
 
 

No dia 21 de outubro de 2016 foi realizada atividade na Escola Família Agrícola 

Antônio Fontinele, Povoado de São Manuel, