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Início-Término

Análise das propriedades físico-químicas e funcionais 
de alimentos

Profa. Simone de Fátima Viana da Cunha
(Coordenadora)  
Profa. Natália Caldeira de Carvalho (Co-
orientadora)
Jussara Quintão Faria (Voluntária)

Elaboração e análise centesimal de leite condensado a base de 
extratos hidrossolúveis vegetais

Elaborar e analisar a composição centesimal de leite 
condensado a base dos EHV de amendoim e castanha de caju.

simone.cunha@ufop.edu.br 2021-2022

Análise das propriedades físico-químicas e funcionais 
de alimentos

Profa. Simone de Fátima Viana da Cunha
(Coordenadora)  
Maiara Almeida Guimarães (Voluntária)

Elaboração e análise nutricional de pão integral com psyllium
Elaborar e avaliar nutricionalmente um pão tipo integral com 
psyllium.

simone.cunha@ufop.edu.br 2021-2022

Análise das propriedades físico-químicas e funcionais 
de alimentos

Profa. Simone de Fátima Viana da Cunha
(Coordenadora)  
Lorrana Viana da Silva

Elaboração e análise nutricional de preparações com farinha de 
bagaço de malte

Elaborar, avaliar nutricionalmente e sensorialmente produtos 
com bagaço do malte.

simone.cunha@ufop.edu.br 2020-2022

Análise das propriedades físico-químicas e funcionais 
de alimentos

Profa. Simone de Fátima Viana da Cunha
(Coordenadora)  
Gabriela de Araújo da Silva

Elaboração e análise sensorial de bolos com substituição do 
açúcar comum

Elaborar, avaliar nutricionalmente e sensorialmente bolo com 
substituição do açucar comum.

simone.cunha@ufop.edu.br 2020-2022

Análise das propriedades físico-químicas e funcionais 
de alimentos

Profa. Simone de Fátima Viana da Cunha
(Coordenadora)  
Profa. Érica Granato Faria Neves (Co-orientadora)
Hana Gabriela Severino Araujo (Voluntária)

Levantamento das boas práticas no preparo de alimentos em 
estabelecimentos comerciais de Ouro Preto-Mg

Realizar um diagnóstico dos estabelecimentos em relação às 
dificuldades encontradas na recepção, pré-preparo e preparo 
de alimentos.

simone.cunha@ufop.edu.br 2020-2021

Efeitos metabólicos dos alimentos e componentes 
alimentares

Karina Barbosa de Queiroz (coordenadora) 
Juliana letícia Silva (PIVIC-UFOP)

Redução da ninhada e resistência à insulina: efeitos da 
programação metabólica sobre os marcadores de status redox 
no fígado.

Avaliar os efeitos da programação metabólica induzida pela 
redução da ninhada e resistência à insulina (RI)  sobre os 
marcadores do status redox no fígado após 8 semanas de 
consumo de dieta rica em carboidratos simples (HSD).

karina.queiroz@ufop.edu.br 2021-2022

Efeitos metabólicos dos alimentos e componentes 
alimentares

Karina Barbosa de Queiroz (coordenadora) Izinara 
Rosse da Cruz (DEFAR - coorientadora) NIcolly 
Neves Freitas (PIP-UFOP)

Manipulação de ninhada e resistência à insulina: efeitos da 
programação metabólica sobre a microbiota intestinal de ratos 
jovens.

Avaliar o efeito do tamanho da ninhada e da resistência à 
insulina (RI) sobre a modulação da microbiota intestinal de 
ratos Wistar após 8 semanas de consumo da dieta high sugar 
(HSD).

karina.queiroz@ufop.edu.br 2020-2021

Efeitos metabólicos dos alimentos e componentes 
alimentares

Melina Oliveira de Souza (coordenadora) Renata 
nascimento de freitas (co-orientadora) Carina 
Cristina Pena (Mestranda PPGNS - UFOP)

Suplementação com polpa de açaí na dieta materna hiperlipídica 
modifica a concentração de ácido graxo de cadeia curta nas mães 
e suas respectivas proles após a lactação

Avaliar o efeito da polpa de açaí na dieta materna 
hiperlipídica sobre a concentração de ácidos graxos de 
cadeira curta no conteúdo cecal de ratas mães e sua prole 
após o período de lactação.

melina@ufop.edu.br 2019-2021

Efeitos metabólicos dos alimentos e componentes 
alimentares

Melina Oliveira de Souza (coordenadora) Renata 
nascimento de freitas (co-orientadora) Clécia Dias 
Teixeira (PIP - UFOP)

Efeito da suplementação dietética com polpa de açaí (euterpe 
oleracea martius) sobre a produção de ácidos graxos de cadeia 
curta em ratos.

