
                                   

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - UECE     

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS 

             
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

 

Mediante a aprovação da Lei Orgânica da 
Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN), Lei 
11.346 de 15 de setembro de 2006 que cria o 
Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional com vistas a assegurar o direito humano 
à uma alimentação adequada, a alimentação sai da 
área das políticas assistencialistas e constitui-se 
legalmente como um Direito Humano Básico. 

Todos os profissionais da área de saúde e 
nutrição precisam ter amplo entendimento do que 
significa a Segurança Alimentar e Nutricional sob 
essa nova perspectiva e se capacitarem para lidar 
com essa nova institucionalidade, para desenvolver 
com justiça e competência as atividades a ela 
relacionadas, tendo sempre como fim o 
atendimento integral da clientela seja nos setores 
saúde e nutrição, seja na área da ação social.  

Essa compreensão é o que nos motiva a 
compartilhar conhecimentos que ampliem as 
perspectivas dos profissionais de nutrição e saúde 
interessados na temática com essa nova e 
instigante forma de abordar os problemas 
relacionados a alimentação da população brasileira, 
sobretudo em sua perspectiva sociopolítica, 

reconhecidamente uma lacuna nos cursos de 
graduação em nutrição. 

 
Objetivo: 
 
         Qualificar os profissionais das diversas áreas 
que lidam com a questão da alimentação e 
nutrição, em Segurança Alimentar e Nutricional, 
alargando sua compreensão da alimentação como 
direito humano e de todos os aspectos relacionados 
com o cumprimento desse direito, desde a 
produção e consumo dos alimentos até o papel do 
Estado, da economia e da sociedade como 
determinantes e mediadores de todo esse processo. 
 
Público: 
 

Profissionais graduados das áreas de Saúde 
e Nutrição e áreas afins que exerçam atividades 
relacionadas com a Segurança Alimentar e 
Nutricional 
 
Título a ser conferido:  

Especialista em Segurança Alimentar e 

Nutricional. 

Disciplinas: 
1. Conceitos e Princípios em SAN  
2. Políticas e Programas Públicos em SAN  
3. Gênero e Segurança Alimentar e Nutricional 
4. Metodologia do Trabalho Científico I 
5. Métodos de Pesquisa Aplicada e Avaliação em 
SAN 
6. As Políticas e Programas de SAN no Ceará 
7. Metodologia do Trabalho Científico II 
8. Elaboração da Monografia 
Total da Carga Horária: 450 h/a 
 
 
 

Seleção: 
Análise do Curriculum  Lattes  
Análise do histórico do Curso de Graduação 
 
Funcionamento: 
Local: UECE - Campus do Itaperi – CMANS  
prédio – mundo verde - CENEA 
Dias:  sexta – feira – noite  
           Sábado – manhã e tarde 
  
* Aulas em finais de semana alternados 
  

Previsão do Curso:  

Início: Maio - 2015  

Término: Novembro - 2017 

 
Documentação Necessária: 
 
01 – Foto 3x4 
Xerox dos documentos: 
RG, CPF, comprovante de residência, 
certificado do curso de graduação, histórico escolar 
da graduação, currículo lattes   
 
N° de vagas: 30 
Valor da Inscrição: R$ 150,00 
Valor da Matrícula: R$ 300,00  +  
17 parcelas do mesmo valor 
 
Secretaria / Informações 
Fone: 3101-9644 – 8770-0739 
Anair Jucá 
 
 
 
 
 


