Departamentos de Nutrição Clínica e Social
Nome do Projeto

Equipe

Objetivo Geral

Instagram/e-mail

Início-Término

@circulaagriculturamg

2021-2023

Anelise Andrade de Souza, Anabele Pires Santos (colaboradora),
Erika Cardoso dos Reis (colaboradora), Lucimar Isabel de Oliveira,
Adele Maciel Gomes, Camila Maciel dos Santos e Renata
Aparecida Araújo Souza (alunas de Nutrição)

Construção e fortalecimento de organizações de agricultores
familiares e de mercados específicos para a produção da agricultura
familiar, como os mercados justos e solidários, agroecológicos,
baseados no conceito de “circuitos curtos”, que permitem uma
articulação direta entre produtores e consumidores, garantindo
melhor remuneração para os agricultores familiares e uma
alimentação de qualidade para a comunidade local.

Atenção Nutricional na Síndrome Metabólica
(NUTRISIM)

Júlia Cristina Cardoso Carraro (coordenadora). Joana Ferreira do
Amaral (Colaboradora).

Promover atendimento nutricional remoto à população ouropretana
portadora de Síndrome Metabólica ou de seus componentes isolados,
atividades de Educação Alimentar e Nutricional ao público em geral, e
um ambiente de prática nutricional para os alunos do curso de
Nutrição.

@nutrisimufop

2021-2022

Um dedo de prosa com as gestantes do SUS

Marília Alfenas de Oliveira Sírio (coordenadora).

Compartilhar conhecimentos relacionados ao cuidado nutricional de
gestantes e nutrizes, promoção e incentivo ao parto normal e
aleitamento materno e empoderamento feminino

@prosacomgestantes

2021-2022

TeleNutrição na Síndrome pós-COVID-19: GTANpósCOVID

Renata Adrielle Lima Vieira (coordenadora), Silvia Fernandes
Maurício, 04 alunos de graduação

Promover teleatendimento nutricional à população ouropretana
sobrevivente do COVID-19 e portadora da Síndrome Pós-COVID.

-

2022-2023

“Direito de amamentar - promoção, proteção e
apoio ao aleitamento materno”, a ser desenvolvida
em 2022,

Maria Cristina Passos (coordenadora)

-

-

2022-2022

não possui

2022-2022

@cuidado.oncologia.feminina

2022-2022

Circula Agricultura

Desenvolvimento de material educativo nutricional
para suporte de telessaúde aos usuários da Atenção Silvia Fernandes Maurício (coordenadora), Mariana Carvalho de
Primária à Saúde portadores de COVID-19 e doenças Menezes,
crônicas não transmissíveis

Elaborar material educativo para orientações nutricionais a usuários
da Atenção Primária à Saúde (APS) de todo território nacional,
portadores de DCNT e COVID-19, atendidos em um serviço de
telessaúde referência de Minas Gerais.

Oficinas de educação em saúde e desenvolvimento
de material educativo nutricional para mulheres
diagnosticadas com câncer

Realizar oficinas remotas e elaborar material educativo para
orientações nutricionais a portadoras de câncer de mama ou
ginecológico atendidas no ambulatório Jenny Faria de Andrade do
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais.

Silvia Fernandes Maurício (coordenadora), Renata Adrielle Lima
Vieira,

Desenvolvendo Práticas Alimentares Saudáveis para
as Escolas do Município de Ouro Preto e Intervenção Silvana Mara Luz Turbino Ribeiro (coordenadora), Raquel de Deus
Mendonça, Adriana Lúcia Meireles,
Nutricional para os pacientes do projeto
HipertenSUS

Trabalhar a Educação Alimentar e Nutricional com os alunos
matriculados no Ensino Fundamental I das escolas municipais de Ouro
Preto

-

2022-2022

Intervenção Nutricional para os pacientes do projeto Silvana Mara Luz Turbino Ribeiro (coordenadora), Raquel de Deus
HipertenSUS
Mendonça, Renata Adrielle Lima Vieira,

Promover, aos usuários da Atenção Primária à Saúde (APS) de Ouro
Preto-MG, intervenção nutricional para o controle e tratamento da
HAS.

-

2022-2022

