
 

 

 

Relatório de proposta para criação de SIG 
 

Identificação do SIG: Alimentação, Nutrição e Cultura 
Sigla: Cultura 
Data da solicitação: 31.05.2019 

Site:  

Descrição: Promover, à distância por meio da  plataforma Nutrissan, o 
intercâmbio, difusão e atualização da produção acadêmica 
que trata a relação entre alimentação, nutrição e cultura. 
Nesse sentido, o foco do grupo é mostrar a importância das 
lógicas culturais na alimentação, com o intuito de proporcionar 
uma perspectiva renovada do conceito de cultura e estendê-la 
aos conceitos de SSAN, proporcionando meios não só de 
integrar conhecimentos técnico-científicos, mas também 
mostrar a interlocução dos diferentes conceitos de cultura à 
SSAN, permitindo realizar estudos, estabelecer novas 
parcerias acadêmicas interinstitucionais, seminários e outros 
meios de intercâmbio científico e de diálogo com a sociedade. 
Este SIG está vinculado ao Centro de Ciência e Tecnologia 
em Segurança e Soberania Alimentar e Nutricional da Região 
Centro-Oeste  e consolida parcerias com instituições nacionais 
e internacionais que integram esta proposta..  
Educação, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação,  
Articulação geográfica de iniciativas 

Público:  Alunos de Graduação , Alunos de pós-graduação, 
Professores, Pesquisadores, Profissionais 

Outros:  

Perfil: Culturas alimentares, sistemas alimentares, gênero, etnia, 
idade, discussões sobre identidade, Direito Humano à 
alimentação e à Água, Processos de escolhas alimentares, 
alimentação saudável, 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 quartas-feiras do 
mês, das 15h às 17h. 

Rodízio de 
Responsabilidade:  

As reuniões serão coordenadas sempre por um dos membros 
do Comitê Executivo do SIG Cultura, composto por 
professoras e pesquisadores do tema das seguintes 
Instituições: UFG, UNILA, FIOCRUZ, UFMT, UFMS, UNIFESP 

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 Cultura pretende ser um espaço de debate, bem como 
de apresentação de pesquisas e seus resultados,  a fim de 
proporcionar formação e capacitação entre profissionais que 
atuam diretamente ou indiretamente com 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 dos professores  e 
pesquisadores convidados traga subsídios para o 
fortalecimento da produção de conhecimento interdisciplinar 
na temática, contribuindo para a construção de sistemas 
alimentares com alimentos e processos mais saudáveis e 
sustentáveis, seguindo 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: 

Centro de Ciência e  Tecnologia em Segurança e Soberania 
Alimentar e Nutricional da região Centro-Oeste 

 


