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Circula Agricultura

Profa. Anelise Andrade de Souza (coordenadora), Profa. Anabele 
Pires Santos (colaboradora), Profa. 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.

@circulaagriculturamg 2021-2023

Minas 300 Anos- Livro de Receitas Profa. Anabele Pires Santos (Colaboradora)
Elaborar um livro colaborativo sobre culinária, alimentação e cultura, 
com receitas das diferentes regiões de Minas Gerais, de forma a 
celebrar os 300 anos do estado.

@livroreceitasmg 2020 - 2021

Atenção Nutricional na Síndrome Metabólica 
(NUTRISIM)

Profa. 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 Profa. 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

Desenvolvendo Práticas Alimentares Saudáveis nas 
Escolas do Município de Ouro Preto/MG.

Silvana Mara Luz Turbino Ribeiro (coordenadora); Adriana Lúcia 
Meireles (colaboradora); Raquel de Deus mendonça 
(colaboradora); Maria Dias Rodrigues (voluntária); Tainá Moraes 
(voluntária).

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

silvanamara.turbino@gmail.com 2020-2021


