
 

CRIAÇÃO DO SIG BIODIVERSIDADE, MANIFESTAÇÕES E CULTURAS ALIMENTARES NA 

AMÉRICA LATINA 

Centro de Ciência e Tecnologia para Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional da Região Norte 

 

 

Identificação do SIG: 

Biodiversidade, Manifestações e Culturas Alimentares na América Latina. 

 

Sigla do SIG:  

BIOMA 

 

Site do SIG 

Se já existir, identificar a URL do SIG.   

Não há. 

 

 

Descrição do SIG: 

 

Propõe promover diálogos, intercâmbio de experiências e educação a distância, além de apoiar as 
iniciativas de ensino, pesquisa e extensão em um espaço de debate entre pesquisadores de diferentes 
instituições na América Latina, buscando na agrobiodiversidade e nos produtos da sociobiodiversidade a 
soberania e segurança alimentar e nutricional da população. Os temas propostos para discussão e reflexão 
serão: 
 
1- Experiências e difusão de tecnologias que possibilitam aprimorar/estimular os sistemas produtivos de 
plantas da biodiversidade; 
2- Resgate dos saberes culturais e tradicionais a respeito da utilização, conservação, desenvolvimento e 
uso dos alimentos da biodiversidade; 
3- Estratégias de aproximação da universidade e o saber tradicional e cultural, ajudando na difusão dos 
conhecimentos sobre o cultivo, uso culinário e comercialização das Plantas Alimentícias Não 
Convencionais (PANC), alimentos regionais e produtos da sociobiodiversidade, fortalecendo esta tradição 
junto à rede de consumidores e agricultores familiares; 
4- Mercado/comercialização/abastecimento e maketing na configuração do espaço da dinamização e 
promoção do consumo dos produtos regionais e da sociobiodiversidade  
5- Estudos sobre compostos bioativos e potencial biológico de plantas da biodiversidade;  
6- Elaboração de conteúdos de cursos EaD para a formação de multiplicadores, na perspectiva de 
incentivo ao consumo, comercialização e desenvolvimento de preparações elaboradas utilizando 
alimentos regionais e PANC. 
7- Estudos gastronômicos de alimentos regionais, da sociobiodiversidade e PANC 
8- Educação Alimentar Nutricional e tecnologias de base comunitária para melhoria do uso e modo de 
utilização dos alimentos e transformação social; 
9- Políticas públicas e questões políticas que exercem influência na biodiversidade e cultura e consumo 
alimentar 
Elaboração de cartilha ou vídeo com receitas; 
10- Elaboração de e-book construído a partir dos encontros realizados 

 

 
, 
Metodologias 

1) Para os encontros virtuais na plataforma NutriSSAN, teremos uma periodicidade mensal às quintas-feiras 

das terceiras semanas de cada mês, conforme agenda do SIG (2020/2021).  Os encontros, com duração de 



duas horas cada, serão abertos ao público, podendo ser fechados em datas especificas para discussões 

internas.   

Tipo de SIG:  

(    )Ensino 

( X )Pesquisa, Desenvolvimento e Extensão 

(  )Articulação geográfica de iniciativas 

(   )Técnico-Operacional 

 

Público: Professores; Pesquisadores e Estudantes da SSAN. 

 

Linhas de interesse:  Segurança Alimentar e Nutricional e temas correlatos   

 

 

Meios de comunicação do SIG: Web conferência. 

 

Atividades colaborativas  

- Educação, Pesquisa, Desenvolvimento e Extensão,  
- Tecnologia social voltada ao fortalecimento das práticas alimentares e dos modos tradicionais de 
produção de alimentos, com vistas à soberania alimentar e nutricional; 
- Saúde e educação 
 

Público  

Alunos de: graduação, especialização, mestrado, doutorado e residência; professores, pesquisadores e 
profissionais da SSAN de Nível Superior; profissionais da SSAN de Nível Técnico; agentes de SSAN. 
 

