CRIAÇÃO DO SIG PUBLICAÇÃO INTERSSAN
Pesquisa e Publicações do Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação para Soberania e Segurança
Alimentar e Nutricional

Identificação do SIG:
Pesquisa e Publicações do Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação para Soberania e Segurança
Alimentar e Nutricional
Sigla do SIG:
PUBLICA-INTERSSAN
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
Neste SIG PUBLICA-INTERSSAN busca fomentar a sistematização e divulgação das atividades
atreladas ao INTERSSAN por meio de organização e preparação dos trabalhos científicos realizados para
serem publicados em periódicos indexados. Nasceu a partir de grupos de trabalho de pesquisadores e
bolsistas do INTERSSAN preocupados em melhores os seus indicadores acadêmicos. A plataforma
NutriSSAN tem servido como ferramenta de aproximação de pesquisadores em diferentes campos da
UNESP. Com o tempo foram surgindo interesses de parceiros de outras instituições e as discussões de
trabalhos em desenvolvimento no INTERSSAN passaram a ser abertas.

Este SIG tem como objetivos reunir pesquisadores membros do INTERSSAN para:
1) Desenvolver parcerias para publicação
2) Avaliar criticamente trabalhos de pesquisa
3) Aprimorar a redação cientifica
4) Conhecer e aprimorar abordagens teóricas e metodológicas das pesquisas

Metodologias
1) Para os encontros virtuais na plataforma NutriSSAN, teremos uma periodicidade mensal às quintasfeiras das terceiras semanas de cada mês, conforme agenda do SIG (2020). Os encontros, com duração de

duas horas cada serão fechados ao público, podendo ser abertos a outros colaboradores a convite dos
pesquisadores do SIG.
Tipo de SIG:
( )Ensino
( X )Pesquisa, Desenvolvimento e Extensão
( )Articulação geográfica de iniciativas
( )Técnico-Operacional

Público: Professores; Pesquisadores e Estudantes da SSAN.

Linhas de interesse: Segurança Alimentar e Nutricional e temas correlatos

Meios de comunicação do SIG: Web conferência.

Atividades colaborativas
- Revisão crítica de trabalhos
Público
- Professores e pesquisadores da CPLP
- Estudantes de Graduação e Pós-Graduação

Descrever outros
Não há.
Perfil
Comunidade acadêmica, pesquisadores e alunos de pós-graduação
Descrever outros (perfis)

Tipo de grupo

-

Grupos fechados com participação por convite.

Agenda do SIG
Periodicidade:
O SIG PUBLICA-INTERSSAN terá reuniões mensais às terças e quartas-feiras na terceira semana de
cada mês, por meio do sistema de web conferências.
Rodízio na Responsabilidade:
A responsabilidade será exclusiva do INTERSSAN com compartilhamento de tarefas acadêmicas.

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

Tipos de controle éticos e legais sobre as sessões
Não se aplica

Impacto do SIG
Objetivo:
O principal resultado esperado é a melhora dos indicadores de produção acadêmica da comunidade
Interssan, com aumento da quantidade e qualidade das publicações. Em especial daqueles que estão
menos acostumados ao processo de produção científica. Com esse trabalho se busca a integração de
pesquisadores mais jovens com os mais experientes; promover o diálogo interdisciplinar e intercultural,
respeitando-se o rigor acadêmico.

Informações sobre o proponente do SIG (1/4)
Tipo de coordenação do proponente:
Identificar o tipo de coordenação
- Coordenação parcialmente compartilhada entre o proponente e outras instituições
Instituição Proponente e Coordenadora:
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP)

Informações sobre outra instituição participante da proposta do SIG (2/4)
Papel no SIG 2:
- Participante e compartilha a coordenação
Instituição 2:
Universidade de São Tomé e Príncipe (USTP)
Informações sobre outra instituição participante da proposta do SIG (3/4)
Papel no SIG 3:
- Participante e compartilha a coordenação
Instituição 3:
Universidade de Cabo Verde (UNICV)
Informações sobre outra instituição participante da proposta do SIG (4/4)
Papel no SIG 4:
- Participante e compartilha a coordenação
Instituição 4:
Universidade Zambeze (UniZambeze) Faculdade de Ciências de Saúde

