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EDITORIAL
A terceira edição do Simpósio de Segurança Alimentar aconteceu na cidade
de Florianópolis, no Estado de Santa Catarina, no período de 31 de maio a 02 de
junho de 2010. Como o próprio slogan do evento sugeria, “Rompendo Barreiras”,
desta vez a sbCTA do Rio Grande do Sul rompeu as fronteiras estaduais e juntou-se
à Secretaria da sbCTA de Santa Catarina.
O evento teve como objetivo principal discutir questões relacionadas com
a segurança alimentar, trazendo temas atuais e polêmicos, oportunizando o
conhecimento das distintas visões sobre o assunto com o intuito de construir um
entendimento sobre esta questão tão relevante para o desenvolvimento do País.
No sentido de abranger os vários ângulos e visões que o tema proporciona, nesta
terceira edição do evento, foram escolhidas como prioritárias as seguintes áreas:
Produtos Inovadores, Tecnologias para a Saúde, Culturas e Políticas Sociais,
e Garantia da Qualidade. Para cada uma destas áreas, foram apresentados
painéis com palestrantes de renome nacional, bem como pôsteres das pesquisas
realizadas no assunto. Uma equipe de profissionais qualificados, pesquisadores
e professores da área de segurança alimentar avaliaram todos os trabalhos
encaminhados, que estão publicados nos Anais do evento e foram apresentados
na forma de pôster. Destes, foram selecionados os melhores em cada área para
serem apresentados oralmente e comporem esta edição especial do Brazilian
Journal of Food Technology.
O 3º Simpósio de Segurança Alimentar contou com a presença de
profissionais de diferentes áreas da segurança alimentar provenientes de várias
regiões do Brasil, dispostos a conhecer e discutir questões relacionadas com a
segurança alimentar e nutricional sustentável, além de usufruírem das belezas
naturais da ilha de Florianópolis, fatores que foram decisivos para o grande
sucesso do evento.
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