Avaliar o efeito da polpa de açaí na dieta sobre a produção 
intestinal de ácido graxo de cadeia curta em ratos.

melina@ufop.edu.br 2020-2021

Análise das propriedades físico-químicas e funcionais 
de alimentos

Melina Oliveira de Souza (coordenadora) 
Fernanda Guimarães drumond e Silva (co-
orientadora) Tamara Anastácio de Oliveira (PIP-
UFOP)

Avaliação da atividade anti-inflamatória in vitro da polpa de açaí 
(euterpe oleracea martius).

avaliar a atividade anti-inflamatória in vitro da polpa de açaí 
(Euterpe oleracea Martius).

melina@ufop.edu.br 2021-2022
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Análise das propriedades físico-químicas e funcionais 
de alimentos

Melina Oliveira de Souza (coordenadora) Carina 
Cristina Pena (co-orientador) Ivana de Cartro 
Gomes (PIVIC - UFOP)

Avaliação da atividade anti-inflamatória in vitro do Guaraná em 
pó de uso comercial (Paullinia cupana).

Avaliar a atividade antiinflamatória in vitro do guaraná em pó 
de uso comercial (Paullinia cupana).

melina@ufop.edu.br 2020-2021

Análise das propriedades físico-químicas e funcionais 
de alimentos

Melina Oliveira de Souza (coordenadora) Raphael 
Antônio borges Gomes (coorientador) Tácila 
Danielle do Nascimento (PIVIC - UFOP)

Comparação das propriedades de composição nutricional e 
antioxidante da polpa congelada de açaí de origem comercial e o 
açaí consumido pela população do Pará.

Comparar as propriedades de composição nutricional e 
antioxidante da polpa congelada de açaí industrializada e o 
açaí consumido pela população do Pará.

melina@ufop.edu.br 2020-2021

Ciência e Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal
Patrícia Aparecida Pimenta Pereira 
(coordenadora), Luciana Rodrigues da Cunha (co-
orientadora), Poliana Martins de Ávila (PIP-UFOP)

Avaliação físico-química, dos compostos bioativos e da 
capacidade antioxidante da casca do café arábica

Avaliar físico-quimicamente, os compostos bioativos e a 
capacidade antioxidante da casca do café arábica

patricia.pereira@ufop.edu.br 2021-2022

Ciência e Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal
Patrícia Aparecida Pimenta Pereira 
(coordenadora), Kelly Moreira Bezerra Ganda (co-
orientadora), Flávio Santos de Assis (PIBIC-UFOP)

Avaliação do perfil sensorial e da aceitabilidade de geleias de 
jabuticaba convencional, light e diet

Elaborar e avaliar o perfil sensorial e a aceitabilidade de 
geleias de jabuticaba convencional, light e diet.

patricia.pereira@ufop.edu.br 2020-2021

Ciência e Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal

Patrícia Aparecida Pimenta Pereira 
(coordenadora), Luciana Rodrigues da Cunha (co-
orientadora), Camila Gaddini Amaral (PIVIC-
UFOP)

Avaliação físico-química, dos compostos bioativos e da 
capacidade antioxidante da casca do café arábica

Avaliar físico-quimicamente, os compostos bioativos e a 
capacidade antioxidante da casca do café arábica

patricia.pereira@ufop.edu.br 2020-2021

Ciência e Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal

Patrícia Aparecida Pimenta Pereira 
(coordenadora), Silvia Mendonça Vieira (co-
orientadora), Poliana Martins de Ávila (PIVIC-
UFOP)

Pães de fermentação natural e industrial: aspectos tecnológicos 
e microbiológicos

Desenvolver pães de leite de fermentação natural e industrial 
e avaliá-los quantos seus aspectos tecnológicos e 
microbiológicos

patricia.pereira@ufop.edu.br 2020-2021

Ciência e Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal

Patrícia Aparecida Pimenta Pereira 
(coordenadora), Silvia Mendonça Vieira (co-
orientadora), Janaína Gomes dos Santos 
(Mestrado)

