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O  g r u p o  f o r m a d o 

p e l a  a r t i c u l a ç ã o  d e 

pesquisadores em rede 

que apoia a Estratégia 

de Segurança Alimentar 

e  N u t r i c i o n a l  d a 

Comunidade dos Países 

de Língua Portuguesa 

(ESAN-CPLP), traz neste 

informe algumas de suas 

atividades recentes. Sobre 

processos formativos, são 

relatados o lançamento 

do Curso de Mestrado 

e m  A g r o e c o l o g i a  e 

Desenvolvimento Rural 

pela Univers idade de 

São Tomé e Pr íncipe 

(USTP), o início do Curso 

d e  G r a d u a ç ã o  e m 

Engenharia de Alimentos 

pela Universidade da 

Integração Internacional 

d a  L u s o f o n i a  A f r o -

B r a s i l e i r a  ( U N I L A B ) 

e  a  c e r i m ô n i a  d e 

e n c e r r a m e n to  d a  2 ª 

edição do Curso de Pós-

graduação em Segurança 

Alimentar e Nutricional, 

que envolveu discentes e 

docentes de quatro países 

da CPLP. O informativo 

apresenta ainda pesquisa 

em andamento que visa 

compreender aspectos 

d o  co o p e ra t i v i s m o  e 

analisar seu papel para 

a promoção de sistemas 

alimentares sustentáveis 

e resilientes em países de 

língua portuguesa.
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A Faculdade de Ciências e Tecno-
logias da Universidade de São Tomé e 
Príncipe (USTP) está criando o curso de 
Mestrado em Agroecologia e Desen-
volvimento Rural, para o ano lectivo de 
2022/2023.

O curso se propõe a trazer inovação 
na temática, adequando metodologias 
e enfoques às mais recentes demandas 
do país, com relação ao mercado de tra-
balho e ao setor agrário em geral, conse-
quentes das mudanças climáticas e da 
redução de áreas agrícolas em função da 
expansão urbana. Esta última, por sua 
vez, exige ampliação na produção de 
alimentos, sobretudo sem agrotóxicos. 
Mas este não é o único eixo que guia seu 
projeto pedagógico, o curso também 
dialoga com a filosofia da USTP e com 
as demandas da Comunidade dos Pa-
íses de Língua Portuguesa (CPLP), em 
especial considerando que a produção 
e disponibilização de alimentos agroe-
cológicos é uma área promissora para 
a promoção da inclusão produtiva, da 
igualdade social, soberania e segurança 
alimentar dos povos: pautas importan-
tes dos países da CPLP. Neste sentido, o 

diálogo com os conhecimentos, culturas 
e tradições das comunidades do campo, 
assim com a questão do protagonismo 
feminino, são parte da orientação epis-
temológica do curso. 

O Programa está voltado para a for-
mação de profissionais que possam ocu-
par posições em instituições privadas e 
públicas do setor agrário, organizações 
não-governamentais, instituições de en-
sino, pesquisa e extensão, voltadas para: 
produção agroecológica; conservação 
ambiental; extensão rural, ensino e pes-
quisa em agroecologia e afins; certifica-
ções de produção da agricultura biológi-
ca e demais medidas agro-ambientais.

Podem concorrer ao curso, profissio-
nais com licenciatura nas áreas de Enge-
nharia Agronómica, Engenharia Agrícola, 
Engenharia das Ciências Agrárias, Enge-
nharia Agrária, Engenharia Agro-Pecuá-
ria, Engenharia Agro-industrial, Biologia 
e outras equivalentes consideradas pela 
Comissão Científica do mestrado como 
adequadas à frequência do curso.

Para maiores informações, contatar 
info@ustp-edu-st.com.

Universidade de São Tomé e Príncipe, Faculdade de Ciências e Tecnologias, São Tomé.
Créditos: Miclay Carvalho
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Cooperativismo como promotor de Sistemas Alimentares 
Sustentáveis e resilientes na CPLP

Está em curso este ano de 2022 uma pesquisa cujo 
objetivo é compreender o quadro institucional e organiza-
tivo do cooperativismo e analisar o papel de cooperativas 
para a promoção de sistemas alimentares sustentáveis e 
resilientes em países de língua portuguesa, especifica-
mente em Brasil, Portugal, São Tomé e Príncipe e Guiné 
Bissau. A pesquisa é coordenada pelo Dr. Alair Ferreira de 
Freitas, professor do Departamento de Economia Rural 
da Universidade Federal de Viçosa/Brasil e investigador 
visitante em estágio pós-doutoral no Centro de Estudos 
Sociais da Universidade de Coimbra/Portugal. 

O trabalho pretende dar visibilidade ao cooperativis-
mo na CPLP e pautá-lo como instrumento para reduzir 
desigualdades socioeconômicas e catalisar a transição 
agrícola e alimentar. De acordo com a Aliança Cooperativa 
Internacional, os membros de cooperativas representam 
ao menos 12% da humanidade, vinculados a mais de 3 
milhões de cooperativas em todo o mundo (https://www.
ica.coop). Para Alair, “as cooperativas são organizações 
sem fins lucrativos, controladas pelos seus sócios, que não 
seguem apenas interesses mercantis estritos e se erguem 
sob princípios que reforçam sua governança democrática 
e sua preocupação direta com o desenvolvimento das 
comunidades e territórios onde estão inseridas”. 

