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QUEM SOMOS 

 

A Professora Cláudia Amaral é graduada em Nutrição pela ENUT (1993) e, 

durante a graduação, participou ativamente da Associação dos Moradores 

das Repúblicas do Campus Universitário (AMORECU). Após a graduação, 

foi aprovada em concurso público para nutricionista do Restaurante 

Universitário da UFOP. Em 1998 foi transferida para a Escola de Nutrição 

como Técnica Administrativa em Educação para atuar na coordenação dos 

estágios curriculares do curso. No ano de 1999 ingressou no mestrado do 

curso de Pós-graduação em Ciência dos Alimentos da UFMG. 

No segundo ano do mestrado, contribuiu para a implantação do curso de Nutrição da 

Universidade Federal de Alfenas, universidade em que prestou concurso público para ingressar na 

carreira docente. Em 2004 retornou à UFOP e à ENUT na condição de docente, após aprovação em 

concurso público. No ano de 2009 ingressou no doutorado no programa de Pós-graduação em Ciência 

dos Alimentos da UFMG, tendo obtido o título em 2014. Atualmente é professora Associada I do 

Departamento de Alimentos. 

Atividades de Ensino: 

- Lecionou as seguintes disciplinas de graduação no curso de Nutrição: Técnica dietética, 

Administração em Serviços de Alimentação, Administração de Unidades de Alimentação e Nutrição I, 

Administração de Unidade de Alimentação e Nutrição II, Custos em Unidade de Alimentação e Nutrição, 

Técnica Dietética e Composição dos Alimentos, Nutrição e Dietética I e Estágio Supervisionado em 

Administração em Serviços de Alimentação. 

- Leciona atualmente a disciplina Planejamento de Alimentação para Coletividades e atua no 

Estágio Supervisionado em Administração em Serviços de Alimentação.  

- Orientou e orienta TCC do curso de Nutrição. 

 

Atividades de Extensão: 

- Foi membro da Comissão Avaliativa da Pró-Reitoria de Extensão da UFOP. 

- Atualmente é orientadora e coorientadora de projetos de extensão da UFOP. 

 

Atividades de Pesquisa: 

- Coordenou o Curso lato sensu Gestão – Alimentos e Alimentação Coletiva. 
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- Lecionou as disciplinas Curso lato sensu Gestão – Alimentos e Alimentação Coletiva: 

Seminário de Monografia II, Higiene e Segurança Alimentar e Boas Práticas de Produção. 

- Lecionou a disciplina Controle de Qualidade em Serviços de Alimentação Escolar no Curso de 

Especialização em Alimentação e Nutrição do Escolar, do CECANE. 

- Orientou monografias dos Cursos lato sensu no Curso de Especialização em Alimentação e 

Nutrição da Escola do CECANE. 

- Orienta e coorienta projetos de pesquisa de Iniciação Científica. 

 

Atividades Administrativas: 

Na Universidade Federal de Alfenas participou de várias comissões (CPPD, TCC, Comissão de 

Prevenção e Controle de Riscos à Saúde, Membro e Presidente da Comissão de Estágio Curricular, 

Membro de Comissão do Projeto Pedagógico do Curso de Nutrição, Representante do Colegiado da 

Pró-Diretoria de Graduação, Membro de Colegiado Superior do Curso de Nutrição). 

Na UFOP: 

- Coordenou a Comissão de Estágio Supervisionado do DEALI; 

- Coordenou o Estágio Supervisionado em Administração em Serviços de Alimentação; 

- Foi chefe do Departamento de Alimentos (fevereiro de 2005 a fevereiro de 2007 e junho 

de 2016 a janeiro de 2017) e Membro do Conselho Departamental da Escola de Nutrição 

(CODENUT);  

- Foi membro do Comitê de Atividades Acadêmicas da PROGRAD (2005); 

- Foi Membro da Comissão de Monitoria do DEALI; 

- Vice-diretora da Escola de Nutrição de janeiro de 2017 até a presente data e membro do 

CEPE e CUNI. 

