
5. DOCUMENTOS PRODUZIDOS RELACIONADOS À EXPERIÊNCIA 

RELATADA 

 

Todos os produtos produzidos junto ao programa de extensão que está sendo descrito 

neste relato de experiência e os documentos produzidos no primeiro projeto que serviu 

de diagnóstico prévio para a construção do programa podem ser acessados pelos links 

listados abaixo. O drive dá acesso a todos os produtos e eles estão em pastas deparadas 

com suas indicações de cada tipo de produção. 

 

5.1 Campo para inserção de arquivo de imagens que documentaram a 

experiência 

 

Neste drive estão disponibilizadas fotos de nossas participações em ações educativa, 

em encontros (presencial e online) com professores, supervisores, cantineiras e 

nutricionistas. Assim como imagens dos cartazes de divulgação do curso de EAN que 

produzimos, do lançamento do livro de EAN e das lives de encerramento do curso de 

EAN. 

 

Para acessar esses arquivos clique no link abaixo: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1yOxnufGTnQrAxJUq6bYmzxJ6T71PHjJE 

 

 

5.2 Campo para inserção de arquivo de documentos produzidos relacionados à 

experiência. 

 

Neste drive estão sendo disponibilizados 7 pastas com os materiais produzidos a partir 

do Projeto e Programa descritos neste relato de experiência:  

 

- Uma apresentação com um Resumo de todas as ações desenvolvidas no Programa de 

extensão descrito nesta atividade e setes pastas cada uma contendo diferentes 

documentos, sendo deles: 

 

Pasta 1: Uma tese e Duas dissertações 

 

Pasta 3: Três artigos  

 

Pasta 4: Quatro Trabalhos de Conclusão de Curso em Nutrição 

 

Pasta 5: Quinze resumos apresentados em eventos científicos 

 

Pasta 6: Um livro com atividades de EAN para professores e um e-book do curso de 

EAN 

 

Pasta 7: Três questionários: 1) Para avaliação do consumo da alimentação escolar e 

de lanche por escolares 2) Para verificar ser a EAN tem sido abarcada no ensino 

fundamental 3) Instrumento para avaliar presença de atividades com intensão da EAN 

no livro didático. 

 

Pasta Drive: Todos os itens citados no item 5.2 podem ser acessados pelo link abaixo 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1yOxnufGTnQrAxJUq6bYmzxJ6T71PHjJE 

https://drive.google.com/drive/folders/1yOxnufGTnQrAxJUq6bYmzxJ6T71PHjJE
https://drive.google.com/drive/folders/1yOxnufGTnQrAxJUq6bYmzxJ6T71PHjJE


5.3 Links de notícias ou site relacionado à experiência 

 

1) Divulgação do curso online “Educação Alimentar e Nutricional na escola: 

promovendo ciência, colhendo saúde”  

 

• https://capacita.ead.ufvjm.edu.br/course/view.php?id=454 

 

• https://portal.ufvjm.edu.br/agendas/eventos/2021/curso-educacao-alimentar-

e-nutricional-ean-na-escola-promovendo-ciencia-colhendo-saude 

 

• https://portal.ufvjm.edu.br/agendas/eventos/2022/curso-educacao-alimentar-

e-nutricional-na-escola-promovendo-ciencia-colhendo-saude 

 

• Live de encerramento 1ª Turma do curso de EAN 

https://www.youtube.com/watch?v=LY2Yb3Pn9DQ&t=1244s 

 

• Live de encerramento 2ª Turma do curso de EAN 

https://www.youtube.com/watch?v=bHs7TCw1U1o 

 

 

2) Página do Programa de Extensão no Instagram 

https://instagram.com/eannaescola?Ingrid=YumMy MTA2 M2Y= 

 

3) Live de lançamento do de Livro de Atividades para a promoção da 

Alimentação Saudável na escola 

 

http://portal.ufvjm.edu.br/agendas/eventos/2021/live-de-lancamento-do-livro-de-

atividades-para-a-promocao-da-alimentacao-saudavel 
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