• Renato Maluf (CERESAN/UFRRJ) 

Moderadora: Elisabetta Recine (OPSAN/UnB) 
 

12:15 as 13:45h Almoço
13:45 as 14:30h Orientações sobre a programação e dinâmica do Seminário
14:30 as 18:30h Sessão 1 de Grupos de Trabalho: Mapeamento dos pesquisadores e estratégias de organização, avanços e oportunidades 

para ação em rede.
Dia 5 de dezembro  
9h às 11h 
 

Mesa 2: Estado da Arte e demandas brasileiras de pesquisa em SAN 
• A agenda de pesquisa em SAN: as conferencias nacionais de SAN: Representante do Grupo Organizador – Elaine 

Pasquim  
• A PNSAN e o PLANSAN: desafios para o conhecimento e o monitoramento dos programas públicos: Maya Takagi. 

CAISAN/SESAN/MDS; 
• Mapeamento das pesquisas em SAN (editais, grupos de pesquisas, bco de teses): Representante do Grupo 

Organizador – Daniela Frozi.  
Moderadora: Ana Segall (Unicamp) 

 
11 às 12:30h Apresentação e diálogo sobre os resultados dos trabalhos em grupo do dia anterior 

Responsáveis: Moderadores  
12:30 as 14:00h Almoço
14:00 as 18h Sessão 2 – Trabalhos em grupo

A agenda de Pesquisa em SAN com base nos produtos dos grupos de trabalho do dia anterior  e documento base elaborado 
pelo Grupo Organizador 

6 de dezembro  
9h às 12h 
 

Financiamento e a organização da área de pesquisa em SAN 
Convidados: 

• CNPq 
• CONFAP 
• CAPES 



 

• DECIT/MS 
• FINEP 
• SAGI/MDS 

Moderador – Renato Maluf 
 

12 às 13:30h Almoço 
13:30 às 17:00h Plenária de encerramento. 

Moderação: Maria Emilia Pacheco(CONSEA) e Silvia Rigon (CONSEA) 
13:30 às 14:30 h Apresentação e diálogo sobre os resultados do grupo de trabalho do dia anterior 
14:30 as 15:30 Apresentação e diálogo sobre a Carta Política
15:30 às 17:00 Encaminhamentos finais e encerramento
 

A Sessão 1 dos Grupos de Trabalho tem o objetivo de proporcionar um momento de diálogo entre os participantes sobre linhas de 
pesquisa, formas de organização, experiências de pós graduação entre outros aspectos. Assim, nesta sessão não se pretende que sejam 
apresentados resultados específicos de pesquisas e sim as estratégias e experiências que os participantes tem sobre os processos de organização 
do seu processo de trabalho. Esta sessão ocorrerá na tarde do dia 4 de dezembro e para seu sucesso é imprescindível que todos tragam um pôster 
com 90 cm de largura e 1,20m de altura, com as seguintes informações: (1) Nome do pesquisador e, quando pertinente, de seu grupo de pesquisa. 
(2) Instituição, estado, cidade. (3) Ano de início das atividades de pesquisa em SAN. (4) Linhas de trabalho. (5) Formas de organização (pesquisador 
individual, grupo local, multicêntrico, nacional, internacional). (5) Fontes de financiamento. (6) Vínculo com programas de pós graduação. (7) 
Composição da equipe (número de pesquisadores, bolsistas, pós graduandos). (8) Outras informações que considerar pertinente para o objetivo da 
sessão.  

Caso seja de interesse o(a) pesquisador(a) poderá trazer resultados de pesquisa, pois está previsto um local de exposição. No entanto, 
por questões de agenda, não haverá um período específico para sua apresentação. 

 


