CRIAÇÃO DO SIG GUIAS ALIMENTARES
Guias Alimentares na América Latina: instrumentos de comunicação, educação
e promoção em saúde para a soberania e segurança alimentar e nutricional.

Identificação do SIG:
Guias Alimentares na América Latina: instrumentos de comunicação, educação e promoção em saúde para
a soberania e segurança alimentar e nutricional.

Sigla do SIG:
GUIAS
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
Os guias alimentares são instrumentos de orientação alimentar e valorização de culturas e práticas do comer,
voltados à população de um país. Os guias podem relacionar aspectos sociais, culturais, nutricionais,
higiênico-sanitários, considerando ainda advocacia em promoção da saúde, por um consumo alimentar
saudável e seguro em quantidade e qualidade à população e que assegure o direito humano à alimentação
adequada. Neste SIG a proposta será reunir pesquisadores de 19 países latino-americanos hispano falantes
para apresentar os respectivos guias alimentares, suas características textuais, imagéticas e pedagógicas, os
pilares de sua construção, as limitações e possibilidades de uso do material, bem como propostas para a sua
potencialização e a sua compreensão como ferramenta de comunicação, educação e promoção em saúde na
perspectiva da SSAN. O interesse em debater os guias alimentares numa perspectiva latino-americana
decorre de vários elementos: é um tema de base cultural e de base educativa presentes em programas
escolares e sanitários; apresenta uma interface acadêmica no âmbito do ensino, pesquisa e extensão na
Unila, instituição que recebe estudantes de todos os países da região, pela possibilidade de realizar análises
e reflexões em perspectiva comparada considerando o modelo de construção semelhantes entre os guias e,
por fim, pela oportunidade de multiplicação das experiências com estes materiais e para o fortalecimento
da rede.
Este SIG tem como objetivos:
1) reunir pesquisadores representantes dos países da América Latina para desenvolver reflexões sobre o uso
dos guias alimentares como instrumentos de comunicação, educação e promoção em saúde para o
desenvolvimento de estratégias de maior difusão e apropriação por parte do público no contexto da
soberania e segurança alimentar e nutricional.
2) organizar um seminário latino-americano sobre os guias alimentares
3) desenvolver um ebook sobre os guias alimentares na América Latina construído a partir dos encontros e
debates realizados virtualmente por meio da plataforma NutriSSAN.