Elaboração e avaliação de pães de leite de fermentação natural e 
industrial

Elaborar e avaliar as características físicas, físico-químicas, 
sensoriais e microbiológicas de pães de leite elaborados com 
fermentação natural e industrial ao longo do tempo de 
armazenamento.

patricia.pereira@ufop.edu.br 2019-2021

Ciência e Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal
Patrícia Aparecida Pimenta Pereira 
(coordenadora), Daniela Caldeira Costa (co-
orientadora), Michelle Barbosa Lima (Doutorado)

Avaliação da estabilidade nutricional e sensorial de sucos mistos 
de frutas tropicais e de baixo valor calórico durante o 
armazenamento

Desenvolver sucos mistos de frutas tropicais e de baixo valor 
calórico com elevados teores de compostos bioativos, 
atividades antioxidantes e determinar sua vida útil

patricia.pereira@ufop.edu.br 2019-2023

Embalagem de Alimentos
Camila Menezes (coordenadora), Raquel 
Mendonça

Alimentos com alegação FIT: percepção dos consumidores
Analisar percepção dos consumidores em relação às 
alegações utilizando os termos FIT ou fitness no painel 
principal dos rótulos de alimentos

camilamenezes@ufop.edu.br 2020 -2022

Microbiologia de alimentos
Maria Tereza de Freitas (Coordenadora); Simone 
de Fátima Viana da Cunha (coorientadora); Talita 
Lafetá Santos (voluntária)

Qualidade microbiológica de chips de inhame (Dioscorea sp.) 
obtido por diferentes métodos de cocção

Avaliar a qualidade microbiológica de chips se inhame obtido 
por diferentes métodos de cocção.

maria.freitas@ufop.edu.br 2020-2021

Microbiologia de alimentos
Maria Tereza de Freitas (Coordenadora);  
Carolina Miriam Silva Lima Faria (voluntária)

Identificação de isolados do kefir com ação antimicrobiana sobre 
deterioradores e patógenos de alimentos

Confirmar a atividade antimicrobiana dos microrganismos 
isolados de kefir consumido na região de Ouro Preto-MG.

maria.freitas@ufop.edu.br 2020-2021

Microbiologia de alimentos
Maria Tereza de Freitas (Coordenadora); Uelinton 
Manoel Pinto (Coorientador); Jussara Moreira 
(voluntária)

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

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

maria.freitas@ufop.edu.br 2020-2021

Microbiologia de alimentos
Maria Tereza de Freitas (Coordenadora); Camila 
de Oliveira (voluntária)

Potencial Antimicrobiano da kombucha relacionado a 
microrganismos patógenos encontrados em alimentos.

Avaliar o efeito antibacteriano de kombucha em 
microrganismos deteriorantes e patogênicos de alimentos

maria.freitas@ufop.edu.br 2020-2021

Microbiologia de alimentos
Maria Tereza de Freitas (Coordenadora); Camila 
Pereira  Barbosa Pedra Hume  (voluntária)

Kombucha artesanal e comercial: aspectos microbiológicos e 
parâmetros físico-químicos

Analisar os aspectos microbiológicos e físico-químicos da 
kombucha artesanal e comercial.

maria.freitas@ufop.edu.br 2021-2022

Microbiologia de alimentos
Maria Tereza de Freitas (Coordenadora); Maria 
Eduarda Leão Campos   (voluntária)

Qualidade de leites fermentados comercializados na cidade de 
Ouro Preto- MG: microrganismos viáveis, acidez e rotulagem 
nutricional

Avaliar os critérios de padrão de identidade e qualidade e a 
rotulagem  de leites fermentados comercializados em Ouro 
Preto, MG.

maria.freitas@ufop.edu.br 2021-2022

Nutrição em Alimentação Coletiva

Natalia Caldeira de Carvalho  (coordenadora), 
Cláudia Antônia Alcântara Amaral e Juliana Costa 
Liboredo (colaboradoras), Iara Bank Setti 
(voluntária)

Covid-19: efeitos no consumo de alimentos fora do lar e no 
funcionamento dos serviços de alimentação

Avaliar os efeitos da pandemia de covid-19 no funcionamento 
dos serviços de alimentação e no comportamento da 
população em relação à compra de alimentos desses 
estabelecimentos

natalia.carvalho@ufop.edu.br 2020-2021
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Nutrição em Alimentação Coletiva

Cláudia Antônia Alcântara Amaral 
(coordenadora),  Juliana Costa Liboredo 
(coorientadora) e Natália Caldeira de Carvalho 
(colaboradora)

Avaliação da frequência de utilização de peixes e métodos de 
cocção empregados em seu preparo nas Unidades de 
Alimentação e Nutrição.

