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INTRODUÇÃO
O ingresso na universidade implica em transformações na rotina de vida do
estudante e constitui um período crítico de mudanças dos padrões alimentares.
Estudos mostram que universitários apresentam alto consumo de produtos
ultraprocessados e baixo consumo de alimentos básicos, como arroz, feijão,
frutas e hortaliças.1,2 Portanto, são necessárias intervenções que fomentem
reflexões e discussões sobre sistemas de produção, comercialização e
consumo de alimentos; e que promovam a comensalidade em moradias
estudantis e a culinária como uma prática emancipatória.
O Curso “Comida de República” busca problematizar a vivência universitária
e as relações com as dimensões biológica, psicológica, social, cultural,
econômica, ambiental e política da alimentação.
METODOLOGIA DO CURSO
Imagem 1. Ambiente Virtual de Aprendizagem da edição atual do Curso
Comida de República. Plataforma Moodle - PRAE, Unifesp, 2019.

I. Apresentação
• Aproximações iniciais; espaço de apresentação para cursistas e tutores.

CONSIDERAÇÕES
II. Comida, memória, afeto, identidade, cidadania…e os nutrientes?

• Ambiente educativo que leva em consideração os conhecimentos e

• Aborda os aspectos simbólicos, sociais, culturais, familiares e identitários que

experiências dos cursistas;

envolvem a comida.

•Potencial de reconhecimento das principais dificuldades alimentares

• Aproximação do universo do cursista: descrição e reflexão sobre alimentação.

encontradas pelos estudantes ao ingressarem na universidade;

III. O Comer em República

•

• Explora a oferta e a escolha de alimentos e a relação com o contexto de moradia.
• Momento de dialogar e reconhecer outras experiências e realidades.

Desenvolvimento

de

pensamento

crítico-reflexivo

diante

da

complexidade do ato de comer;

• O papel do bolsista BIG- Universal é essencial para a continuidade e

IV. Capitalismo e Política Alimentar: Uma visão crítica sobre a comida que

o aprimoramento da proposta, além de proporcionar um olhar “mais

chega ao seu prato

recente” e dentro da realidade estudantil.

• Momento de questionar a cadeia de produção, de distribuição e de consumo de
alimentos; com ênfase para a relação entre indústria de alimentos e mercado.

REFERÊNCIAS

V. Gastro-anomia
• Atividade prática: oficina culinária baseada no Guia Alimentar para a População
Brasileira.
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VI. Produto Final
• Momento de síntese de todos os conteúdos do módulo.
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• Atividade final: Portfólio (edições 1 a 5); Photovoice (edições 6 e 7).
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