Metodologias
1) Para os encontros virtuais na plataforma NutriSSAN, teremos uma periodicidade quinzenal na primeira
e segunda agenda do SIG (2020.1 e 2020.2). Na primeira, no intervalo de fevereiro a junho, apresentaremos
a construção e as características do guia alimentar de cada país, sendo que a cada encontro serão
apresentados dois países. Estes encontros, de duas horas de duração cada, serão abertos ao público de modo
a ampliar a difusão e conhecimento sobre os materiais. A segunda agenda, que ocorrerá de agosto a
dezembro de 2020, será fechada, podendo ser aberta a outros colaboradores a convite dos pesquisadores do
SIG, e terá como ponto central a problematização dos guias como aportes culturais e educativos, trazendo
uma reflexão sobre possibilidades e limitações dos materiais, além de trazer proposições para melhorias
dos conteúdos apresentados. Os trabalhos desenvolvidos nas duas agendas de 2020 comporão os eixos
fundamentais para os capítulos do ebook. Na terceira agenda do SIG GUIAS, em 2021.1, as reuniões serão
mensais e fechadas para discutir o desenvolvimento e conclusão de cada capítulo do ebook a ser entregue
em julho de 2021. Na agenda 2020.1, na qual os guias serão apresentados, um roteiro elaborado por toda a
equipe orientará os pesquisadores na condução deste trabalho de modo que os materiais possam ser
amplamente compreendidos (podendo compor este panorama algumas questões como: instituições
colaboradoras, edições do material, principais mensagens textuais e iconográficas, forma de divisão dos
temas entre outras questões relevantes sugeridas pelos pesquisadores). Da mesma forma na segunda agenda,
alguns temas geradores serão apresentados depois de comum acordo na coletividade do SIG: a) os guias
alcançam a população a que se destina para promover SSAN e EAN da forma como estão apresentados? b)
Que pessoas, setores podem ser interlocutores do material, e de que forma? c) Quais as potencialidades e
limitações dos guias enquanto materiais de comunicação, educação e promoção em saúde? d) Que pesquisas
foram publicadas sobre o uso dos guias enquanto ferramenta de SSAN e EAN e como resultam? e) Quais
temáticas os guias poderiam ainda abordar para se adequarem mais à realidade da população, considerando
a interferência de outras fontes de informação sobre consumo alimentar? f) Os guias mereceriam uma
apresentação da cultura alimentar regionalizada no país? De que forma e por quê? Esses questionamentos
poderão sofrer alterações e complementações pelo grupo de pesquisadores do SIG GUIAS.
2) O seminário sobre os guias alimentares na América Latina ocorrerá em um dia de novembro de 2020 a
ser definido com a equipe e poderá ter a participação dos membros do SIG GUIAS e de convidados
externos. O evento será realizado virtualmente via plataforma NutriSSAN e será divido em duas partes: na
parte da manhã com uma apresentação teórica, conceitual dos guias como instrumentos pedagógicos para
promoção em saúde e soberania e segurança alimentar e nutricional e na parte da tarde com apresentações
de experiências educativas com os guias no contexto latino-americano.
3) O ebook sobre os guias alimentares na América Latina será um produto construído coletivamente a partir
das reuniões de SIG e dos debates e das experiências apresentados no seminário sobre os guias. O material
será gratuito e editado em espanhol e português.
Tipo de SIG:
( )Ensino
( X )Pesquisa, Desenvolvimento e Extensão
( X )Articulação geográfica de iniciativas
( )Técnico-Operacional
Público: Professores; Pesquisadores; Estudantes, Agentes da SSAN e comunidades interessadas
Linhas de interesse: Culturas alimentares, Alimentação saudável, SSAN. Outra: Comunicação, educação e
promoção em saúde

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
- Comunicação, educação e promoção em saúde
- Alimentação saudável e segura
Descrever outros (perfis)
- Educação alimentar e nutricional
- Direito humano à alimentação adequada

Tipo de grupo
-

Grupos abertos (2020.1) e fechados (2020.2 e 2021.1), nestes dois últimos a participação externa
será apenas por convite)

Agenda do SIG
Periodicidade:
O SIG GUIAS terá reuniões quinzenais nas duas primeiras agendas (fevereiro a agosto 2020 e agosto a
janeiro de 2021), por meio do sistema de webconferências.

Rodízio na Responsabilidade:
Haverá rodízio da coordenação das reuniões, envolvendo a organização da mesma e os conteúdos
temáticos

Modalidade de transmissão 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:
-

-

Promoção de um debate em profundidade sobre a cultura e as práticas alimentares de cada país, a
partir dos conteúdos dos vários guias alimentares, em perspectiva latino-americana, sob o enfoque
da soberania e segurança alimentar e nutricional
Acréscimo de uma rede com participação de pesquisadores latino-americanos
Promoção de procedimentos técnicos e metodológicos em comunicação, educação e promoção em
saúde para o uso dos guias alimentares em ambientes pedagógicos
Valorização das práticas alimentares saudáveis para a soberania alimentar e segurança alimentar
Provável promoção de educadores em saúde com vistas à utilização dos guias alimentares em
contextos escolares e comunitários.
Melhoria nas escolhas e formas de preparo de alimentos para a garantia da alimentação saudável
Acesso da população ao conhecimento e aplicação dos guias alimentares por meio da plataforma
NutriSSAN e SIG GUIAS
Provável aumento da qualidade no consumo 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:
Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas - INPA
Informações sobre outra instituição participante da proposta do SIG (3/4)
Papel no SIG 3:
- Participante e compartilha a coordenação
Instituição 3:
Universidade Federal de Goiás - UFG
Informações sobre outra instituição participante da proposta do SIG (4/4)
Papel no SIG 4:
- Participante e compartilha a coordenação
Instituição 4:
Universidade Estadual Paulista - UNESP

