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RESUMO
Frente às questões inerentes à fome e desnutrição, o projeto Fortalecimento do Ensino, Pesquisa e Extensão
para a Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e na
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, surge como um meio para mapear
ações e demandas existentes em segurança alimentar e nutricional. A pesquisa foi desenvolvida, no período
entre junho de 2018 a março de 2019. O levantamento das instituições foi realizado por meio de consulta no
site do Ministério da Educação de cada país e outras fontes oficiais. Posteriormente, foram coletadas
informações espaciais (latitude e longitude), por meio da internet na homepage de cada instituição e com o
Google Earth. Os dados coletados foram tabulados no Microsoft Excel 2013, e processados no software
ArcGIS 10.4 produzindo mapas das instituições de cada país. Foram mapeadas 198 instituições de ensino
superior. A maioria de Moçambique (25,75%), seguida por Brasil (22,72%), Portugal (18,68%), Angola
(15,15%), Guiné-Bissau (7,07%), Timor Leste (5,05%), Cabo-Verde (4,04%) e São Tomé e Príncipe (1,51%).
Para Brasil e Portugal foram consideradas apenas as instituições de ensino superior que fazem parte da
Associação das Universidades de Língua Portuguesa. O georreferenciamento das Instituições permitiu a
identificação das áreas que apresentam carências de estudos relacionados à soberania e segurança alimentar
e nutricional. Logo, é de suma importância o papel da localização espacial no planejamento das ações de
pesquisa, ensino e extensão, pois constitui-se como uma importante ferramenta de transformação social. A
constituição do mapa de distribuição espacial dá acesso aos pesquisadores as informações necessárias para
embasamento de pesquisas a nível da CPLP, e a como articular os territórios, promovendo e incentivando o
desenvolvimento.
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