CRIAÇÃO DO SIG Articulação SANSUL
Articulação de experiências em Educação e Segurança Alimentar e Nutricional na região Sul

Identificação do SIG
Identificar o nome do SIG. Não utilize o prefixo "SIG" ou "Tele" para identificar o SIG.
Articulação de experiências em Educação e Segurança Alimentar e Nutricional na região Sul

Sigla do SIG: *
Identificar a sigla do nome do SIG. Não incluir o prefixo "SIG" ou "Tele".
SIG Sansul
Sua resposta
Site do SIG
Se já existir, identificar a URL do SIG.
Não há.
Descrição do SIG *
Descrever o escopo, objetivo e estratégia utilizada para o SIG
Este SIG tem como objetivos:
1) reunir pesquisadores atuantes na região Sul do país para compartilhar experiências e desenvolver
reflexões sobre no contexto da educação em saúde e segurança alimentar e nutricional.
2) organizar atividades de caráter educativo, investigativo e extensionista
Metodologias
Para os encontros virtuais na plataforma NutriSSAN, teremos uma periodicidade mensal, sendo que
na primeira agenda (outubro de 2020 a abril de 2021) os encontros serão às primeiras quartas-feiras de
cada mês, conforme quadro 1. Nesta agenda os pesquisadores da chamada CNPq/MCTIC 16/2016
apresentarão os seus grupos de pesquisas ou laboratórios por onde desenvolvem e articulam suas
atividades, sendo também um espaço para acolhimento de novos pesquisadores da região sul. Cada
encontro terá a duração de 2 horas cada e serão abertos ao público de modo a ampliar a difusão e
conhecimento sobre as atividades e atuação em educação e SAN. As agendas subsequentes serão
definidas sempre próximo ao encerramento da agenda vigente. ações e complementações pelo grupo
de pesquisadores do SIG GUIAS.
Tipo de SIG:
( )Ensino
( X )Pesquisa, Desenvolvimento e Extensão
( X )Articulação geográfica de iniciativas
( )Técnico-Operacional
Público: Estudantes, Professores, Pesquisadores, Agentes de SSAN e comunidades interessadas

Linhas de interesse: Culturas alimentares, Alimentação saudável, Formação em SAN, Alimentação e
sustentabilidade.

Meios de comunicação do SIG: Webconf, embora não sejam palestras
Atividades colaborativas
- Educação
- Pesquisa, Desenvolvimento e Extensão
- Articulação geográfica de iniciativas

Público
- Estudantes de Graduação e Pós-Graduação
- Professores
- Pesquisadores
- Agentes de SSAN
- Comunidades interessadas
Descrever outros
Não há.
Perfil
-

Culturas alimentares,
Alimentação saudável,
Formação em SAN
Sistemas alimentares
Alimentação sustentável

Descrever outros (perfis)
-

Tipo de grupo
-

Grupos abertos

Agenda do SIG
Periodicidade:
Descrever periodicidade, se possível com os dias da semana e quais semanas no mês acontecem
as sessões do SIG - Exemplo: quarta terça-feira de cada mês. Importante observar que a
agenda deste SIG não deve conflitar em dias e horários com as reuniões dos SIGs já existentes.
A fim de evitar a coincidência, verifique as agendas atuais definidas
em http://rute.rnp.br/eventos. É obrigatório na apresentação da agenda anual de sessões do
SIG definir as seguintes informações: Data, Horário de início e término, instituição
apresentadora, apresentador da sessão e o tema.
Data, Horário de início e término, instituição condutora, condutor/a da sessão e o tema.

Rodízio na Responsabilidade: *
Descrever o modelo de responsabilidade e participação de todos os proponentes - Exemplo:
Rodízio na responsabilidade de apresentação, ou reuniões colaborativas, etc..
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
Objetivo: Descrever os impactos na NutriSSAN após o início da operação do SIG.
Planejamento da avaliação do SIG (até 2000 caracteres ~300 palavras): *
Descrever as metas esperadas com a operação do SIG junto à comunidade local, estadual,
nacional ou internacional, e formas de avaliação do SIG. Considere avaliar diferentes fatores
que desempenham um impacto: na rotina, nas necessidades, nas transformações de
comportamento, nos resultados técnicos, nos indicadores de saúde, nos resultados
sociotecnológicos, nos valores éticos, na política de tomada de decisão ou na gestão.
-

-

Promoção de um debate sobre SAN na região Sul do país, na intenção de tecer uma rede que
reúna pesquisadores e agentes de SAN para o seu fortalecimento, facilitando assim a
comunicação e o compartilhamento de experiências interdisciplinares considerando a
multiplicidade de campos de atuação e formação daqueles que debatem SAN.
Criação de um espaço reflexivo e educativo sobre temáticas da alimentação e SAN aberto a
outros diversos espaços comunitários que podem se apropriar de temas e atividades debatidos

-

no âmbito deste SIG para replicação/adaptação de experiências junto a outras comunidades
que possam ser favoráveis
Acesso da população às atividades desenvolvidas por grupos da universidade em parceira com
conselhos e comunidades
Espaço para a valorização e promoção da alimentação saudável e segura.

Informações sobre o proponente do SIG (1/5)
Objetivo: Identificar a instituição proponente do SIG e sua coordenação.
Tipo de coordenação do proponente: *
Identificar o tipo de coordenação
- Coordenação compartilhada entre o proponente e outras instituições
Instituição Proponente e Coordenadora: *
Identificar a instituição coordenadora responsável pelo SIG, nome - sigla da Universidade ou
Hospital
Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA
Instituição 2: *
Identificar a instituição do SIG, nome - sigla da Universidade ou Hospital
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - IFRS
Instituição 3: *
Identificar a instituição do SIG, nome - sigla da Universidade ou Hospital
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
Instituição 4: *
Identificar a instituição do SIG, nome - sigla da Universidade ou Hospital
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS
Instituição 5: *
Identificar a instituição do SIG, nome - sigla da Universidade ou Hospital
Universidade de Passo Fundo