Descrever outros 

Professores, gestores, conselheiros dos CONSEA e CAISAN e comunidades interessadas. Pesquisadores 

parceiros da América Latina 

 

Perfil  

Direito Humano à Alimentação adequada (DHAA); 
Alimentação escolar; Agricultura familiar; Agroecologia e Sistemas alimentares; Segurança Alimentar e 
Nutricional, Vigilância Alimentar e Nutricional; Tecnologia social. 

 

 

Descrever outros (perfis)  

Tecnologia de alimentos; Geografia; Antropologia, Sociologia, Pedagogia, Gastronomia 

  

 

Tipo de grupo  

Grupo aberto (solicitação de participação aprovada pela Coordenação do SIG) 
 

Agenda do SIG 

Periodicidade:  
Reuniões mensais na quinta-feira da terceira semana das 14 horas às 16 horas (Horário de Brasília). 

 

Rodízio na Responsabilidade:  

Descrever o modelo de responsabilidade e participação de todos os proponentes - Exemplo: Rodízio 

na responsabilidade de apresentação, ou reuniões colaborativas, etc. 

 As reuniões serão coordenadas sempre por um dos membros do Comitê Executivo do SIG (Inpa, ou 
UECE ou UNILA), composto por professores e pesquisadores da área de nutrição.  



  

Modalidade de transmissão do SIG 

Tecnologia utilizada: 

Webconferência (colaboração bidirecional audiovisual: vídeo, áudio, dados utilizando a WEB) 

 

Sessões gravadas e armazenadas no ICD-RUTE / NutriSSAN (Intercâmbio de Conteúdo Digital da 

RUTE / NutriSSAN)?  

- Sim 

 

Conteúdos das obras geradas e gravadas no SIG 

Acesso aos conteúdos armazenados no ICD-RUTE / NutriSSAN (Intercâmbio de Conteúdo Digital 

da RUTE / NutriSSAN)  

Especificar os tipos de perfis de acesso aos conteúdos das sessões armazenadas no ICD-RUTE / 

NutriSSAN  

 

- Coordenação do SIG 

- Membros do SIG 

 

Tipos de controle éticos e legais sobre as sessões 

Assinalar quais as opções de controle o SIG realizará sobre as sessões e os conteúdos 

Não se aplica ou Reconhecimento sobre autoria da obra e sessão de direitos - utilizando declaração/contrato 

ou avisos antes do início da sessão (este é o q estava no modelo inicial) 

 

 

 

Impacto do SIG 

 

Objetivo:  

 

O SIG Biodiversidade, Manifestações e Culturas Alimentares na América Latina  pretende ser um espaço 
para troca entre pesquisadores, professores, alunos e outros profissionais das áreas afins que 
compreendem o Sistema Alimentar e Nutricional, no que se refere a formação em Agronomia, 
Agroecologia, Biologia, Química, Tecnologia de Alimentos, Nutrição, Gastronomia, Geografia, Sociologia, 
Antropologia e os demais Profissionais comprometidos com a SSAN. A cada reunião serão registrados o 
número de integrantes e o cumprimento da agenda proposta pelo Comitê do SIG. Espera-se que a 
contribuição da expertise dos professores convidados traga subsídios para o fortalecimento da SSAN, em 
uma perspectiva de compromisso instituída pela Lei no 11.346, de 15 de setembro de 2006, que cria o 
Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Além do fortalecimento das redes de 
pesquisadores que atuam em SSAN no Brasil e na América Latina. 
 

 

Informações sobre o proponente do SIG (1/4) 

Tipo de coordenação do proponente 

Identificar o tipo de coordenação: 

Coordenação parcialmente compartilhada entre o proponente e outras instituições 

 

Instituição Proponente e Coordenadora:  

Laboratório de Alimentos e Nutrição - INPA Instituto de Pesquisas da Amazônia. Manaus-AM. 

 

 



Informações sobre outra instituição participante da proposta do SIG (2/4) 

Papel no SIG 2:  

Participante e compartilha a coordenação 

 

Instituição 2:  

Universidade Estadual do Ceara (UECE) 

 

 

Informações sobre outra instituição participante da proposta do SIG (3/4) 

Papel no SIG 3:  

- Participante e compartilha a coordenação 

 

Instituição 3:  

Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) 