Segundo o pesquisador, as cooperativas estão pre-
sentes em todos os países da CPLP e assumem papel 
relevante para o meio rural, em especial para a agricul-
tura familiar, impulsionando a organização da produção, 
reduzindo custos, ofertando assistência 
técnica e viabilizando acesso a diferentes 
mercados, contribuindo, assim, para en-
curtar cadeias produtivas e torná-las mais 
resilientes. Ele argumenta que a agricultu-
ra familiar é um foco para a pesquisa, pois 
grande parte das cooperativas ligadas à 
produção e comercialização de alimentos 
nos estados membros da CPLP é formada 
por agricultoras e agricultores familiares e 
porque essa é uma agenda pública central 
para a Comunidade, alinhada com a Estra-
tégia de Segurança Alimentar e Nutricional. 

A agenda 2030 definida pela ONU, em 
seu Objetivo do Desenvolvimento Sus-
tentável (ODS) número 2, relacionado ao 
combate à fome e a insegurança alimen-

tar, estabeleceu como uma de suas metas promover o 
cooperativismo na agricultura familiar, sinalizando que a 
transição do sistema alimentar passa pela ação coletiva 
e a gestão de bens comuns. As cooperativas e outras for-
mas de economia social e solidária manifestam modelos 
organizativos mais adequados aos princípios da susten-
tabilidade, já que o foco da ação econômica não é o lucro 
e que o controle é compartilhado.

Segundo Alair Freitas, a produção acadêmica e técnica 
sobre cooperativismo produzida no âmbito dos estados 
membros da CPLP é escassa e se concentra sobre Brasil 
e Portugal. A pesquisa, assim, poderá ser um contributo, 
como afirma o pesquisador, para sistematizar caracte-
rísticas do setor cooperativo nos países analisados, suas 
potencialidades, desafios e limitações, e para propor ações 
e políticas públicas. Dados serão coletados por meio de 
entrevistas com representantes de instituições de atuação 
nacional no setor cooperativo e na organização de pro-
dutores e produtoras. A pesquisa pretende ainda realizar 
estudos de caso de cooperativas da agricultura familiar 
em cada um dos quatro países, descrevendo a trajetória 
e a atuação dessas organizações. Para Alair Freitas, os re-
sultados da pesquisa podem ser subsídio para o planeja-
mento diversas instituições da CPLP, como a Organização 
Cooperativista dos Países de Língua Portuguesa (OCPLP), 
e somar aos esforços de valorização da agenda de Se-
gurança Alimentar e Nutricional e de Desenvolvimento 
Sustentável na CPLP.

COOFELIZ, Cooperativa de Produção da Agricultura Familiar Solidária de Espera Feliz, em Minas 
Gerais/Brasil. Créditos: Acervo CTA-ZM.
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Tem início novo Curso de Graduação em Engenharia de 
Alimentos na UNILAB

A Universidade da Integração Internacional da 
Lusofonia Af ro-brasileira (UNILAB), por meio do Ins-
tituto de Desenvolvimento Rural (IDR), deu início no 
mês de abril as atividades do curso de Engenharia 
de Alimentos. 

O curso nasce com uma perspectiva multidisci-
plinar, na qual alimentar-se não tem apenas o papel 
de nutrir e cumprir funções f isiológicas, podendo 
ser compreendido como um ato social e político que 
incorpora multidimensões dos indivíduos e da so-
ciedade. Na perspectiva da promoção da segurança 
alimentar e nutricional, o curso de Engenharia de 
Alimentos da UNILAB se reúne a outros esforços da 
CPLP na medida que busca superar a abordagem 
clássica, voltada para a satisfazer as demandas da 
indústria, para uma abordagem inovadora, que in-
corpora o território como espaço de promoção do 
uso sustentável dos recursos naturais e valorização 
de práticas e saberes tradicionais. 

O Instituto de Desenvolvimento Rural no campus 
do Ceará, também abriga a graduação em Agrono-

mia, voltada para a agricultura familiar e agroecolo-
gia e gere a Fazenda Experimental Piroás. Concebido 
na modalidade de Bacharelado, a nova graduação 
ocorre em tempo integral (matutino e vespertino) no 
Campus das Auroras (Redenção-CE), possuindo dura-
ção de 10 semestres e abrangendo 80 vagas anuais, 
distribuídas em duas entradas e conta com a coorde-
nação interina da professora Jaqueline Sgarbi Santos/
IDR-UNILAB-Secretaria do MU-CONSAN-CPLP. 

A princípio, o curso contará com o aporte dos 
laboratórios já existentes no Campus das Auroras, 
como os da Química e da Física, e também com a es-
trutura de novos laboratórios criados especialmente 
para a realidade da Engenharia de Alimentos: labo-
ratórios de Análise de Alimentos, Análise Sensorial, 
de Pós-colheita, de Fitotecnia, de Processamento de 
Produtos e Laboratório do Leite.

