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Ciência e Tecnologia de Produtos de 
Origem Vegetal

Patrícia Aparecida Pimenta Pereira 
(coordenadora); Michelle Barbosa Lima 
(coorientadora - doutoranda); Kelly Moreira 
Bezerra Gandra (colaboradora); Helder Canto 
Rezende (colaborador - UFV);  Ariel 
Albuquerque Pio (bolsista)

Desenvolvimento de geleias mistas de pimenta 
biquinho e maracujá-amarelo adicionadas de 
mel e avaliação dos teores de compostos 
bioativos e capacidade antioxidante

O objetivo geral deste projeto é desenvolver geleias mistas de pimenta 
biquinho e maracujá-amarelo adicionadas de mel e avaliar seus teores de 
compostos bioativos e capacidade antioxidante 2022-2023

Ciência e Tecnologia de Produtos de 
Origem Vegetal

Patrícia Aparecida Pimenta Pereira 
(coordenadora); Luciana Rodrigues da Cunha, 
Kelly Moreira Bezerra Gandra; Orlando David 
Henrique dos Santos (DEFAR/UFOP); Daniela 
Caldeira Costa (DECBI/UFOP); Marcelo Carlos 
Ribeiro (DEEST/UFOP); João de Deus Souza 
Carneiro (DCA/UFLA); Fabiana Queiroz 
(DCA/UFLA); Helder Canto Resende (IBF/UFV)

Alternativas para o desenvolvimento de 
produtos alimentícios funcionais sem adição de 
açúcar a base de frutas tropicais

Desenvolvimento e avaliação de produtos alimentícios funcionais sem adição 
de açúcar a base de frutas tropicais. 2021-2023

Alimentação, Nutrição e Saúde
Profa. Erika Cardoso dos Reis, Maria Del 
Carmen Bisi Molina

Enfrentamento da obesidade no Espírito Santo: 
Do diagnóstico ao desenvolvimento de 
estratégias na Atenção Primária à Saúde

Identificar, analisar e potencializar as estratégias e ações de prevenção, 
diagnóstico e cuidado da obesidade desenvolvidas a partir das rotinas e 
procedimentos da Atenção Primária à Saúde e capacitar profissionais de 
saúde da Atenção Primária à Saúde e gestores responsáveis pelas ações de 
alimentação e nutrição nos 78 municípios do estado do ES.

2019-2022

Saúde e Nutrição em indivíduos e 
coletividades

Marília A. O. Sírio (UFOP), Silvia Priore 
(Coordenadora da UFV), Thaís de Mérice 
(UFMG), Anelise Andrade (UFOP), Érica Costa 
Rodrigues(UFOP), Maria Cristina Passos 
(UFOP), Raquel de Deus Mendoçca (UFOP), 
Erika Cardoso dos Reis (UFOP)

PROMOÇÃO DA SAÚDE E DA SEGURANÇA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM POPULAÇÕES 
ATINGIDAS PELA MINERAÇÃO EM MARIANA E 
OURO PRETO EM TEMPOS DE COVID-19

Realizar ações de promoção da saúde e da SAN, com AF residentes em 
território impactado pela mineração, especificamente pelo rompimento da 
barragem de Fundão nos municípios de Mariana/MG e Ouro Preto/MG, a 
partir das necessidades apresentadas pela população alvo, levando em 
consideração a atual pandemia por COVID-19, de forma a contribuir para o 
alcance dos ODS, por meio de suas metas relacionadas à saúde. 2021-2022

Saúde e Nutrição em indivíduos e 
coletividades

Renata Adrielle Lima Vieira (UFOP), Elane Viana 
Hortegal Furtado (UFMA)

Aspectos clínicos, nutricionais e 
sociodemográficos associados com mortalidade 
em pacientes com covid-19 no Maranhão

Avaliar Aspectos clínicos, nutricionais e sociodemográficos associados com 
mortalidade em pacientes com covid-19 no Maranhão

2020-2022