 

Outras Atividades: 

- Membro da Comissão Organizadora do I e II COMAN 

- Membro da Comissão Científica do COMAN/CONAN 

- Foi coordenadora do V Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição (V CONAN) da Escola 

de Nutrição. 
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O professor Erick Ornellas Neves formou-se como Técnico em 

Laticínios (1994) no Instituto de Laticínios Cândido Tostes/EPAMIG, 

tradicional escola do setor de laticínios. Em 2001 graduou-se em 

Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa (UFV). 

Durante a sua graduação participou de programas de iniciação de 

científica e monitoria. Fez um ano de seus estudos de graduação na 

École National Supérieure des Industries Agro-Alimentaires em 

Montpellier, França, onde teve a oportunidade de vivenciar outras 

formas de ensino e cultura.  Fez Mestrado em Ciência e Tecnologia de 

Alimentos (2004), também na UFV, onde defendeu a dissertação com o 

tema “Composição de Minerais em caldo de cana-de-açúcar e em vinho 

tinto artesanal de mesa”. 

Após a conclusão do mestrado atuou em de 2004 a 2011 empresa alimentícia na área de 

pesquisa, desenvolvimento e aplicação. Durante este período desenvolveu trabalhos e produtos em 

conjunto com várias empresas do ramo de alimentos. Participou das equipes multidisciplinar de 

implantação de normas de certificação de gestão da qualidade (ISO 9000) e gestão ambiental (ISO 

14000). Foi Auditor interno nos processos da empresa e auditor de fornecedores de matéria-prima. 

Auxiliou na fundação do grêmio recreativo em uma das unidades da empresa. Desenvolveu processos 

e auxiliou no desenvolvimento de equipamentos junto a fornecedores. Em 2010 iniciou as atividades 

do Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela UFV. 

De 2011 a 2013 atuou no Departamento de Alimentos da Escola de Nutrição da UFOP como 

professor substituto, ministrando disciplinas para os cursos de Ciência e Tecnologia de Alimentos, 

Farmácia e Nutrição. Neste momento teve a oportunidade de conhecer um pouco mais dos cursos, 

das pessoas e acompanhou como muitos a construção das instalações da planta piloto.  

Em 2015 defendeu a tese “Estudo estrutural, termodinâmico e reológico das gomas gelana e 

tara em meios aquosos: efeito da concentração, pH e força iônica” , obtendo o título de Doutor em 

Ciência e Tecnologia de Alimentos. 

De 2014 a 2017 foi professor do Departamento de Engenharia de Alimentos da UFSJ, campus 

Sete Lagoas. Durante o período ministrou disciplinas de Microscopia de Alimentos, Tecnologia de 

Cereais, Moagem e Panificação, Projetos Agroindustriais I, Projetos Agroindustriais II, Engenharia 

bioquímica e Introdução aos sistemas de produção e a tecnologia de alimentos. Foi coordenador dos 

Laboratórios de Preparo Microbiológico e Microscópico e de Tecnologia de Panificação da Planta 

Piloto. Fundou e coordenou,  em conjunto com estudantes de Engenharia de Alimentos, o grupo de 

estudos em tecnologia de alimentos (GETEAL), o qual promoveu cursos para os estudantes do curso. 

Foi membro da Comissão de Extensão da Universidade Federal de São João del-Rei e da Comissão de 
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Elaboração do Planejamento Estratégico do DEALI. Nos anos de 2014, 2015 e 2016 orientou e apoiou, 

junto com docentes de outros departamentos, os estudantes na realização da SEACAD (Semana 

Acadêmica). Este evento integrava os estudantes dos quatro cursos do campus de Sete Lagoas 

(Engenharia de Alimentos, Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal e Bacharelado em 

Biossistemas) em uma semana de atividades de palestras, cursos e oficinas. Durante o período de 2015 

a 2017 foi subchefe do Departamento de Engenharia de Alimentos.  

