
 

 

 

Relatório de proposta para criação de SIG 
 

Identificação do SIG: Dietética 
Sigla: Dietética 
Data da solicitação: 9/20/2018 1:07:03 PM 

Site:  

Descrição: Promover, à distância, a difusão e atualização dos 
conhecimentos técnico-científicos com vistas a fortalecer a 
Dietética como área estratégica para a SSAN por meio da 
realização de estudos, parcerias acadêmicas 
interinstitucionais, seminários e outros meios de intercâmbio 
científico e de diálogo com a sociedade. Além dos projetos 
Laboratório de Dietética Experimental, Departamento de 
Políticas Públicas e Saúde Coletiva da Universidade Federal 
de São Paulo – LaDEx-UNIFESP, já em andamento, o SIG “ 
Dietética e SSAN” vem consolidar parceria com instituições 
nacionais que integram esta proposta; em uma segunda 
etapa, pretende-se captar parceiros internacionais, 
especialmente entre países de língua portuguesa. 

Atividades Colaborativas:  Educação, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação,  
Articulação geográfica de iniciativas 

Público:  Alunos de Graduação Alunos de Residência Alunos de 
Especialização Alunos de Mestrado ou Doutorado Professores 
Pesquisadores Profissionais da SSAN de Nível Superior 
Profissionais da SSAN de Nível Técnico Agentes de SSAN 

Outros:  

Perfil: Culturas alimentares Conhecimentos ancestrais Direito 
Humano à Alimentação e à Água Agricultura Agricultura 
familiar Agricultura comunitária Alimentação escolar 
Sustentabilidade Agroecologia Sistemas alimentares Estudo 
de políticas públicas inclusive a análise das políticas e o 
estudo do processo da política Padrões alimentares 
Alimentação saudável Sistemas de proteção social 
Alimentação do trabalhador Outras áreas de interesse, a 
serem definidas pelo Comitê Assessor, ou a ele propostas e 
por ele aprovadas 

Outros perfis:  

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

Periodicidade: Reuniões ordinárias mensais às terceiras segundas-feiras do 
mês, das 9h às 11h. 

Rodízio de 
Responsabilidade:  

As reuniões serão coordenadas sempre por um dos membros 
do Comitê Executivo do SIG Dietética, composto por 
professoras da área de Dietética das seguintes Universidades: 
UNIFESP, UERJ, UNICAMP, UFMT, USP, PUC-GO 

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



 

 

 
Sessões gravadas? Sim 

Forma de acesso ao 
conteúdo, se gravado: 

Coordenação do SIG, Membros do SIG 

Controles éticos e legais 
utilizados no SIG:  

Reconhecimento sobre autoria da obra e sessão de direitos - 
utilizando declaração/contrato ou avisos antes do inicio da 
sessão 

Planejamento da 
avaliação do SIG: 

O SIG Dietética pretende ser um espaço para troca entre 
professores da área no que se refere à formação em Nutrição. 
A dietética é estruturante para a atuação de nutricionistas 
comprometidos com a SSAN. A cada reunião serão 
registrados o número de integrantes e o cumprimento da 
agenda proposta pelo Comitê Executivo do SIG. Espera-se 
que a contribuição do expertise dos professores convidados 
traga subsídios para o fortalecimento do ensino da Dietética, 
em uma perspectiva de compromisso com a defesa de 
sistemas alimentares sustentáveis, os princípios norteadores 
da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, 
instituída pela Lei no 11.346, de 15 de setembro de 2006, que 
cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. 

Tipo de coordenação do 
proponente: 

Coordenação compartilhada entre o proponente e outras 
instituições 

Instituição proponente 
e coordenadora: 

Laboratório de Dietética Experimental - UNIFESP Universidade 
Federal de São Paulo, Departamento de Políticas Públicas e 
Saúde Coletiva 

 


