Departamentos de Alimentos
Nome do Projeto

Agricultura familiar, economia solidária e associativismo no Rio
Doce: geração de trabalho, renda e conservação da natureza em
comunidades atingidas pela barragem de Fundão

Equipe

Atendimento Ambulatorial em Nutrição

Profa Sônia Maria de Figueiredo

Avaliação da qualidade proteica in vivo da amêndoa de macaúba
(Acrocomia aculeata) e sua utilização na elaboração de alimentos
para a população

Frederico Augusto Ribeiro de Barros (Coordenador/UFV);
Profa. Priscila Cardoso Fidelis (Colaboradora/UFOP);
Caroline Liboreiro Paiva (Colaboradora/UFMG); Hércia
Stampini Duarte Martino (Colaboradora/UFV)

Boas Práticas no Preparo de Alimentos

Capacitação de Manipuladores de Alimentos

Objetivo Geral

Instagram/e-mail

Gerar trabalho e aumentar a renda através da retomada
Helder Canto Resende (coordenador - UFV); Profa. Patrícia da produção e comercialização de novos produtos da
Aparecida Pimenta Pereira (membro - UFOP); Pietro
agricultura familiar e associação de produtores de Bento
Kiyoshi Maruyama Mendonça (membro - UFMG); Carlos
Rodrigues e Paracatu de Baixo como enfrentamento às
Eduardo Magalhães dos Santos (membro - UFV); Carlos
perdas socioeconômicas devido à pandemia da COVID-19
Henrique de Figueiredo Vasconcellos (membro - UFV)
e concretização de metas dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável
Realizar oficinas e treinamentos dos alunos, proporcionar
espaços de aperfeiçoamento das práticas profissionais ou
artesanais em alimentação e nutrição por meio do
intercâmbio de experiências entre profissionais,
estudantes e comunidade; ampliar o debate sobre as
ações de Alimentação e Nutrição por meio de trocas de
experiências entre todos os envolvido na cadeia
alimentar, desde
o plantio
o consumidor
final.
Divulgação
da amêndoa
deaté
macaúba
como uma

Início-Término

2021-2022

@nutrir.ufop

alternativa alimentar saudável e o incentivo a elaboração
de produtos à base desta amêndoa visando contribuir
com a saúde e bem-estar da população e com a geração
de renda para a agricultura familiar na região, a fim de
que possam ter uma alternativa para o enfrentamento
dos impactos econômicos negativos provocados pela
queda da barragem e da pandemia do novo coronavírus.

2022-2023

2021-2022

Profa. Simone de Fátima Viana da Cunha(Coordenadora),
Profa. Érica Granato Faria Neves (Vice-Coordenadora)

Realizar diagnóstico das principais dificuldades
encontradas na manipulação de alimentos do setor
hoteleiro, de restaurantes, lanchonetes e padarias da
cidade de Ouro Preto- Mg, afim de propor uma ação de
capacitação por meio de treinamento.

@manipulacaodealimentos

2022-2023

Profa. Érica Granato Faria Neves (cordenadora); Profa.
Simone de Fátima Viana da Cunha (vice-coordenadora)

Realizar um diagnóstico dos estabelecimentos que
preparam alimentos (hotéis, pousadas, restaurantes,
bares e lanchonetes) da cidade de Ouro Preto. Esse
diagnóstico é um instrumento de auxílio para o
conhecimento da estrutura física e condições higiênicosanitárias desses estabelecimentos. Realizar um
treinamento para os manipuladores de alimentos desses
estabelecimentos com base no levantamento obtido com
o diagnóstico.

@manipulacaodealimentos

2022-2023

Departamentos de Alimentos
Nome do Projeto

Equipe

Objetivo Geral

Ciência e Tecnologia de Alimentos – divulgação de tecnologias e
processos de produção de alimentos

Profa. Priscila Cardoso Fidelis (Coordenadora)

Promover o curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos
como difusor de informações sobre o processamento de
alimentos

Conscientização e Agregação de Valor a partes de alimentos não
consumidos habitualmente

Profa. Juliana Costa Liboredo (coordenadora); Profa.
Eleonice Moreira Santos (vice-coordenadora); Profa. Sílvia
Fernandes Maurício (membro)

Estimular o aproveitamento integral de alimentos

Horta da Escola de Nutrição: espaço de promoção da alimentação
adequada e saudável

Profa. Natália Caldeira de Carvalho (coordenadora); Profa.
Cláudia Antônia Alcântara Amaral (vice-coordenadora);
Prof. José Armando Ansaloni (colaborador); Melissa
Luciana de Araújo (colaboradora); Profa. Priscila Fidelis
Cardoso (colaboradora); Profa. Raquel de Deus Mendonça
(colaboradora); Samuel de melo Goulart (colaborador);
Profa. Simone de Fátima Viana da Cunha (colaboradora)

Promover a Escola de Nutrição (ENUT/UFOP) como um
espaço de promoção da alimentação adequada e
saudável por meio da oferta de oficinas sobre horta
urbana, cultivo de ervas aromáticas e oficinas culinárias à
comunidade externa.

Instagram/e-mail

Início-Término

@cta.ufop

2021-2023

@dicasdeouroufop

2022-2023

hortadaenut@gmail.com

2022-2023

Núcleo de Estudos em Cultura Cervejeira

Prof. Aureliano Claret da Cunha

2022-2024

Nutreeal: Atenção Nutricional ao praticante de exercício físico,
esportista e atleta

Profa. Fernanda Guimarães Drummond e Silva

Atender as demandas da comunidade de Ouro Preto e
região por um atendimento nutricional ambulatorial
direcionado à desportistas e principalmente a atletas.

NutriClim: Nutrição para mulheres no climatério

Profa. Fernanda Guimarães Drummond e Silva

Realizar acompanhamento nutricional de mulheres no
climatério.

2022-2026

Oficinas de panificação, quitandas e bioembalagens de cêra de
abelhas no distrito de Antônio Pereira

Profa. Silvia Mendonça Vieira

Realizar oficinas e treinamento em pães, quitandas e
@projetoextensaopaesequitandas
embalagens de cêra de mel no distrito de Antônio Pereira

2022-2023

@nutreeal1

2022-2024

Departamentos de Alimentos
Nome do Projeto

Equipe

Objetivo Geral

Promoção de condições higiênicas adequadas em cozinhas
domiciliares do município de Ouro Preto-MG

Profa. Maria Tereza de Freitas (Coordenadora)

Promover condições higiênicas adequadas em cozinhas
de domicílios de Ouro Preto-MG.

Rotulagem de alimentos: o que os consumidores precisam saber?

Profa. Camila Carvalho Menezes (coordenadora); Profa.
Melina Oliveira de Souza (vice-coordenadora)

Melhorar a compreensão dos rótulos de alimentos
industrializados por consumidores que praticam
atividade física regularmente.

Saberes e Sabores em Oficinas de Culinária

Profa Sônia Maria de Figueiredo

Oferecer assistência nutricional aos portadores de DCNT
e Doenças Infecciosas e Parasitárias.

Instagram/e-mail

Início-Término

@perigoinvisivel

2022-2023

@vinorotulo (ainda não está ativo)

2021-2022

@saberesesabores

2022-2023