A primeira turma já iniciou o semestre letivo e 
contou com a matrícula de 8 alunos brasileiros e 12 
alunos internacionais: 5 de nacionalidade angolana, 
5 guineenses e 2 moçambicanos. 

Mística de abertura do lançamento do Curso de Engenharia de Alimentos com a participação da 
primeira turma do curso e equipe da UNILAB. Redenção-CE, Brasil. Créditos: Jaqueline Sgarbi Santos.
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No dia 30 de março de 2022, ocorreu a 
cerimônia de encerramento da 2ª edição 
do Curso de Pós-Graduação em Seguran-
ça Alimentar e Nutricional com a partici-
pação de discentes do Brasil, Cabo Verde 
e São Tomé e Príncipe e Moçambique. Os 
polos do Brasil tiveram o apoio da UNILAB 
(Universidade da Integração Internacio-
nal da Lusofonia Afro-Brasileira), em Cabo 
Verde, da UNICV (Universidade de Cabo 
Verde), em São Tomé e Príncipe, da USTP 
(Universidade de São Tomé e Príncipe) e 
em Moçambique da UniZambeze (Uni-
versidade Zambeze). As turmas tiveram 
dupla titulação a partir de parcerias entre 
UNILAB e UNESP (Universidade Estadual 
Paulista “Júlio de Mesquita Filho”), e entre 
UNESP e a UniZambeze. 

Cento e quarenta e seis discentes 
cumpriram os requisitos para a finalização 
do curso, que apresentou, nesta edição, 
taxa de conclusão de 83%.

O curso contribuiu para o forta-
lecimento e integração das ações do 
MU-CONSAN-CPLP, bem como para o 
apoio ao suprimento das demandas de 
formação em SAN pelos PALOP (Países 
Africanos de Língua Oficial Portuguesa). 
Algumas demandas locais também foram 
atendidas a partir do desenvolvimento 
dos trabalhos de conclusão de curso nos 
territórios envolvidos, os quais buscaram 
ações como o entendimento de determi-
nantes de problemas sociais e a mobiliza-

Cerimônia marca encerramento da 2ª edição do Curso de Pós-
Graduação em Segurança Alimentar e Nutricional

ção de comunidades para sua superação.
A programação contou com o acolhi-

mento e boas vindas dos coordenadores 
do curso Profa. Dra. Maria Rita Marques 
de Oliveira da UNESP, Profa. Dra. Daniela 
Queiroz Zuliani da UNILAB e Prof. Dr. Hel-
der Alfredo da UniZambeze.

Entre as autoridades que representa-
ram as universidades, tivemos a presença 
do Prof. Dr. Lucas Nunes da Luz (Diretor 
do Instituto de Desenvolvimento Rural) e 
Prof. Dr. Segone Cossa (Gerente da Divisão 
de Projetos Internacionais) pela UNILAB, a 
Profa. Dra. Dulce Helena Siqueira Silva (As-
sessora da Pró-reitoria de Pós-Graduação) 
pela UNESP, o Prof Dr. Maitu Abibo Bua-
nango (Diretor da Faculdade de Ciências 
da Saúde) pela UniZambeze, o Prof. Dr. 
Vladmir Antero Silves Ferreira (Docente da 
Faculdade de Ciências Sociais, Humanas 
e Arte) pela UNICV.

Lilian Fernanda Galesi Pacheco (Ges-
tora do curso (INTERSSAN - Centro de 
Ciência e Tecnologia para Soberania 
e Segurança Alimentar e Nutricional / 
UNESP), trouxe para o evento a história, 
dados e momentos marcantes da 2ª edi-
ção do curso.

Os concluintes do curso também se 
pronunciaram na cerimônia represen-
tando seus polos, como a caboverdiana 
Veronica Eveline Andrade Fernandes, a 
são-tomense Carminda da Fonseca Ro-
drigues Viegas, o moçambicano Ramim 

Eusebio Lorenço Xavi e o brasileiro Fran-
cisco Harley de Oliveira Almeida.

A Profa Dra. Ana Pinto Moura (Do-
cente da Universidade Aberta, Portugal) 
representou o MU-CONSAN-CPLP. Em 
sua fala, abordou a importância do curso 
para as ações conjuntas do Mecanismo e 
reforçou seu alcance pelas ações de pes-
quisa nos territórios, indo além do ensi-
no. Na finalização, o concluinte de Mo-
çambique, Fabula Braz José da Silva, fez 
uma apresentação musical, prestigiando 
o evento com música de sua autoria de-
dicada ao curso. 

A cerimônia singela e envolvente en-
cerrou um ciclo de dois anos de intenso 
aprendizado entre o grupo. Foi um mo-
mento de pertencimento, despedida e 
agradecimento.

Ficha Técnica

INFORMATIVO DOS MECANISMOS 
DAS UNIVERSIDADES

Mecanismo de Facilitação da Participa-
ção das Universidades no Conselho de 
Segurança Alimentar e Nutricional da 
CPLP 
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