
O padrão alimentar de populações situadas 

em locais isolados na Amazônia, no Nordeste 

e no Centro-Oeste do Brasil e de comunida-

des de pescadores no litoral norte de São 

Paulo está cada vez mais semelhante ao de 

moradores de regiões urbanas do país. 

A dieta de comunidades ribeirinhas na Ama-

zônia brasileira, que antes era composta prin-

cipalmente por alimentos produzidos local-

mente, como peixe com farinha de mandioca, 

por exemplo, passou a ser integrada por ali-

mentos industrializados, como enlatados e 

frangos congelados produzidos nas regiões Sul 

e Sudeste do país. 

 
As constatações foram feitas por pesquisado-

res do Centro de Energia Nuclear na Agricul-

tura (Cena) e da Escola Superior de Agricultu-

ra “Luiz de Queiroz” (Esalq) da Universidade 

de São Paulo (USP), em colaboração com co-

legas das Universidades de Brasília (UnB), Fe-

deral do Acre (UFAC) e do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN), por meio de uma 

Dieta da população brasileira está cada vez 
mais padronizada 

Abertas inscrições para o 18º Seminário de Pesquisa e Extensão – P&E  

 

Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG comunica que estão abertas as inscri-

ções para o 18º Seminário de Pesquisa e Extensão da UEMG. 

 

As inscrições deverão ser realizadas do dia 01 a 22 de agosto, através do endereço ele-

trônico: www.uemg.br/seminarios. 

 

O 18º Seminário P&E será realizado nos dias 09, 10 e 11 de novembro de 2016, em 4 

polos: 

 

Polo Regional 1, com sede em Belo Horizonte, abrangendo alunos e pesquisadores de 

Belo Horizonte, Diamantina, Ibirité e João Monlevade; 

Polo Regional 2, com sede em Carangola, abrangendo alunos e pesquisadores de Ca-

rangola, Barbacena, Campanha, Leopoldina e Ubá; 

Polo Regional 3 com sede em Passos, envolvendo os alunos e pesquisadores de Pas-

sos, Abaeté, Cláudio, Divinópolis e Poços de Caldas; 

Polo Regional 4 com sede em Ituiutaba, envolvendo os alunos e pesquisadores de Fru-

tal e Ituiutaba. 
 
                                             FAÇA JÁ SUA INSCRIÇÃO!  
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de estudos realizados nos últimos anos com 

apoio da FAPESP. “De uma forma geral, os dados 

obtidos indicam uma homogeneização do padrão 

alimentar no Brasil”, disse Gabriela Bielefeld 

Nardoto, professora da UnB e uma das autoras 

dos estudos, à Agência FAPESP.“Apesar do 

isolamento, as populações rurais de diferentes 

regiões do Brasil têm aderido cada vez mais à 

‘dieta de supermercado’, composta por alimen-

tos processados e ultraprocessados”,  

Na avaliação da pesquisadora, a homogeneização 

do padrão alimentar no Brasil, em razão de fato-

res como aumento da urbanização e melhoria 

das condições sociais – que têm levado a mudan-

ças no estilo de vida e à substituição de alimen-

tos produzidos localmente por itens processados 

–, tem causado uma simplificação das fontes ali-

mentares e uma mudança de uma alimentação.  

Para ler na íntegra, acesse:http://
a g e n c i a . f a p e s p . b r /
d i -
eta_da_populacao_brasileira_esta_cada_vez_mai
s_padronizada/23715/ 

http://www.uemg.br/seminarios
http://www.uemg.br/seminarios/inscricao.php


Professora e alunas de 

Carangola participam de 

Congresso Internacional 
 

Entre os dias 19 e 21 de ju-

lho, ocorreu na Universidade 
Federal do Espírito Santo o 4º 

Seminário Internacional de 
Educação e Sexualidade, con-

juntamente com o 2º Encon-
tro Internacional de Estudos 

de Gênero. 
 

Organizado pelo Núcleo de 
Pesquisa em Sexualidade 

(NEPS), o Grupo de Estudos 
e Pesquisas em Sexualidades 

(GEPSs) e o Laboratório de 

Estudos de Gênero, Poder e 
Violência (LEG) da Universi-

dade Federal do Espírito San-

to (UFES), o Congresso 

teve como foco debater, 
problematizar e desconstru-

ir práticas e discursos nor-
mativos e excludentes, que 

agenciam e corroboram 

com a construção de desi-
gualdades, tendo como re-

corte o gênero e a busca 
pela igualdade na vida, na 

educação e nos direitos 
humanos.  

 

A professora Érika Oliveira 

Amorim apresentou a co-
municação intitulada 

“Mulher e trabalho: como o 
patriarcado determina a 

invisibilidade do trabalho da 

mulher no meio rural”.  

ACONTECE NAS UNIDADES... 

 EDITAIS ABERTOS... 

Reitor: Dijon Moraes Júnior   
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação: 

Terezinha Abreu Gontijo  
Editoração: Ana Carolina de Oliveira  

Para dúvidas, sugestões e críticas sobre o Boletim 

Eletrônico, segue contato: ana.oliveira@uemg.br 

 Passos dissemina edu-

cação financeira na es-
cola 

 
Uma oficina intitulada 

“Educação Financeira e 
Fiscal”, preparada por uma 

equipe da UEMG Unidade 
Passos, foi realizada para 

alunos da Escola Estadual 
General Carneiro e do 

Instituto Ellos de Educação, 
no município de São Roque 

de Minas, no dia 12 de ju-

lho. 
 

O evento é parte do proje-
to “"Educação fiscal e fi-

nanceira: novas perspecti-
vas no ensino de Matemáti-

ca", coordenado pelo pro-

fessor da UEMG Passos Dio-

go Gontijo Borges.  

 
O projeto é desenvolvido 

pelas alunas Beatriz Reis Pe-
reira e Layla Miriane Souza 

Ferreira, do curso de mate-
mática da Unidade Passos, 

com colaboração da aluna 

Mariana Humenhuck, do 
curso de Comunicação Soci-

al / Habilitação Publicidade e 
Propaganda, também da Uni-

dade Passos. 

 
Segundo o professor Diogo 

Borges, o resultado da oficina 

foi positivo. 

Prêmio de Fotografia - Ciência & Arte 2016 

 

 

Fomentar a produção de imagens com a temática de 

Ciência, Tecnologia e Inovação, contribuir com a 

divulgação e a popularização da ciência e tecnologia e 

ampliar o banco de imagens do CNPq.  

 

 

 

 

Data Limite: 

             28 de outubro de 2016, às 18h. 

 

 

Para maiores informações, acesse: http://
www.premiofotografia.cnpq.br/documents/76507/78510/
R e g u l a m e n t o + V I + P r % C 3 %
AAmio+Fotografia+2016+versao+final.pdf/288722fa-6ace-

44ca-a3d1-8bc0a1892b48 

Revista da Unimontes seleciona artigos acadêmi-

cos da área de Ciências Geográficas 

 

A REVISTA “CERRADOS” é um periódico anual do De-

partamento de Geociências e do Programa de Pós-

Graduação em Geografia da Universidade Estadual de 

Montes Claros – UNIMONTES, que visa à publicação de 

trabalhos de interesse da ciência geográfica e de áreas 

afins, admitindo-se contribuições de Professores/

Pesquisadores vinculados a instituições de ensino/

pesquisas brasileiras e estrangeiras.  

                       

Data Limite: 

                             até 30-09-2016. 
 

 

 

Para maiores informações, acesse: http://

www.periodicos.unimontes.br/cerrados/index 

EXPEDIENTE 
CONTATO 