Em 2017 iniciou as suas atividades como docente efetivo do Departamento de Alimentos da UFOP. É  

membro do Núcleo Docente Estruturante do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Foi membro 

do Colegiado do Curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos de março de 2017 a julho de 2020, 

atuando como coordenador interino por 3 meses. Membro da Comissão de Segurança de Laboratórios 

da Unidade (CSLU) desde julho de 2018. Membro da comissão de manutenção do DEALI de outubro 

de 2018 a novembro de 2019. Tutor/ Orientador da CIALI, Empresa Júnior do curso de Ciência e 

Tecnologia de Alimentos desde novembro de 2017. Foi membro da comissão organizadora do CONAN 

de 2019 e integra a comissão organizadora do próximo CONAN. É chefe do Departamento de 

Alimentos de Escola de Nutrição desde fevereiro de 2019, com mandato previsto para encerramento 

em fevereiro de 2021.  
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O QUE PRETENDEMOS COM A NOSSA CANDIDATURA  

 

Caros colegas e estudantes da Escola de Nutrição, 

 

Estamos em um momento em que as universidades passam novamente por um desafio 

institucional, em que o sistema político e sanitário nos impõe limitações orçamentárias e de gestão 

preocupantes. Buscar soluções viáveis com a comunidade acadêmica para continuarmos com um 

ensino presencial e remoto de qualidade, sem deixar ninguém para trás, é vital.  

Apresentamos aqui nossa proposta de trabalho para os próximos quatro anos, com o objetivo 

de dar continuidade ao processo de INTEGRAÇÃO de ações, por acreditar que somente juntos vamos 

AVANÇAR no crescimento de uma relação profissional, proativa e que respeita às diferenças e 

individualidades.  

Dar continuidade a um trabalho em que conseguiu-se AVANÇAR em várias como: de pessoal, 

infraestrutura e de equipamentos, em momento tão difícil, nos faz acreditar que estamos no caminho 

certo. Integrar o conhecimento e o esforço de todos nos permite passar pelos mais difíceis desafios, 

construindo propostas tangíveis e que impulsionam a Escola rumo ao seu papel.  

Nossa chapa tem a proposta de um diálogo aberto com todos os segmentos que compõem a 

Escola. Buscaremos dar continuidade na comunicação com a administração central da UFOP, o que 

acreditamos ser um dos deveres da diretoria, para propiciar um alinhamento entre os anseios da 

comunidade da Escola e as ações institucionais. Temos como foco um trabalho que valorize o ensino 

PÚBLICO, GRATUITO, DE QUALIDADE E INCLUSIVO. 

No intuito de demonstrar a conexão e solidez a carta programa com os objetivos e metas 

institucionais, relacionamos nossas propostas aos eixos temáticos do Plano de Desenvolvimento 

Institucional (2016-2025) da UFOP.  Assim convidamos vocês a participar da efetivação dessa proposta 

de unir esforços para AVANÇAR com o trabalho já iniciado.  

Esperamos contar com a sua confiança em nosso trabalho! 

 

 

 

CLÁUDIA ANTÔNIA ALCÂNTARA AMARAL  ERICK ORNELLAS NEVES 
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O QUE PROPOMOS PARA O PERÍODO DE 2021 A 2025 

Infraestrutura, Tecnologia da Informação e Comunicação e 
Desenvolvimento Institucional 

● Realizar reuniões mensais do Conselho Departamental de Nutrição (CODENUT), 
encaminhando as suas decisões; 

● Participar de forma ativa no Conselho Universitário (CUNI) levando as propostas e decisões 
emanadas da comunidade da Escola de Nutrição; 

