
CRIAÇÃO DO SIG SSANPOPS 

SOBERANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE POPULAÇÕES 

CAMPESINAS, TRADICIONAIS E INDÍGENAS (SSANPOPS) 

. 

 

Identificação do SIG: 

SOBERANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE POPULAÇÕES 

CAMPESINAS, TRADICIONAIS E INDÍGENAS  

  

Sigla do SIG:  

SSANPOPS 

 

 

Site do SIG 

Não há. 

 

Descrição do SIG: 

O SIG SSANPOPS tem a proposta de oportunizar o diálogo sobre estudos e experiências de países 

latino-americanos voltados ao fortalecimento das práticas alimentares e dos modos tradicionais 

de produção de alimentos, com vistas à soberania alimentar e nutricional e à autonomia territorial 

de povos e comunidades campesinas, tradicionais e indígenas. 

Este SIG tem como objetivos: 

1) Reunir pesquisadores representantes dos países da América Latina para desenvolver reflexões 

sobre segurança alimentar e nutricional de populações campesinas, tradicionais e indígenas. 

2) Organizar um ebook construído a partir dos encontros e debates realizados voltadas para a 

soberania e segurança alimentar junto à essas populações virtualmente por meio da plataforma 

NutriSSAN. 

Metodologias: 

1) Encontros virtuais na plataforma NutriSSAN, com periodicidade mensal conforme a agenda 

do SIG (2020.1 e 2020.2). Os encontros podem ser abertos ao público de modo a ampliar a difusão 

e conhecimento sobre os materiais.  

2) Para nortear a elaboração da cartilha, serão utilizados os temas a serem discutidos com a 

colaboração dos participantes do SIG SSANPOPS.  

Observações: O e-book será um produto construído coletivamente a partir das reuniões de SIG e 

dos debates e das experiências apresentados nos encontros e seminário. O material será gratuito 

e editado em espanhol e português. 

Está previsto um seminário no mês de junho de 2020 a ser definido com a equipe e poderá ter a 

participação dos membros e de convidados externos. O evento será realizado virtualmente via 

plataforma NutriSSAN contando com apresentação de palestra seguida de abertura para roda de 

conversa sobre a temática no contexto latino-americano. 

Tipo de SIG:  

(   )Ensino 



( X )Pesquisa, Desenvolvimento e Extensão 

( X )Articulação geográfica de iniciativas 

( X)Técnico-Operacional 

 

Público: Professores; Pesquisadores; Estudantes, Agentes da SSAN e comunidades interessadas 

 

Linhas de interesse: Alimentação saudável, SSAN, Antropologia e Culturas alimentares, 

Território e Sustentabilidade.  

 

Meios de comunicação do SIG: Webconf,  

 

Atividades colaborativas  

- Saúde e educação 

- Pesquisa, Desenvolvimento e Extensão 

- Articulação geográfica de iniciativas 

- Tecnologia voltada ao fortalecimento das práticas alimentares e dos modos tradicionais 

de produção de alimentos, com vistas à soberania alimentar e nutricional e à autonomia 

territorial de povos e comunidades campesinas, tradicionais e indígenas. 

 

Público  

- Estudantes de Graduação e Pós-Graduação 

- Professores 

- Pesquisadores 

- Agentes de SSAN 

- Comunidades interessadas 

 

Descrever outros 

Não há. 

 

Perfil  

- Alimentação saudável, segura e sustentável 

- Autonomia territorial de povos e comunidades campesinas, tradicionais e indígenas 

 

Descrever outros (perfis)  

- Soberania Alimentar e práticas de bem-viver 

- Educação alimentar e nutricional 

- Direito humano à alimentação adequada 

  

 

Tipo de grupo  

 

- Grupos abertos. 

 

 

Agenda do SIG 

Periodicidade:  

A maioria acontecerá uma vez ao mês às quartas terças-feiras do mês no período vespertino. 

Julho e Agosto, em segunda-feira e quinta-feira respectivamente. 

 



O SIG SSANPOPS será composto por reuniões mensais de março a dezembro de 2020, por meio 

do sistema de web conferências.  

 

Rodízio na Responsabilidade:  

 

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

conteúdos temáticos. 

  

 

Modalidade de transmissão do SIG 

Tipo de transmissão a ser escolhido para as reuniões 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 

- Comunidades interessadas 

 

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 

 

Impacto do SIG 

 

- Ampliação da rede NutriSSAN por meio de pesquisas e de procedimentos 

sociotecnológicos na política voltada à saúde e educação com perspectiva latino-

americana, sob o enfoque da soberania e segurança alimentar e nutricional. 

- Acesso da população ao conhecimento e debate sobre SSAN. 

- Valorização de transformação das práticas alimentares para a soberania alimentar e 

segurança alimentar. 

 

 

 

Informações sobre o proponente do SIG  (1/4) 

Tipo de coordenação do proponente:  

- Coordenação compartilhada entre o proponente e outras instituições 

 



Instituição Proponente e Coordenadora:  

 

Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA 

 

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

Papel no SIG 2:  

- Participante e compartilha a coordenação 

 

Instituição 2:  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL- UFRGS 

 

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

Papel no SIG 3:  

- Participante e compartilha a coordenação 

 

Instituição 3:  

 

Universidade Federal Oeste do Pará -  UFOPA 

 

 

Instituição 4:  

 

UFG 

 

 


