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Este grupo de trabalho, dedicado ao trabalho com a
promoção, respeito e exigibilidade do DHANA, congregará
instituições e pesquisadores que se dedicam ao trabalho com
o tema, e também especialistas sobre o tema vindo de outros
setores (mulheres, movimento negro, indígenas, MPF, MPE,
defensoria pública, ONGs, movimentos sociais, igrejas,
comunidades, entre outros). Este grupo de trabalho terá uma
dimensão internacional, e desenvolverá pelo menos uma
atividade coletiva por mês, seja uma reunião de trabalho,
webinar interno para discussão e debate sobre aspectos
específicos dos projetos de pesquisa e extensão, ou mesmo
um webinar aberto a participação do público.
Este grupo de interesse específico:
* Facilitará o desenvolvimento de uma metodologia
participativa, embasada na pedagogia da problematização,
para a ministração de cursos de desenvolvimento de
capacidades na aplicação da abordagem do direito humano à
alimentação e nutrição adequadas, no contexto da
indivisibilidade dos direitos humanos, em diferentes contextos,
em parceria com a FIAN Internacional e sua sessão no Brasil,
e com a Universidade de Brasília;
*Promoverá três atividades de desenvolvimento de
capacidades, um a cada um dos três anos do projeto, com o
objetivo de formação de formadores:
- Um, em parceria com o Fórum Brasileiro de Soberania e
Segurança alimentar e nutricional, direcionado à capacitação
de grupos de treinadores no fórum Nacional e em cada um
dos fóruns estaduais, que por sua vez teriam a tarefa de
capacitar os fóruns municipais;
- O segundo, em parceria com a Rede SAN CPLP, e Rede
Global para o Direito Humano à Alimentação e Nutrição,
direcionado à capacitação de grupos de treinadores em cada
um CONSANS nos diferentes países de língua portuguesa,
que por sua vez replicariam a capacitação em âmbito nacional;
e
- O terceiro, em parceria com a Rede Latino Americana de
Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, e Rede Global
para o Direito Humano à Alimentação e Nutrição e
Universidades interessadas nos respectivos países,
direcionado à capacitação de grupos de treinadores em cada

um dos países participantes, em castelhano, que por sua vez
replicariam a capacitação em âmbito nacional.
Um subgrupo a coordenação do SIG apoiará, dentro dos
limites de suas capacidades, as atividades desenvolvidas
pelos grupos de treinadores em âmbito nacional e
internacional.
*Conduzirá uma série de Webinares mensais, de caráter
aberto, consistindo de apresentações sobre aspectos
relevantes à implementação da abordagem de direitos
humanos, com ênfase ao direito humano à alimentação e
nutrição adequadas, na área de pesquisa, extensão,
documentação de violações de direitos humanos, trabalho
comunitário e políticas públicas. Tal série de webinares tem
como objetivo central atualizar os profissionais e interessados
atuando com o tema sobre os últimos desdobramentos no
campo dos direitos humanos e sua aplicação.
Atividades Colaborativas:
Público:

Outros:
Perfil:

Outros perfis:
Tipo de grupo:
Periodicidade:

Rodízio de
Responsabilidade:

Educação, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação,
Articulação geográfica de iniciativas, Técnico-Operacional
Alunos de Graduação, Alunos de Residência, Alunos de
Especialização, Alunos de Mestrado ou Doutorado,
Professores, Pesquisadores, Profissionais da SSAN de Nível
Superior, Profissionais da SSAN de Nível Técnico, Agentes de
SSAN
Culturas alimentares, Conhecimentos ancestrais, Direito
Humano à Alimentação e à Água, Agricultura, Agricultura
familiar, Agricultura comunitária, Alimentação escolar,
Sustentabilidade, Agroecologia, Sistemas alimentares, Estudo
de políticas públicas inclusive a análise das políticas e o
estudo do processo da política, Padrões alimentares,
Alimentação saudável, Sistemas de proteção social,
Alimentação do trabalhador
Grupo aberto (participação por adesão espontânea de
interessados, controlada pelo coordenador do SIG)
A periodicidade dos webinares será de uma sessão mensal,
nas terceiras quintas-feiras do mês, segundo agenda anexa,
com pequenos ajustes a feriados em alguns poucos meses.
Na agenda podem ser identificados os palestrantes e as
instituições convidadas a se pronunciar;
A responsabilidade central pela coordenação das atividades
do grupo recai sobre o Prof. Flavio Valente, pesquisador
associado ao Departamento de Nutrição da Universidade
Federal de Pernambuco. As outras instituições que compõem
a coordenação do grupo, colaborarão nas atividades de
preparação e organização dos webinares e sua divulgação;
participarão da elaboração e discussão dos materiais didáticos
envolvidos na ministração dos cursos de treinadores; e,

revezarão responsabilidades na coordenação das diferentes
atividades desenvolvidas.
Tecnologia utilizada:
Sessões gravadas?
Forma de acesso ao
conteúdo, se gravado:
Controles éticos e legais
utilizados no SIG:
Planejamento da
avaliação do SIG:

Webconferência (colaboração bidirecional audiovisual: vídeo,
áudio, dados utilizando a WEB)
Sim
Público em Geral

Tipo de coordenação do
proponente:

Declaração sobre a utilização da obra - utilizando contrato de
licenciamento ou avisos antes do inicio da sessão
O grupo de interesse especial DHANA tem como meta central
disseminar e horizontalizar a capacidade de atores sociais,
seja das universidades, governamentais, de movimentos
sociais e de comunidades, de promover a exigibilidade e a
garantia do direito humano a alimentação e nutrição
adequadas para tod@s, mediante a utilização dos intrumentos
e mecanismos de recursos já existentes nos diferentes níveis
do Sistema Internacional de Direitos Humanos. Apesar dos
desafios da atualidade, o trabalho desenvolvido no Brasil, na
America Latina e nos países de língua portuguesa, tem tido
resultados expressivos no aumento da consciência societária
de garantia de tal direito entre outros direitos. Espera-se que
com o aumento generalizado de capacidade nesta área do
conhecimento continue a influenciar de maneira positiva os
indicadores de saúde, qualidade de vida e mais
especificamente de nutrição, seja na área das privações seja
no da epidemia de obesidade infantil e de jovens que hoje
grassa em nossos países. O trabalho do grupo também
espera com isto colocar a ciência e a tecnologia a serviço do
conjunto mais amplo da população que até agora esteve fora
destes benefícios, em sua grande parte. Isto por outro lado,
possibilitará a participação mais ágil e informada da população
na elaboração e monitoramento da implementação das
politicas públicas relevantes.
Coordenação compartilhada entre o proponente e outras
instituições

Instituição proponente
e coordenadora:

Departamento de Nutrição da Universidade Federal de
Pernambuco

