
Programa (versão preliminar) 

 

Dia 4 de maio de 2017 

 

8:30h – 9:00h Abertura  

9:00h – 10:00h Conferência – Qual o impacto do contexto sobre a saúde?  

Palestrante: Waleska Caiaffa – UFMG  

Intervalo  

10:30 – 12:30h Painel  - O estado da arte sobre o efeito do ambiente alimentar 

comunitário sobre consumo alimentar e sobre a obesidade – estudos 

no Brasil e na América Latina 

Moderador: Rafael Claro - UFMG  

 

Resultados de estudos observacionais do efeito ambiente alimentar 

comunitário na alimentação e estado nutricional no Brasil 

 Letícia Cardoso – FIOCRUZ  

Estudos sobre ambiente alimentar na América Central – e experiência 

da Iniciativa INFORMAS 

 Manuel Ramirez – INCAP – Guatemala  

Métodos e resultados de estudos sobre ambiente alimentar no Chile 
 Rebecca M. Kante – INTA - Chile 

Estudos de intervenção sobre o ambiente alimentar – experiência de 

Santos  

Paula Martins - UNIFESP 

 

Almoço  

14:00 – 16:30h Painel - O ambiente alimentar institucional - A universidade, a escola, 

e os espaços de trabalho como cenários passíveis de intervenção 

 Moderador: Representante do MS  

 

O ambiente alimentar universitário – a experiência do estudo da UERJ 

Patrícia Perez – UERJ  

Ambiente alimentar e consumo de frutas e hortaliças em locais de trabalho 

Amanda Silva – FABA, SMS Duque de Caxias, UVA 

Macroambiente alimentar em Florianópolis - o estudo no entorno das 
escolas 

Elizabeth Nappi – UFSC 

Ambiente alimentar institucional nas políticas públicas e na agenda da 

sociedade civil 

Ana Paula Bortoletto – IDEC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dia 5 de maio de 2017 

9:00h – 11:15h Mesa Redonda – Métodos para aferição do ambiente alimentar em 

diferentes cenários 

Moderador: Daniela Canella - UERJ 

Sistemas de Informação Geográficas  

Maria de Fatima Pina - ICICT - Fiocruz 

Inquéritos de percepção sobre o ambiente 

Simone M Santos - Fiocruz 

Auditorias no ambiente alimentar do consumidor  

Ana Clara Duran - USP 

Inovações em aferição do ambiente alimentar  

Gina Lovasi – Drexel University - USA 

 

 

Intervalo  

11:30 – 12:30 Perspectivas – Estudos em andamento – Comunicação Oral  

Moderador: Patrícia Jaime - USP 

Serão  apresentados projetos e estudos em andamento mas ainda 

sem resultados e/ou com resultados preliminares com o objetivo de 

fomentar o diálogo e as colaborações 

Almoço  

14:00 – 16:00h Desafios e perspectivas para o avanço de pesquisas sobre ambiente 

alimentar na Região 

 Coordenação: Rosangela Pereira - UFRJ 

Como trabalhar em colaboração – o exemplo do CALU  

Inês Rugani - UERJ 

Como avançar na garantia da qualidade da medida?  

Mariana Menezes - UFMG 

Como pensar em classificações do ambiente saudável e não saudável 

em nosso contexto?  

Letícia Cardoso – FIOCRUZ 

 

16:00 – 16:30h  Encerramento 

 

 

 

 

 

 


