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Determinantes e papel da Segurança Alimentar e Nutricional no mundo e no Brasil.
Estratégias de promoção da Segurança Alimentar e Nutricional. Padrões de crescimento e
de consumo alimentar (transição nutricional). Impacto sobre a saúde, o estado nutricional
e desenvolvimento econômico e social das comunidades. Normas para o controle
sanitário e de qualidade dos alimentos.
OBJETIVOS
Tornar o discente de Nutrição apto à reconhecer situações de insegurança alimentar na
população e os diferentes padrões de consumo alimentar da população brasileira ao longo
da história, as influencias sociais e econômicas sobre estes, bem como o impacto dos
mesmos sobre à saúde da população. Habilitar os alunos sobre os riscos sanitários dos
alimentos para saúde humana e as ações de saúde para controle deste e prevenção das
doenças veiculadas pelos alimentos.
PERFIL DO EGRESSO
O nutricionista formado pela FAT terá um perfil inovador e crítico capaz de atuar na
promoção, manutenção e recuperação da saúde e prevenção de doenças, em especial a
população em que se insere, visando à segurança alimentar e nutricional de indivíduos e
coletividade, através da atenção dietética. A formação generalista, humanista, ética,
inovadora e crítica está baseada na reflexão sobre a realidade política, econômica,

social, cultural em que se insere esse profissional, comprometido e integrado com as
áreas do conhecimento da ciência da saúde e da nutrição.
CONTEÚDO PROGRAMATICO
Apresentação da Disciplina/Apresentação do Conteúdo Programático/ Introdução a
Segurança Alimentar e Nutricional.
Histórico das políticas e Programas de Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil.
Alimentos Inócuos. Fatores intrínsecos e extrínsecos que interferem no crescimento dos
microrganismos em alimentos.
Evolução do padrão de consumo alimentar da população brasileira.
Impacto da situação alimentar da população brasileira sobre o estado nutricional e à
saúde em diferentes momentos históricos.
Introdução as Boas Práticas de Fabricação de Alimentos (BPF).
Procedimento Operacional Padrão - POP
METODOLOGIA
Aulas teóricas expositivas e/ou participativas
Trabalhos em grupo (estudos dirigidos e pesquisa de artigos científicos)
AVALIAÇÃO
Serão aplicadas duas avaliações escritas individuais e dois trabalhos temáticos com
pontuações idênticas, de deverão compor a média do semestre.
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