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Bebida nutritiva é feita com soros do leite
Encontra-se divulgado, na página da FAPEMIG que “você sabia que todos os dias são
descartados milhões de litros de soros do
leite que são jogados fora no ralo das indústrias? No entanto, há na composição nutricional do soro desproteinado uma grande
quantidade de nutrientes que poderia ser
aproveitado em um alimento refrescante e
nutritivo.

vez maior a utilização de tecnologias geradoras de
soro desproteinado, que é o último da indústria de
laticínios e que são produzidos e descartados em
milhões de litros no Brasil. “Porém, nesse soro, a
lactose, o cálcio, outros sais minerais e as vitaminas
ainda permanecem conferindo considerável valor
nutricional”, afirma Junio, ressaltando que, no entanto, o aproveitamento dele na indústria esbarra
na indisponibilidade de subsídios científicos.

A partir daí, foi desenvolvido um projeto
pela Empresa de Pesquisa Agropecuária de
Minas Gerais (Epamig) com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais
(FAPEMIG), que aproveita os diferentes tipos desses soros para a elaboração de bebidas lácteas. De acordo com coordenador do
projeto Junio Cesar J. de Paula, a ideia da
pesquisa surgiu pelo fato das pessoas não
consumirem a quantidade recomendada de
lácteos. Por outro lado, segundo ele, é cada

Com isso, a pesquisa realizada observou que entre
as diversas formas de utilização do soro de leite, a
elaboração de bebidas lácteas constitui uma das
alternativas mais simples e atrativa para o seu aproveitamento. Isso porque, de acordo com Junio, atualmente existe grande possibilidade de uso de equipamentos previamente disponíveis nas indústrias
para tal procedimento.
Para ler na íntegra, acesse:http://www.fapemig.br/
visualizacao-de-noticias/ler/1222/bebida-nutritiva-e-feitacom-soros-do-leite

Chamada Fapemig nº 01/2018 - Demanda Universal
A Chamada Fapemig nº 01/2018 - Demanda Universal tem por objetivo financiar projetos
de pesquisa científica e tecnológica e de inovação nas diversas áreas do conhecimento.
Para ser Coordenador, o autor da proposta deve:
1)Ter vínculo com a Proponente; 2)Ter currículo atualizado na Plataforma Lattes do
CNPq;3)Ter experiência compatível e comprovada com o tema da proposta apresentada;
4)Demonstrar qualidade e regularidade em sua produção científica e/ou tecnológica nos
últimos três anos; 5)Estar cadastrado no Sistema Everest da Fapemig; 6)Apresentar e ser
responsável por apenas uma proposta; 7)Não ter sido contemplado no Edital 01/2017 Universal; 8)Não ter sido contemplado no Edital 02/2017 - PPM IX; 9)Não submeter
proposta no âmbito da Chamada 02/2017 - PPM XI; 10)Não submeter ou ter submetido
proposta no âmbito do Edital 02/2018 - PPM XII.

Data Limite: 19 de março de 2018
Maiores

Informações, acesse:http://www.fapemig.br/visualizacao-de-chamadas/
ler/1215/chamada-01-2018-demanda-universal

ACONTECE NAS UNIDADES...
Curso voltado à terceira fessores participaram da Unidade
Ituiutaba
mesa
diretiva
da
solenidade:
idade da Unidade Passos
cria ponto de leitura
Rhuan Luiz Ribeiro Mota, para a comunidade
celebra formatura
Pedro Paulo Abreu Barbora- externa
A Comunicação Social da UEMG
divulga que “ aconteceu no dia
30 de novembro, a cerimônia de
formatura da Turma Vermelha
da UNABEM. A abertura da
noite foi embalada por cinco
músicas cantadas pelo coral da
Universidade Aberta para a Maturidade, juntamente com a musicoterapeuta Talita Abreu.
Trinta e quatro estudantes concluíram o curso que se desenvolveu no decorrer do ano de
2017. Atualmente, o projeto
conta com 200 estudantes, sendo as vagas destinadas para pessoas acima de 60 anos. Os pro-

na, Lucas Roberto Uliam,
Márcia Maia Lemos e Dione
José de Paula.

O evento, que foi realizado
no Auditório do 12º Batalhão da Polícia Militar e contou com a presença do Diretor Acadêmico, Itamar Faria,
a coordenadora da UNABEM, Leila Maria Suhadolnik
de Pádua Andrade, e do coordenador do curso de História da UEMG Passos, Adelino “.

exemplares de literatura brasileira e estrangeira, colocados à disposição do bairro,
logo de início, revelou-se um
sucesso, ao conseguir a adesão dos moradores. Com 3
A Comunicação Social da
dias de funcionamento, mais
UEMG divulga que “a unida metade dos livros já havia
dade Ituiutaba efetuou um
entrado em circulação.
projeto de extensão que
deixa acessível à comunidaAtualmente, o Ponto atingiu,
de títulos de literatura naciaproximadamente, 90 exemonal e estrangeira.
plares,e prossegue recebendo
doações. Esta ação consoliO Projeto Ponto de Leitudou a convicção da equipe do
ra: biblioteca de rua foi
projeto de que a Universidaviabilizada por meio de um
de deve exercer sua respontrabalho coletivo. A estrusabilidade social, contribuindo
tura para abrigar o acervo
para o fortalecimento das
foi idealizada a partir da
políticas públicas “.
sucata de uma geladeira,
doada ao projeto. O projeto foi inaugurado com 53

EDITAIS ABERTOS...
Chamada Fapemig nº02/2018 - Programa Pes- Chamada Fapemig nº03/2018 - Bolsa de Incentivo ao
quisador Mineiro (PPM XII)
Pesquisador Público Estadual (BIPDT)

Tem por objetivo apoiar, por meio de grants pagos
mensalmente, a execução de projetos de pesquisa
científica, tecnológica ou de inovação, financiados
por instituições de fomento à pesquisa, que estejam
em desenvolvimento e sejam coordenados por pesquisadores vinculados a ICTs sediadas no Estado de
Minas Gerais.

Data Limite:
7 de março de 2018

Tem por objetivo fomentar a atividade de pesquisa científica, tecnológica e de inovação, em área do conhecimento de
interesse do Estado e incentivar a qualificação do pesquisador público estadual, por meio da concessão de bolsas de
incentivo a pesquisadores, detentores de títulos de mestre
e/ou de doutor, com vínculo funcional/empregatício na administração pública direta e/ou indireta do Estado de Minas
Gerais e que estejam desenvolvendo projetos de pesquisa
científica e/ou tecnológica financiados por agências oficiais.
Data Limite:
5 de março de 2018

Para

maiores informações, acesse: http:// Para maiores informações: Chamada Fapemig nº03/2018 www.fapemig.br/visualizacao-de-chamadas/ler/1216/chamada-02- Bolsa de Incentivo ao Pesquisador Público Estadual (BIPDT)
2018-programa-pesquisador-mineiro-ppm-xii
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