● Interagir com os membros da Escola de Nutrição vinculados aos futuros Conselhos Superiores 
(Graduação, Pós-Graduação e Extensão e Cultura), buscando informações sobre as discussões 
ocorridas nessas instâncias e encaminhando propostas da comunidade da Escola de Nutrição; 

● Propor ao CODENUT a formação de uma Comissão Paritária para elaboração de Regimento 
Interno da Escola de Nutrição baseado no novo estatuto e regimento interno da UFOP, com 
consulta da proposta à comunidade da Escola de Nutrição; 

● Dar continuidade a gestão participativa dos recursos financeiros da Escola de Nutrição, com a 
contribuição dos membros do CODENUT; 

● Reorganização das comissões da Escola de Nutrição (Infraestrutura, Recursos Humanos, 
Orçamentos e Finanças, Patrimônio e Inventário); 

● Trabalhar em conjunto com a administração central da UFOP para a implementação de ações 
de segurança pessoal e patrimonial; 

● Promover o mapeamento dos processos administrativos internos, de forma a racionalizar a 
gestão e melhorar o atendimento à comunidade; 

● Prosseguir com a melhoria no planejamento de aquisição de materiais (gêneros alimentícios, 
vidrarias, reagentes, material de escritórios e equipamentos) e contratação de serviços 
(manutenção predial e de equipamentos) para a Escola de Nutrição e seus departamentos, 
trabalhando em conjunto com a administração central para sanar as deficiências; 

● Estimular a formação de convênios com instituições públicas e privadas para fomentar a 
realização de estágios, projetos de pesquisa e extensão; 

● Dar continuidade ao planejamento da manutenção e melhoria das instalações da Escola de 
Nutrição (salas de aula, plantas piloto, laboratórios, auditório, banheiros, teto e piso); 
trabalhando em conjunto com a administração central da UFOP para o estabelecimento de 
ações, obedecendo a legislação vigente; 

● Dar prosseguimento ao planejamento de substituição e atualização dos equipamentos de 
informática da Escola de Nutrição; 

● Trabalhar junto à comissão de Laboratório Multiusuário de Pesquisa (LAMUP) para a 
estruturação e organização das atividades dos laboratórios; 

● Trabalhar em conjunto com o NEI (Núcleo de Educação Inclusiva) para um diagnóstico 
atualizado das condições de acessibilidade das instalações da Escola de Nutrição e seu 
entorno; 

● Estudar propostas de melhoria do entorno da Escola de Nutrição, incluindo paisagismo, 
segurança e acessibilidade, de forma a melhorar as condições de trabalho e estudo; 

● Buscar alternativas de sustentabilidade ambiental no uso de energia elétrica, água e gestão de 
resíduos em conjunto com a Comissão de Segurança Laboratorial da Unidade (CSLU). 
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● Apoiar a criação de uma associação de ex-alunos e amigos da Escola de Nutrição. 

● Mapear processos internos da Escola de Nutrição, identificando quais podem ser 
informatizados. 

Ensino de Graduação e Assistência Estudantil 

● Apoiar as atividades dos colegiados de graduação e de pós-graduação e dos Núcleos Docentes 
Estruturantes (NDE); 

● Encorajar a realização de eventos acadêmicos e culturais realizados pelas entidades estudantis 
organizadas Centro Acadêmico de Ciência e Tecnologia de Alimentos (CACTA), Centro 
Acadêmico Livre de Nutrição (CALNUT), Empresa Júnior de Ciência e Tecnologia de Alimentos 
(CIALI), Programa de Educação Tutorial (PET) e servidores vinculados à Escola de Nutrição; 

● Dar continuidade à recepção dos calouros de Ciência e Tecnologia de Alimentos e Nutrição 
pela Escola de Nutrição,  estimulando a integração dos nossos alunos ao ambiente da Escola; 

● Estudar, em conjunto com os colegiados de graduação e NDE, a realização de Mostra 
Semestral de Trabalhos Acadêmicos da Escola de Nutrição para a apresentação e divulgação 
dos Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCC); 