Verificar o consumo de peixe em Unidades de Alimentação e 
Nutrição no Brasil

claudia.amaral@ufop.edu.br 2021-2022

Nutrição em Alimentação Coletiva

Natalia Caldeira de Carvalho (coordenadora); 
Juliana Costa Liboredo (coorientadora); Cláudia 
Antônia Alcântara Amaral (colaboradora); Betânia 
Cecília Dias da Silva

Comparação do rendimento e aceitação de carnes preparadas 
nos sistemas cook chill e convencional

Comparar o sistema cook chill com sistema convencional no 
preparo de diferentes tipos de carnes (bovina e suína)

natalia.carvalho@ufop.edu.br 2020-2021

Nutrição em Alimentação Coletiva

Natalia Caldeira de Carvalho (coordenadora); 
Juliana Costa Liboredo (coorientadora); Cláudia 
Antônia Alcântara Amaral (colaboradora); Tainá 
Moraes (voluntária)

Avaliação de micronutrientes em cardápios escolares do município de Ouro Preto
Determinar a composição de minerias dos cardápios da 
alimentação escolar

natalia.carvalho@ufop.edu.br 2020-2021

Nutrição em Alimentação Coletiva
Natalia Caldeira de Carvalho (coordenadora); 
Juliana Costa Liboredo (coorientadora); Mídian de 
Oliveira Silva (PIP-UFOP)

Condições de trabalho em restaurantes comerciais da cidade de 
Ouro Preto-MG: avaliação dos riscos físicos e ergonômicos

Avaliar as condições de trabalho em restaurantes comerciais 
situados na cidade de Ouro Preto – MG, a fim de identificar 
possíveis riscos físicos e ergonômicos e os fatores causais.

natalia.carvalho@ufop.edu.br 2019-2021

Nutrição em Alimentação Coletiva
Natalia Caldeira de Carvalho (coordenadora); 
Raquel de Deus Mendonça (coorientadora); 
Marcela Henriques Dêveza (mestranda)

Desenvolvimento de uma ferramenta para avaliação da 
qualidade do serviço de delivery de alimentos baseada na 
percepção do consumidor

Elaborar uma ferramenta para controle de qualidade do 
serviço de delivery em estabelecimentos alimentícios baseada 
na percepção do consumidor

natalia.carvalho@ufop.edu.br 2021-2022

Nutrição em Alimentação Coletiva
Juliana Costa Liboredo (coordenadora); Cláudia 
Antônia Alcântara Amaral (coorientadora); Úrsula 
Anne Costa Fonseca (voluntária)

Consumo de plantas alimentícias não convencionais
Avaliar o consumo de PANCs pela população mineira e fatores 
associados.

juliana.liboredo@ufop.edu.br 2020-2021

Nutrição em Alimentação Coletiva
Juliana Costa Liboredo (coordenadora), Natalia 
Caldeira de Carvalho  (coorientadora),  Iara Bank 
Setti (PIP-UFOP)

Proposta de um método de verificação de Boas Práticas em 
Unidades de Alimentação e Nutrição

Desenvolver um método de verificação de Boas Práticas em 
Unidades de Alimentação e Nutrição e avaliar a evolução do 
percentual de conformidades após a implementação do 
método.

juliana.liboredo@ufop.edu.br 2019-2021

Nutrição em Alimentação Coletiva

Juliana Costa Liboredo (coordenadora); Cláudia 
Antônia Alcântara Amaral (coorientadora); 
Natalia Caldeira de Carvalho (colaboradora); Ana 
Luiza Fialho Pereira (voluntária)

Teor de macronutrientes e valor energético das refeições 
servidas nas escolas municipais de Ouro Preto-MG

Determinar o teor de macronutrientes e valor energético da 
alimentação oferecida em escolas públicas municipais de 
Ouro Preto (Minas Gerais) e verificar sua adequação em 
relação ao PNAE.

juliana.liboredo@ufop.edu.br 2020-2021



[1] * caso o coordenador achar pertinente


