ESCOLA DE ACTIVISMO EM SAÚDE

2021

CURSO NUTRIÇÃO
Para Organizações da Sociedade Civil,
Profissionais de Saúde e Estudantes

CONTEÚDOS

UNIDADE 1: ALIMENTAÇÃO
E NUTRIÇÃO

UNIDADE 2: PRIMEIROS
1000 DIAS

Curso extracurricular:
Nutrição sob a
perspectiva dos
determinantes sociais
da saúde
Escola de Activismo em Saúde

UNIDADE 3: CARÊNCIAS
NUTRICIONAIS

O Curso Extracurricular: Nutrição sob a Perspectiva
dos Determinantes Sociais da Saúde é organizado pela
Aliança para a Saúde, uma rede de organizações em
defesa

UNIDADE 4: HIGIENE
E SEGURANÇA ALIMENTAR

do

direito

à

saúde

em

Moçambique,

com

a

colaboração da Faculdade de Ciências de Saúde da
Universidade Lúrio (UniLúrio), e o apoio técnico da
medicusmundi, no âmbito do Convénio “Melhorar a saúde
da população, com incidência nos seus Determinantes
Sociais e especial enfoque na nutrição, através do

UNIDADE 5: O
PAPEL DO PROFISSIONAL
DE SAÚDE NA
COMUNIDADE

fortalecimento dos Cuidados de Saúde Primários como a
melhor estratégia para garantir o Direito à Saúde e a
colaboração

da

sociedade

civil,

das

instituições

de

pesquisa e do SNS – 2019-2022”, financiado pela Agência
Espanhola

de

Cooperação

Desenvolvimento(AECID)
Foundations.

e

Internacional
pela

Open

para

o

Society

ESCOLA DE ACTIVISMO EM SAÚDE

2021

O Curso Extracurricular: Nutrição sob a Perspectiva dos Determinantes Sociais da Saúde visa promover a saúde da
população, dotando os estudantes e profissionais da área de saúde de conhecimentos acerca de nutrição e
alimentação, apresentando conteúdos básicos, simples, claros e objectivos.
Mais informação: http://escola.aliancaparasaude.org/course/view.php?id=61

DIRIGIDO A:

DURAÇÃO:

Activistas, dirigentes e técnicos/as de

de 01/03/2021 a 04/04/2021 (5 semanas / 74 horas).

movimentos sociais e organizações da
sociedade civil de diferentes áreas, como a

LÍNGUA: Português

defesa dos direitos humanos, os direitos das
mulheres, o direito à saúde, ou o direito
ambiental, a operar em Moçambique. Também
está dirigido a estudantes universitários/as ou
pessoas com interesse específico e

Inscrição:

demonstrado nestes temas.
O curso é gratuito, com limite de lugares
disponíveis: 20 pessoas.

Aberta até ao dia 14/02/2021
Formulário Online:

Consultas: info@aliancaparasaude.org

http://bit.ly/NutricaoDSS

Docência: Sofia Costa (Coordenadora), Artur
dos Santos, Cecília Boaventura, Menalda André

RECURSOS DIDÁCTICOS:
Para cada módulo ficarão disponíveis vários materiais de leitura e audiovisuais. Haverá um fórum aberto para
interacção com o professor e outras/os participantes; e a avaliação será feita na própria plataforma:
escola.aliancaparasaude.org

Organização:

Apoio Técnico:

Financiamento:

escola.aliancaparasaude.org