● Trabalhar em conjunto com pró-reitoria de graduação (PROGRAD) e pró-reitoria de 
orçamento, planejamento e administração (PROPLAD) para dar continuidade na proposta de 
alternância de turno do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos; 

● Apoiar, quando necessário, a revisão do projeto pedagógico dos cursos de Ciência e Tecnologia 
de Alimentos e Nutrição; 

● Acompanhar, em conjunto com os colegiados e SISBIN, a aquisição de livros e normas técnicas 
em formato digital vinculadas aos programas das disciplinas da Escola de Nutrição; 

● Apoiar ações de entidades estudantis, servidores, colegiados e NDE da Escola de Nutrição para 
a redução de evasão, aumento da taxa de sucesso e diminuição de vagas residuais nos cursos 
de graduação; 

● Amparar os colegiados dos cursos de graduação perante as avaliações do MEC; 

● Cooperar com as demandas de estágio supervisionado obrigatório, conforme particularidade 
de cada curso; 

● Apoiar programas de acolhimento e orientação acadêmica de estudantes para os dois cursos 
da Escola de Nutrição propostos por servidores e entidades estudantis organizadas da Escola 
de Nutrição; 

● Apoiar a formação e divulgação de grupos/núcleos de estudos para assuntos de interesse dos 
estudantes dos dois cursos de graduação da Escola de Nutrição; 

● Possibilitar a implementação de ferramentas tecnológicas e metodologias que auxiliem o 
ensino remoto. 

● Formação, em conjunto com os Centros Acadêmicos, colegiados e Pró-Reitoria de Assuntos 
Comunitários e Estudantis (PRACE), de grupos de apoio para orientação à assistência 
estudantil. 

● Incentivar ações de difusão da cultura empreendedora nos cursos de graduação; 

Ensino de Pós-Graduação 

● Propor à Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPP), e em conjunto com o 
colegiado de pós-graduação, melhoria no sistema de registro acadêmico, matrícula e 
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integração das disciplinas na plataforma AVA Institucional (Ambiente Virtual de 
Aprendizagem). 

● Incentivar os eventos científicos e acadêmicos vinculados ao programa de pós-graduação em 
Saúde e Nutrição (PPGSN); 

● Alicerçar o colegiado do curso de pós-graduação perante as avaliações da CAPES; 

● Apoiar a estruturação de novos projetos de pós-graduação por docentes da Escola de Nutrição; 

● Encorajar a formação e divulgação de grupos/núcleos de estudos para assuntos de interesse 
dos estudantes de pós-graduação. 

Pesquisa e Inovação 

● Dar prosseguimento, em conjunto com a comissão dos LAMUP e a PROPP, as ações de 
infraestrutura dos laboratórios multiusuários; 

● Estimular a pesquisa interinstitucional, com apoio a docentes na formação de convênios com 
instituições nacionais e internacionais; 

● Apoiar a realização de pesquisas vinculadas às Fundações de apoio devidamente aprovadas 
em órgão colegiados, conforme previsto na resolução CEPE 7.000; 

● Fortalecer o uso de ferramentas de videoconferência para a participação em bancas de defesas 
e reuniões de pesquisa interinstitucional; 

● Fornecer aos docentes os conhecimentos básicos na área de inovação e registro de patentes. 

● Dar visibilidade a projetos tecnológicos desenvolvidos por servidores da Escola de Nutrição. 

