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Conexões entre a pandemia da 
Covid19 e a Soberania e 
Segurança Alimentar e 
Nutricional 
 

Neste grave momento em que a sociedade 

brasileira enfrenta um alto número de óbitos em 

decorrência da pandemia da Covid 19, a Revista 

de Segurança Alimentar e Nutricional vem 

apresentar aos seus leitores o Dossiê: Conexões 

entre a pandemia da Covid19 e a Soberania e 

Segurança Alimentar e Nutricional. Neste 

Dossiê, que abre o volume 28, você encontrará 

artigos originais com reflexões acadêmicas 

sobre a temática da Soberania e a Segurança 

Alimentar e Nutricional em suas múltiplas 

dimensões. 

Clique aqui para acessar o dossiê completo 

A Revista Segurança Alimentar e Nutricional 

(SAN) é uma publicação científica eletrônica do 

NEPA (Núcleo de Estudos e Pesquisas em 

Alimentação) da UNICAMP (Universidade 

Estadual de Campinas) criada em 2005, que 

adota sistema de publicação contínua e atende 

a uma política editorial definida. De caráter 

multidisciplinar, se dedica à publicação de 

artigos da comunidade científica nacional e 

internacional que investiguem questões de interesse do campo da Segurança Alimentar e 

Nutricional e áreas afins. A revista tem como objetivos: (i) a divulgação de informações técnico-

científicas para a comunidade acadêmica e para profissionais do setor público e privado que 

atuam na área de Alimentação e Segurança Alimentar e Nutricional, (ii) contribuir para a 

formação de pesquisadores da área de Alimentação e Segurança Alimentar e Nutricional por 

meio da divulgação e disseminação de pesquisas e estudos realizados por pesquisadores 

vinculados a instituições nacionais e estrangeiras. 

 

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/san/issue/view/1823
https://obha.fiocruz.br/
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/san/issue/view/1823
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Histórico do periódico 

O NEPA publicou entre os anos de 1993 e 2004 a revista CADERNOS de DEBATE (ISSN 

1413-4136). Ao alcançar o seu 12º volume, promoveu a alteração do antigo nome para 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (ISSN 1808-8023), sem, contudo, alterar a política 

editorial e orientação científica da revista. Com a adoção da nova denominação, a revista passou 

a publicar, semestralmente, contribuições científicas originais, revisões, discussões e debates 

sobre a temática da segurança alimentar e nutricional (incluindo aspectos socioeconômicos, 

tecnológicos e de gestão relevantes para área de forma geral). A Revista mantém indexação em 

importantes bases, tais como: CAB International, AGROBASE, Acervo Documental da EMBRAPA 

e PERI. A proposta para a nova fase da Revista é ampliar o volume de trabalhos publicados por 

pesquisadores latino-americanos com estímulo à produção científica com enfoque 

multidisciplinar de qualidade, com prioridade para as áreas de saúde/nutrição, tecnologia de 

alimentos e sistemas agroalimentares/produção agrícola. 

Desde 2015 a Revista integra o Portal de Periódicos Eletrônicos da UNICAMP e a partir 

de 2016 os artigos publicados passaram a ter DOI (Digital object identifier), tornando mais fácil 

busca e disseminação dos trabalhos publicados. 

A partir de 2019 a Revista e a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança 

Alimentar e Nutricional (Rede Penssan) estabeleceram parceria voltada para o fortalecimento 

da publicação. Atualmente a Equipe editorial contempla esta parceria. 

 

 

TEXTOS RELACIONADOS 

Comensalidade em Tempos de Pandemia por Covid -19 

 

A importância de atualização do Cadastro Único para Programas Sociais neste contexto de 
fome e miséria no Brasil 

 

https://obha.fiocruz.br/?p=916
https://obha.fiocruz.br/wp-content/uploads/2021/05/capas-informativo-obha.png
https://obha.fiocruz.br/wp-content/uploads/2021/05/capas-informativo-obha.png
https://obha.fiocruz.br/?p=916
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E-book debate direito humano à alimentação e à nutrição adequadas 

 

 

https://obha.fiocruz.br/?p=894
https://obha.fiocruz.br/?p=894

