Simpósio Alimentos e Alimentação no século XXI

Programação
Simpósio Alimentos e Alimentação
no século XXI
Os alimentos e a forma de alimentação das sociedades
contemporâneas tornaram-se temas centrais na agenda
de pesquisas acadêmicas. De um lado, a humanidade se
defronta com processo crescente de urbanização, o que
faz com que a demanda por alimentos frescos, sãos e em
quantidades
suficientes
esteja
crescendo
exponencialmente. Por outro lado, os desafios à oferta
adequada e suficiente da produção agroalimentar se
ampliam, tanto pelos condicionantes ambientais
relacionados às mudanças climáticas em curso como
pelas transformações sociais que o meio rural assiste,
especialmente no que concerne à redução da população
em idade ativa, notadamente os jovens, e o uso dos
recursos naturais antes dedicados apenas à agricultura
para novas funções, como a produção de energia.
Nesse contexto, os alimentos e a alimentação tornam-se
pedras angulares que conectam e criam novas interfaces
entre saúde, meio ambiente e sociedade. O consumo de
alimentos saudáveis e nutritivos contribui para a saúde
coletiva através da redução de enfermidades na mesma
medida em que promove a demanda por fibras e matérias
primas agroalimentares produzidas com tecnologias
ambientalmente adequadas. Além disso, os benefícios da
produção e consumo de alimentos podem alcançar o
conjunto da sociedade, na medida em que valorizam
aspectos culturais e hábitos alimentares locais e
promovem práticas e processos de desenvolvimento
sustentáveis.
Fiel a sua missão de formar recursos humanos de
excelência, no momento em que celebra 80 anos, a
UFRGS oferece sua expertise na pesquisa, no ensino e
na extensão para discutir a produção de alimentos, o
processamento, a transformação e a distribuição
agroalimentar assim como analisar as práticas de
consumo desde a perspectiva da sanidade, da segurança
nutricional e das culturas alimentares na sociedade
contemporânea.
Pretendemos que cada um dos convidados para os
Painéis propostos procure tratar dos temas e reptos
desenhados segundo sua perspectiva disciplinar, as
perspectivas teóricas que comunga e mesmo seu ponto
de vista pessoal. Estamos convidando intelectuais e
pesquisadores de grande reputação acadêmica e
científica e também interlocutores da sociedade civil para
abordar a temática do ALIMENTO em uma perspectiva
multidisciplinar e transversal. Nosso objetivo é promover
análises e perspectivas cruzadas entre as três principais
áreas em que UFRGS concentra sua contribuição sobre o
tema geral do alimento e da alimentação, que são as
ciências agrárias, as da saúde e a área das ciências
humanas e sociais.

Dia 26 de agosto
(terça-feira)


Este painel objetiva apresentar, a partir da experiência de pesquisadores de
grande reputação acadêmica e científica, o estado da arte e as tendências
em alimentos e alimentação, no que diz respeito à ciência, tecnologia,
saúde, nutrição, cultura, meio ambiente, sustentabilidade, entre outros
aspectos.
Prof.ª Dr.ª Gláucia Pastore – Unicamp
Prof.ª. Dr.ª Lívia Barbosa – PUC Rio
Ms. Vanessa Schottz Rodrigues – UFRJ/PPGDAS e FBSSAN
Dr. Gilberto Rocca da Cunha – Embrapa



8h30 às 12h - Painel 3: A agenda da UFRGS para os alimentos
e a alimentação

08h30 às 9h: Abertura


9h às 12h - Painel 1: Panorama sobre os alimentos e a
alimentação no século XXI: perspectivas e tendências






Dia 27 de agosto
(quarta-feira)

O Painel 3 busca evidenciar os temas atuais que compõem a agenda de
estudos e pesquisas da UFRGS no que diz respeito aos alimentos e à
alimentação. O Painel será formado por professores que, em distintas áreas
da Universidade, têm se dedicado a pesquisas sobre o tema do Simpósio.




Prof. Dr. Sergio Schneider – PGDR/IEPE e PPGS/IFCH - UFRGS
Prof. Dr. Adriano Brandelli – ICTA - UFRGS
Prof. Dr. Júlio Otávio Jardim Barcellos – Fac. Agronomia - UFRGS




 10h30 às 11h
Prof.ª Dr.ª Sandra Fuchs – Depto. Medicina Social

11h às 12h - Debate



14h às 17h30 - Painel 2: A trajetória da UFRGS nos temas
relacionados aos alimentos e à alimentação
Neste painel serão apresentados e discutidos os principais temas e
questões que foram abordados nas pesquisas da UFRGS durante as
últimas décadas no que tange à produção de alimentos e à alimentação.
Para tanto, professores pesquisadores de diferentes áreas da Universidade,
com reconhecida inserção no tema, apresentarão, de modo abrangente, as
interfaces das pesquisas com os alimentos e com a alimentação.




Prof. Dr. Jose Maria Wiest – ICTA - UFRGS
Prof. Dr. Carlos Adalberto Mielitz Neto – PGDR/IEPE - UFRGS
Prof. Dr. Luiz Carlos Federizzi – Fac. Agronomia - UFRGS




15h30 às 16h - Intervalo

 16h às 16h30
Profa. Dr.ª Maria Eunice Maciel – IFCH - UFRGS


10h as 10h30 – Intervalo

16h30 às 17h30 - Debate

11h às 12h - Debate


14h às 15h40 - Painel 4: Para uma Agenda de pesquisa sobre
Alimentos e Alimentação – a UFRGS e seus interlocutores
Neste Painel espera-se que organizações e instituições representativas da
sociedade apresentem suas percepções e demandas sobre a agenda futura
de estudos e pesquisas sobre alimentos e alimentação. Sugere-se que os
convidados abordem de que forma vislumbram como a Universidade Pública
pode continuar a cumprir seu papel de formar recursos humanos e realizar
pesquisas e atividades de extensão de forma a contribuir para a questão
alimentar do século XXI.






Waldyr Stumpff – Embrapa
Lino de Davi – Emater
Frei Sergio – Via Campesina (a confirmar)
Leonardo Isolan – MAPA (a confirmar)
Derli Schmidr – ESCOOP


15h40 às 16h15 - Intervalo


16h15 às 17h30 - Painel 5: World-Café e Mesa de
Encerramento
Nesta atividade alguns convidados compõem um semicírculo no qual
haverá um mediador que terá a incumbência de resgatar aspectos debatidos
no evento, formular questões e exortar comentários aos debatedores e ao
público presente. O objetivo desta interação é proporcionar um diálogo
informado sobre os desafios atuais das pesquisas sobre alimentos e
alimentação.

