
Yudi Paulina Garcia Ramirez1, Eliana Maria Perez Tamayo 2, Maria Rita Marquez de Oliveira3

1 Departamento de Alimentos e Nutrição, Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Araraquara – Universidade Estadual Paulista (UNESP), Araraquara, São Paulo, Brasil, 

e-mail: paulgr27@gmail.com

2 Escola de Nutrição e Dietética , Universidade de Antioquia, UdeA, Medellín, Colômbia, e-mail: eliana.perez@udea.edu.co
3 Departamento de Educação, Instituto de Biociências de Botucatu, Universidade Estadual Paulista (UNESP), Botucatu, São Paulo, Brasil, e-mail: mrmolive@ibb.unesp.br

PROPOSTA METODOLÓGICA

REFERÊNCIAS

No marco das ações de fomento do Ministério da Ciência, Tecnologia Inovação e

Comunicações (MCTIC) do Brasil em prol da articulação de redes de ensino, pesquisa e

extensão em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a partir do apoio a projetos de

pesquisadores brasileiros em parceria com aqueles dos países da America Latina1, surgiu

a Rede-SSAN na América Latina. Decorrente disso, foi identificada a necessidade de um

instrumento para monitoramento dos projetos, capaz de avaliar e retroalimentar essas

ações de fomento. Sob essa perspectiva, encontra-se em fase de elaboração um

instrumento, cuja estrutura e componentes estão sob avaliação.

OBJETIVO

INTRODUÇÃO

Estabelecer um instrumento que permita monitorar a estrutura e a dinâmica das relações

em rede, instituídas no âmbito da Rede-SSAN: Rede Latino-Americana de Soberania e

Segurança Alimentar e Nutricional, com vistas no seu fortalecimento e no subsídio a novas

ações de fomento.

Proposta de um instrumento para monitoramento de projetos no contexto da 

Rede-SSAN: Rede Latino-Americana de Soberania e Segurança Alimentar e 

Nutricional 

O primeiro trabalho que será feito com os participantes será o esclarecimento do

problema de pesquisa que originou o instrumento. Para esclarecer este problema é

necessário discutir e analisar com o grupo de especialistas questões fundamentais

como:

O instrumento, em fase de elaboração, será composto por seis componentes. A base teórica 

que fundamenta a proposta e da análise de rede sociais (ARS) e de políticas públicas 2. 

Componente 1

Cenários de realização 

dos Projetos da Rede-

SSAN. 

Componente 5

Intercâmbios e relações

de cooperação na Rede-

SSAN.

Componente 4

Interrelações dos atores

envolvidos na Rede-

SSAN.

Componente 3

Características dos 

atores quanto à 

instituição e/ou territórios 

a que se vinculam.

Componente 2

Funções dos atores 

envolvidos na Rede-

SSAN. 

Componente 6

Recomendações para o 

fortalecimento e 

continuidade da política 

de fomento aos Projetos 

de SSAN.
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Especificação das funções, características, tipos de relações e tipos de trocas de 
recursos entre atores das políticas públicas de soberania alimentar e segurança 

alimentar e nutricional.

Discussão das áreas temáticas consolidadas e não consolidadas nas políticas públicas 
de soberania alimentar e segurança alimentar e nutricional.

Esclarecimento dos cenários de pesquisa, ensino e extensão nas políticas públicas de 
soberania alimentar e segurança alimentar e nutricional.

Estudo da relevância da análise de redes acadêmicas e sociais de atores de políticas 
públicas de soberania alimentar e segurança alimentar e nutricional.

Para a validação do instrumento, será utilizada a técnica DELPHI, uma

ferramenta que facilita a obtenção de informações com base em consultores

especialistas em uma área, é utilizada para coletar a opinião de consenso

mais confiável do grupo consultado3. O processo proposto para a aplicação

desta técnica será o seguinte:

Figura 1. Etapas da técnica Delphi 

Fonte: Munaretto LF, Corrêa HL, Cunha JA Carneiro da (2013)4


