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Identificação do SIG:
Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional: articulação entre o sudeste brasileiro e
parcerias latino-americanas

Sigla do SIG:
LASSAN-BRSE
Site do SIG
Se já existir, identificar a URL do SIG.
http://redelassan.com.br/
Descrição do SIG :
A Rede Latino-Americana de ensino, pesquisa e extensão em soberania e segurança alimentar e
nutricional (Rede LASSAN) é uma rede acadêmica voltada ao fortalecimento das Políticas de Soberania e
Segurança Alimentar e Nutricional, que atua na formação de pessoas e na pesquisa e desenvolvimento
local, fundamentados no Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA).
O governo brasileiro por meio do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
(MCTIC) atua como indutor da Rede LASSAN por meio de editais de projetos e apoio aos processos
virtuais através da plataforma NutriSSAN/RNP. No Brasil, a Rede LASSAN está organizada em Centros
de Articulação nas diferentes regiões. Para a Região Sudeste, o Centro de Ciência e Tecnologia em
Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (INTERSSAN) da Universidade Estadual Paulista “Júlio
de Mesquita Filho” (UNESP) reúne projetos nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e
Minas Gerais com a participação de diversas instituições.
Motivados pelos trabalhos desenvolvidos em 2019, foi organizado o Grupo de Interesse Especial (SIG)
Articulação Sudeste, com a participação de pesquisadores, alunos de pós-graduação e graduação
interessados no debate sobre SSAN.

Este SIG tem como objetivos:
1) Promover a troca de conhecimentos e a difusão da pesquisa em soberania e segurança alimentar e
nutricional no âmbito da academia entre os pesquisadores dos projetos da Região Sudeste e seus
parceiros de toda América Latina;
2) Proporcionar processos de co-criação em soberania e segurança alimentar e nutricional;
3) Produzir conhecimento aplicado realidade das políticas de SSAN.

Metodologias

1) Para fortalecer a discussão com os diferentes atores, foram propostos seminários temáticos e
apresentações mensais com a participação de estudantes inscritos de graduação e pós-graduação;
apresentações sob responsabilidade dos grupos de pesquisa dos projetos participantes, além de
institucionalização de atividades acadêmicas em SAN. Dentro da proposta também se contempla a
realização de um Seminário Geral semestral com a participação de todos os projetos.

2) Os seminários gerais semestrais poderão ter a participação dos membros do SIG LASSAN-BRSE e de
convidados externos. O evento será realizado virtualmente via plataforma NutriSSAN e terá como
programação: Análise da conjuntura de SAN no Brasil e América Latina frente a COVID-19 na
perspectiva dos pesquisadores e parceiros de projetos.
3) Para os encontros virtuais na plataforma NutriSSAN, teremos uma periodicidade mensal às quartasfeiras da última semana de cada mês, conforme agenda do SIG (2020). Os encontros, com duração de
uma hora e meia cada serão fechados ao público, podendo ser abertos a outros colaboradores e estudantes
a convite dos pesquisadores do SIG, com vistas de ampliar o debate em torno da pesquisa em SSAN. Os
temas apresentados ao longo do ano contemplam as linhas de pesquisa do grupo como conhecimentos
tradicionais no contexto do diálogo de saberes, o papel e ações da academia junto às políticas públicas de
SAN, mercados locais de alimentos, boas práticas para a segurança do alimento, o Programa Nacional de
Alimentação Escolar, educação em saúde, parceria comunidade-universidade nas políticas públicas de
SAN e a agroecologia como modelo de desenvolvimento sustentável.
4) O SIG contempla o oferecimento de uma disciplina de graduação e outra de pós-graduação que poderá
ser cursada por alunos de diferentes universidades. Em 2020 ocorrerá o planejamento e oficialização das
disciplinas.
Tipo de SIG:
( x )Ensino
( x )Pesquisa, Desenvolvimento e Extensão
( x )Articulação geográfica de iniciativas
( )Técnico-Operacional

Público: Professores, Pesquisadores e Estudantes da SSAN.

Linhas de interesse: Agricultura familiar de base agroecológica (produção e mercado); Povos e

comunidades tradicionais (caiçaras, quilombolas, indígenas); Educação/informação alimentar e
nutricional

Meios de comunicação do SIG: Web conferência

Atividades colaborativas
- Oferecimento de disciplinas
- Organização de seminários
- Produções acadêmicas

Público
- Estudantes de Graduação e Pós-Graduação
- Professores
- Pesquisadores
Descrever outros
- Parceiros dos projetos
Perfil
O público será composto basicamente pela comunidade acadêmica e parceiros dos projetos de ensino,
pesquisa e extensão, relativamente acostumados ao uso de recursos virtuais.
Descrever outros (perfis)
Poderão ser envolvidos pesquisadores e parceiros de outros países do Sul e pesquisadores de outras
regiões do Brasil.

Tipo de grupo
-

Grupos fechados, porém com participação de convidados dos pesquisadores envolvidos.

Agenda do SIG
Periodicidade:
O SIG LASSAN-BRSE terá reuniões mensais às quartas-feiras na última semana de cada mês, por meio
do sistema de web conferências.

Rodízio na Responsabilidade:
Haverá rodízio da coordenação das reuniões, envolvendo a organização e responsabilidade pelos
conteúdos temáticos abordados.

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)
-

Coordenação do SIG
Membros do SIG
Comunidades interessadas

Tipos de controle éticos e legais sobre as sessões
Os autores de conteúdos apresentados assinarão termo de autorização para divulgação aberta.
Impacto do SIG
Objetivo:
O principal impacto esperado para o SIG LASSAN-SEBR é o fortalecimento das relações acadêmicas na
região Sudeste e desta com outras regiões do Brasil e da América Latina. As metas para 2020 são:
- reuniões mensais com pelo menos 50% dos membros presentes;
- envolver estudantes de pelo menos 30% das instituições
- institucionalização de das disciplinas de graduação e pós-graduação ao menos na UNESP
- produzir o registro participativo dos resultados e impactos dos projetos do Edital 16/2016

Informações sobre o proponente do SIG (1/4)
Tipo de coordenação
- Coordenação compartilhada entre o proponente e outras instituições
Instituição Proponente e Coordenadora:
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP)
Papel no SIG 2:
- Participante e compartilha a coordenação
Instituição 2:
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Informações sobre outra instituição participante da proposta do SIG (3/4)
Papel no SIG 3:
- Participante e compartilha a coordenação
Instituição 3:
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)
Papel no SIG 4:
- Participante e compartilha a coordenação
Instituição 4:

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste
MG)