Comunicação Institucional 

● Dar continuidade à melhoria da comunicação entre a comunidade interna da Escola por meio 
do site da Escola, perfil no Instagram e do sistema de e-mail institucional; 

● Melhorar a divulgação de projetos de extensão, ensino e pesquisa para comunidade externa 
(comunidade da UFOP, instituições e organizações parceiras, instituições de ensino e pesquisa, 
e a comunidade das cidades/regiões nas quais mantemos atividades) por meio do Instagram 
e site da Escola; 

● Implantar um programa de valorização de comemoração das datas importantes para a 
comunidade acadêmica da Escola de Nutrição, como: Dia do Nutricionista (31 de agosto), Dia 
do Cientista de Alimentos (28 de junho), Dia Mundial da Alimentação (16 de outubro), 
aniversário da Escola de Nutrição (13 de dezembro), aniversário de criação do curso de 
Nutrição (20 de dezembro) e de ingresso da primeira turma do cursos de Ciência e Tecnologia 
de Alimentos (10 de agosto); 

● Estimular projetos para a preservação da memória da Escola de Nutrição. 

Políticas de Gestão de Pessoas 

● Apoiar e acompanhar a demanda estruturada de servidores técnicos e docentes dos 
departamentos; 

● Estimular as ações de qualificação e capacitação de técnicos e docentes, conforme Plano de 
Desenvolvimento de Pessoas (PDP) aprovado em assembleia departamental; 

● Dar continuidade à integração de novos servidores (efetivos e temporários) e servidores 
terceirizados à comunidade da Escola de Nutrição, promovendo a sua apresentação à toda 
comunidade; 
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● Dar apoio a CSLU  para o treinamento em normas e condutas de segurança laboratorial para 
os servidores lotados na Escola de Nutrição; 

● Incentivar a participação dos docentes em cursos de capacitação em novas metodologias e 
uso de tecnologias pedagógicas; 

● Acolher propostas de melhoria da qualidade de vida, ergonomia e segurança no trabalho, 
estudando em conjunto com a CSLU a viabilização de tais propostas; 

● Apoiar a promoção de eventos de integração entre os servidores da Escola de Nutrição; 

● Buscar a capacitação de docentes da Escola de Nutrição para trabalhar com a educação 
inclusiva de estudantes com algum tipo de deficiência, buscando orientações junto com o 
Núcleo de Educação Inclusiva (NEI); 

● Propiciar a capacitação de docentes e técnicos em software livre de estatística e gestão de 
referências bibliográficas. 

Internacionalização 

● Estimular a articulação, em conjunto com o Coordenadoria de Assuntos Internacionais 
(CAINT), de parcerias internacionais nas áreas de atuação da Escola de Nutrição; 

● Apoiar ações de capacitação e pesquisa internacional de servidores da Escola de Nutrição (Pós-
graduação e formação de redes de pesquisa); 

● Buscar ações de internacionalização do Congresso Nacional de Alimentos e Nutrição (CONAN), 
ampliando a sua área de atuação para a América Latina. 

Extensão 

● Apoiar os programas e projetos de extensão vinculados aos servidores da Escola de Nutrição; 

● Dar prosseguimento ao apoio do Movimento Empresa Júnior dentro da Escola de Nutrição; 

● Apoiar as atividades do PET-Nutrição e PET-Saúde; 

● Fortalecer e garantir a realização bienal do CONAN, buscando a sua internacionalização; 

● Apoiar os colegiados de curso na realização da Mostra de Profissões da UFOP; 

● Estimular a participação da comunidade da Escola de Nutrição no Dia C da Ciência; 

● Incentivar a execução das atividades dos projetos de extensão vinculados aos servidores da 
Escola de Nutrição em suas instalações, estimulando a comunidade externa a conhecer a UFOP 
e outros projetos; 

● Estimular atividades de extensão na modalidade à distância pela comunidade da Escola de 
Nutrição. 

Avaliação Institucional 

● Estimular a realização de estudos sobre egressos dos cursos de graduação e pós-graduação;   

● Avaliar a cada dois anos a Escola de Nutrição frente ao Plano de Desenvolvimento Institucional 
da UFOP (PDI 2016-2025); 

● Dar suporte aos colegiados e NDE para a avaliação diagnóstica dos cursos de graduação e pós-
graduação. 


