SEGURANÇA
alimentar e nutricional

Editorial
Visando proporcionar um panorama dos estudos e pesquisas relacionados à temática Segurança Alimentar e
Nutricional, estamos lançando mais uma edição da Revista Segurança Alimentar e Nutricional (SAN). O ano de
2018 foi repleto de desafios, notadamente pela ampliação do número de edições com vistas a divulgar a grande
quantidade de manuscritos relevantes submetidos e pela consolidação da parceria da Revista SAN com a Rede
Brasileira em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (RBPSSAN).
Nesta edição, temos a oportunidade de publicar também três trabalhos (“A experiência brasileira em segurança
alimentar e o trabalho do Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos” de autoria de
Nicole Figueiredo; “Potencializando o desenvolvimento humano sustentável por meio do apoio a mercados locais
em um município de Goiás, Brasil”, de Veruska Prado Alexandre, Bruna Bittar Martins, Carlos Alexandre da Silva
Harold; “Oferta de preparações culinárias e alimentos regionais e da sociobiodiversidade na alimentação escolar:
um estudo na Região Sul do Brasil”, de Mariana Werlang Girardi, Rafaela Karen Fabri, Vitória Uliana Bianchini,
Suellen Secchi Martinelli e Suzi Barletto Cavalli) que integraram o concurso promovido pelo Centro de Excelência
contra a Fome (WFP Centre of Excellence Against Hunger), Centro de Excelência contra a Fome – organismo do
governo e do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas – ONU que lançou o “Concurso de pesquisas
científicas e projetos de inovação: Multiplicando experiências e estratégias sustentáveis de alimentação e nutrição
do Brasil”. A premiação reconheceu pesquisas e iniciativas que possam ser adaptadas para países da África.
O Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas atua como um
catalisador sustentável de desenvolvimento social e de luta contra a fome no mundo. Pautado nesse objetivo de
desenvolvimento, o trabalho de cooperação Sul-Sul realizado pelo Centro contribui para acelerar processos de
transformação social em diversos países ao apoiar a criação de políticas nacionais sustentáveis de proteção social,
como políticas de alimentação escolar e de fomento à agricultura familiar. Na próxima edição (2019) será dada
continuidade à publicação de mais alguns artigos que integraram o referido concurso.
Encerramos as edições de 2018 agradecendo o reconhecimento e mantendo o empenho para que a publicação,
com caráter interdisciplinar, continue contribuindo para a discussão de temas relevantes e divulgando resultados
pioneiros de pesquisas sobre a temática Segurança Alimentar e Nutricional e suas interfaces.
Agradecemos também a participação do Conselho Editorial, do corpo de revisores ad hoc e o apoio que temos
recebido do NEPA e do Portal de Periódicos Eletrônicos Científicos da UNICAMP.
Desejamos a todos uma boa leitura.
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