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Resumo da Proposta:
O projeto tem como objetivo promover a alimentação saudável na comunidade universitária e entorno do Centro
Acadêmico de Vitória da UFPE, através de parceria com os agricultores familiares do município. Serão realizadas
reuniões com os agricultores, com órgãos governamentais e não governamentais para exposição e definição de
estratégias de execução do projeto. Serão desenvolvidas as seguintes atividades: traçar o perfil dos agricultores de
alimentos orgânicos e mapeamento dos produtos comercializados; Proporcionar melhoria das estratégias de exposição
(organização) dos alimentos na feira de orgânicos; promover a feira de alimentos orgânicos nas instalações do CAV;
fortalecer práticas de disciplinas do projeto pedagógico do curso de Graduação em Nutrição sobre a temática da
Segurança Alimentar e Nutricional, agroecologia, agricultura familiar e educação alimentar e nutricional. Com o
desenvolvimento do projeto espera-se melhorar o conhecimento da comunidade acadêmica e da população do entorno
ao CAV sobre alimentação saudável, estimulando o maior consumo de frutas, legumes e verduras orgânicos, e ainda
promover visibilidade e aproximação com os agricultores familiares da região.

Objetivo Geral:
Estimular a alimentação saudável na comunidade universitária e da população do entorno ao Centro Acadêmico de
Vitória da UFPE, através de parceria com os agricultores familiares de Vitória de Santo Antão e municípios vizinhos.

Objetivos Específicos:
• Traçar o perfil socioeconômico dos agricultores familiares da região;
• Identificar os alimentos orgânicos produzidos pelos agricultores familiares;
• Promover e divulgar uma feira de alimentos orgânicos nas instalações do CAV;
• Estimular o consumo de frutas, legumes e verduras orgânicos produzidos pelos agricultores da feira de alimentos
orgânicos, através de atividades educativas para a população;
• Fortalecer o projeto pedagógico do Curso de Nutrição do CAV/UFPE, integrando os alunos de diversas disciplinas
(Epidemiologia, Saúde e Sociedade, Educação Nutricional, Técnica Dietética, Saúde Pública) por meio da temática da
promoção da alimentação adequada e saudável;

• Promover ações interdisciplinares de ensino-pesquisa-extensão entre os cursos de nutrição, enfermagem e saúde
coletiva, visando um enriquecimento humano e profissional do discente como agente de transformação social.
• Contribuir para fortalecimento da integração ensino-comunidade

