
 

 

 

Relatório de proposta para criação de SIG 
 

Identificação do SIG: Agroecologia, sociobiodiversidade, Soberania e 
Segurança Alimentar e Nutricional 

Sigla: ASSSAN 
Data da solicitação: 5/18/2019 3:47:52 PM 

Site:  

Descrição: O SIG ASSSAN se propõe a atuar na promoção de projetos e 
atividades de ensino, pesquisas e extensão de forma 
articulada entre instituições brasileiras e estrangeiras da 
América Latina sobre temáticas relacionadas a interfaces entre 
a soberania e segurança alimentar e nutricional e a 
agroecologia e sociobiodiversidade em uma perspectiva 
sistêmica e interdisciplinar. As interfaces entre 
sociobiodiversidade, agroecologia e a soberania alimentar e a 
segurança alimentar e nutricional (SSAN) buscam a 
compreensão da relação dos povos e comunidades 
tradicionais, camponeses e agricultores familiares com os seus 
territórios, com o manejo da agrobiodiversidade e com o 
Direito Humano à Alimentação Adequada. Enfatiza-se a 
condição da SAN, a diversidade cultural, a agroecologia, a 
conservação da agrobiodiversidade, a valorização da 
sociobiodiversidade, o autoconsumo e processos de interação 
com mercados e a etnoconservação. 

Atividades Colaborativas:  Educação, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

Público:  Alunos de Graduação, 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 familiar, 
Alimentação escolar, Sustentabilidade, Agroecologia, 
Sistemas alimentares, Alimentação saudável 

Outros perfis:  

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

Periodicidade: O SIG acontecerá a princípio a partir de julho na primeira 
sexta-feira de cada mês a tarde. 

Rodízio de 
Responsabilidade:  

Haverá rodízio da coordenação das reuniões, envolvendo a 
organização da mesma e os conteúdos temáticos 

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

Sessões gravadas? Não 

Forma de acesso ao 
conteúdo, se gravado: 

 



 

 

 
Controles éticos e legais 
utilizados no SIG:  

 

Planejamento da 
avaliação do SIG: 

-  Colaborar na organização da Rede latino-americana 
de SSAN 
-        Aprofundar a reflexão e ação sobre os processos 
relacionados à Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional 
na perspectiva da diversidade cultural e do Direito Humano à 
Alimentação Adequada (DHAA);  
-  Promover a temática da segurança alimentar e 
nutricional no ensino superior, médio e fundamental, 
incentivando a oferta de cursos de graduação, disciplinas nos 
Programas de Pós-graduação, cursos de extensão e 
pesquisas, com a finalidade de formar e/ou capacitar recursos 
humanos para atuar nas temática do direito humano à 
alimentação adequada, educação alimentar, conhecimentos 
tradicionais associados ao patrimônio genético, sistema 
nacional e políticas públicas em SAN na América Latina;  
- Contribuir para o aprimoramento e qualificação e 
políticas públicas em SSAN em nível municipal, buscando o 
fortalecimento da governança em SAN nos níveis municipal, 
territorial, estadual e federal. 
 

Tipo de coordenação do 
proponente: 

Coordenação compartilhada entre o proponente e outras 
instituições 

Instituição proponente 
e coordenadora: 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Papel da Instituição 2: Participante e compartilha a coordenação 

Instituição 2: Universidade Federal da Integração Latino-Americana 
(UNILA) 

Papel da Instituição 3: Participante e compartilha a coordenação 

Instituição 3: Universidade Federal do Pará 

Papel da Instituição 4: Participante e compartilha a coordenação 

Instituição 4: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia 

 


