Relatório de proposta para criação de SIG
Identificação do SIG:
Sigla:
Data da solicitação:
Site:
Descrição:

Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional da região Norte
SSAN NORTE

Atividades Colaborativas:

Educação, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, Articulação
na área de Soberania Segurança Alimentar e Nutricional;
Oferecimento de disciplinas

Público:

Alunos de: graduação, especialização, mestrado, doutorado e
residência; professores, pesquisadores e profissionais da SSAN
de Nível Superior; profissionais da SSAN de Nível Técnico;
agentes de SSAN da região Norte.
Professores, gestores, conselheiros dos CONSEA e CAISAN e
comunidades interessadas. Pesquisadores parceiros da
América Latina e de outras regiões do Brasil.

Outros:

Perfil:

Outros perfis:

15/04/2020
Não há

Propõe promover diálogos, intercâmbio de experiências e
educação a distância e apoiar as iniciativas de ensino, pesquisa
e extensão com vistas a fortalecer a soberania, segurança
alimentar e nutricional e o direito humano à alimentação
adequada da Região Norte.
Têm como objetivos: 1- mapear e divulgar estudos, grupos e
pesquisadores que atuam em SSAN na Região Norte;
2- Organizar um e-book construído a partir dos encontros
realizados;
3- Promover a troca de conhecimentos entre os pesquisadores
em SSAN, dos projetos da Chamada 16/2016 da Região Norte e
seus parceiros da América Latina;
4- Elaborar e discutir sobre o formato e conteúdo de cursos
EAD/extensão para a formação de pesquisadores e sociedade
civil em gestão de políticas públicas em SSAN;

Direito Humano à Alimentação adequada (DHAA);
Alimentação escolar; Agricultura familiar; Agroecologia e
Sistemas alimentares; Segurança Alimentar e Nutricional,
Vigilância Alimentar e Nutricional; Estudo de políticas públicas;
Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
(SISAN); Tecnologia social.
Tecnologia de alimentos; Geografia; Antropologia

Tipo de grupo:

Grupo aberto (solicitação de participação aprovada pela
Coordenação do SIG)
Periodicidade:
Reuniões mensais na segunda sexta-feira do mês, das 16:00
às 17:30h (Horário de Brasília).
Rodízio de Responsabilidade:
As reuniões serão coordenadas sempre por um dos membros
do Comitê Executivo do SIG SSAN Norte, composto por
professores e colaboradores da área de Saúde Pública das
seguintes Instituições: AM: Instituto Nacional de Pesquisas da
Amazônia, Universidade Federal do Amazonas e Universidade
do Estado do Amazonas e com apoio dos demais membros:
RR: Universidade Federal de Roraima; PA: Universidade
Federal do Para e Universidade Federal do Oeste do Para; .
Tecnologia utilizada:
Webconferência (colaboração bidirecional audiovisual: vídeo,
áudio, dados utilizando a WEB)
Sessões gravadas?
Sim
Forma de acesso ao conteúdo, Coordenação do SIG, Membros do SIG
se gravado:
Controles éticos e legais
utilizados no SIG:

Tipo de coordenação do
proponente:

Reconhecimento sobre autoria da obra e sessão de direitos utilizando declaração/contrato ou avisos antes do início da
sessão
O SIG SSAN Norte pretende ser um espaço para troca entre
pesquisadores, professores, alunos e outros profissionais das
áreas afins que compreendem o Sistema Alimentar e Nutricional,
no que se refere a formação em Agronomia, Agroecologia,
Tecnologia de Alimentos/Pescado, Nutrição, Gastronomia,
Geografia e os demais Profissionais comprometidos com a
SSAN. A cada reunião serão registrados o número de
integrantes e o cumprimento da agenda proposta pelo Comitê do
SIG. Espera-se que a contribuição da expertise dos professores
convidados traga subsídios para o fortalecimento da SAN, em
uma perspectiva de compromisso instituída pela Lei no 11.346,
de 15 de setembro de 2006, que cria o Sistema Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional. Além do fortalecimento das
redes de pesquisadores que atuam em SSAN na região Norte e
desta com outras regiões do Brasil e da América Latina.
Coordenação compartilhada entre o proponente e outras
instituições

Instituição proponente e
coordenadora:

Laboratório de Alimentos e Nutrição - INPA Instituto de Pesquisas da
Amazônia. Manaus-AM.

Papel da Instituição 2:
Instituição 2:

Participante

Planejamento da avaliação do
SIG:

Universidade Estadual do Amazonas

