
 

 

 

Relatório de proposta para criação de SIG 
 

Identificação do SIG: Segurança de Alimentos 
Sigla: SegAli 
Data da solicitação: 7/11/2017 12:05:41 PM 

Site:  

Descrição: O objetivo é discutir temas de interesse na área de segurança 
de alimentos, visando contribuir para a produção e 
comercialização de alimentos seguros. 

Atividades Colaborativas:  Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

Público:  Outros 

Outros: Pesquisadores da Embrapa e de outras instituições 

Perfil: Outros 

Outros perfis: Agronomia e Ciência de alimentos 

Tipo de grupo: Grupo aberto (participação por adesão espontânea de 
interessados, controlada pelo coordenador do SIG) 

Periodicidade: Horário das videoconferências 14:00 - 15:30 hs 

16/08 - Estratégias com foco em alimentos seguros - 
viticultura e fruticultura de clima temperado - Alexandre 
Hoffmann 

13/09 - Análise de riscos em alimentos - Codex 
alimentarius - Marcelo Alvarenga 

11/10 - Produção Integrada como Sistema de Gestão de 
Qualidade e Segurança de Alimentos no segmento 
primário - Fagoni Calegario 

08/11 - Percepção da sociedade em alimentos seguros - 
visão sócio-economica (visão da Embrapa)- Fernando 
Hello - DTT 

13/12 - Impactos das micotoxinas nos alimentos  
 

Rodízio de 
Responsabilidade:  

Reuniões colaborativas, eventualmente pode ser apresentado 
um tema por um participante e depois abre para discussão. 

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

Sessões gravadas? Sim 

Forma de acesso ao 
conteúdo, se gravado: 

Membros do SIG 

Controles éticos e legais 
utilizados no SIG:  

Controle sobre o acesso - utilizando políticas, perfis,contratos 
e sistemas de controle acesso 

Planejamento da 
avaliação do SIG: 

Os impactos esperados são: discutir temas relevantes na área 
de alimentos seguros, promover debates multidisciplinares e 
com diferentes instituições, visando contribuir para o 
fortalecimento de iniciativas com foco na produção de 
alimentos seguros. Além de ser instrumento de apoio gerencial 
para ações do portfólio alimentos seguros. 



 

 

 
Tipo de coordenação do 
proponente: 

Coordenação compartilhada entre o proponente e outras 
instituições 

Instituição proponente 
e coordenadora: 

Embrapa - Departamento de Transferência de Tecnologia 
(DTT) 

  

Papel da Instituição 2: Participante e compartilha a coordenação 

Instituição 2: Embrapa Uva e Vinho 

  

Papel da Instituição 3: Participante e compartilha a coordenação 

Instituição 3: Embrapa Gado de Leite 

  

Papel da Instituição 4: Participante e compartilha a coordenação 

Instituição 4: Embrapa Meio Ambiente 

  

Papel da Instituição 5: Participante e compartilha a coordenação 

Instituição 5: Embrapa Agroindústria Tropical 

  

Papel da Instituição 6: Participante e compartilha a coordenação 

Instituição 6: Embrapa Agroindústria de Alimentos 

  

 


