Informações sobre o SIG da NutriSSAN
Identificação do SIG

POLÍTICA PÚBLICAS E SEGURANÇA ALIMENTAR E
NUTRICIONAL

Sigla do SIG:

PPSAN

Descrição do SIG

Promover, à distância por meio da plataforma NutriSSAN, o
intercâmbio, difusão e atualização da produção acadêmica que
trata a relação entre política pública, soberania e segurança
alimentar (SSAN) e nutricional. Nesse sentido, este SIG se
configura como sessões colaborativas, nos quais os
profissionais de saúde das instituições pertencentes à rede se
reúnem virtualmente para discutir temas de ensino, pesquisa e
assistência, gestão e avaliação remota. Pela sua aproximação
com o SIG Alimentação, Nutrição e Cultura, tem o propósito de
articular projetos que abranjam a interface entre políticas,
cultura e SSAN. Desta maneira, o grupo visa fortalecer a rede
acadêmica existente, por meio de outros SIGs, voltadas ao
fortalecimento das Políticas de alimentação, bem como dialogar
sobre a relação de forças existentes na arena política da SSAN.
Visa-se alcançar abrir possibilidades de diálogos com novos
parceiros acadêmicos interinstitucionais e sociedade, realizar
seminários e outros meios de intercâmbio científico. Este SIG
está vinculado ao Centro de Ciência e Tecnologia em
Segurança e Soberania Alimentar e Nutricional da Região
Centro-Oeste e consolida parcerias com instituições nacionais e
internacionais que integram esta proposta.

Atividades
colaborativas

Educação
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação

Público

Alunos de Graduação
Alunos de Residência
Alunos de Especialização
Alunos de Mestrado ou Doutorado
Professores
Pesquisadores
Profissionais da SSAN de Nível Superior
Profissionais da SSAN de Nível Técnico
Agentes de SSAN

Perfil

Culturas alimentares
Conhecimentos ancestrais
Direito Humano à Alimentação e à Água
Agricultura
Agricultura familiar
Agricultura comunitária
Alimentação escolar
Sustentabilidade
Agroecologia
Sistemas alimentares
Estudo de políticas públicas inclusive a análise das políticas e o

estudo do processo da política
Alimentação saudável
Sistemas de proteção social
Alimentação do trabalhador
Outras áreas de interesse, a serem definidas pelo Comitê
Assessor, ou a ele propostas e por ele aprovadas
Tipo de grupo

Grupo aberto (participação por adesão espontânea de
interessados, controlada pelo coordenador do SIG)

Agenda do SIG
Periodicidade:

Reuniões ordinárias na última quinta-feira/mês das 16h às 18h

Rodízio na
Responsabilidade:

As reuniões serão coordenadas sempre por um dos membros
do Comitê Executivo do SIG PPSSAN, composto por
professoras e pesquisadores do tema das seguintes
Instituições: UFG, SIASS IFGoiás, Faculdade União Goyases,
UNILA

Modalidade de transmissão do SIG
Tecnologia utilizada

Webconferência (colaboração bidirecional audiovisual: vídeo,
áudio, dados utilizando a WEB)

Sessões gravadas e
armazenadas no ICDRUTE / NutriSSAN
(Intercâmbio de
Conteúdo Digital da
RUTE / NutriSSAN)?

Sim

Conteúdos das obras geradas e gravadas no SIG
Acesso aos conteúdos
armazenados no ICDRUTE / NutriSSAN
(Intercâmbio de
Conteúdo Digital da
RUTE / NutriSSAN)

Coordenação do SIG
Membros do SIG

Tipos de controle
éticos e legais sobre as
sessões

Reconhecimento sobre autoria da obra e sessão de direitos utilizando declaração/contrato ou avisos antes do inicio da
sessão

Impacto do SIG

Planejamento da
avaliação do SIG (até

O SIG PPSSAN pretende ser um espaço de diálogo e debate,
bem como de apresentação de experiências, pesquisas e seus
resultados, a fim de proporcionar formação e capacitação entre
profissionais que atuam diretamente ou indiretamente com
SSAN. A cada reunião serão registrados o número de
integrantes e o cumprimento da agenda proposta pelo Comitê
Executivo do SIG. Espera-se que a contribuição dos
professores e pesquisadores convidados traga subsídios para o

2000 carcteres ~300
palavras):

fortalecimento da produção de conhecimento interdisciplinar na
temática, contribuindo para a construção de sistemas
alimentares com alimentos e processos mais saudáveis e
sustentáveis, seguindo os princípios norteadores da Política
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, instituída pela
Lei no 11.346, de 15 de setembro de 2006, que cria o Sistema
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.

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:
Informações sobre outra instituição participante da proposta do SIG (2/4)
Papel no SIG 2:

Participante e compartilha a coordenação

Instituição 2:

Centro de Ciência e Tecnologia em Segurança e Soberania
Alimentar e Nutricional da região Centro-Oeste

Informações sobre outra instituição participante da proposta do SIG (3/4)
Papel no SIG 3:

Participante e compartilha a coordenação

Instituição 3:

SIASS IFGoiás

Informações sobre outra instituição participante da proposta do SIG (4/4)
Papel no SIG 4:

Participante

Instituição 4:

FIOCRUZ

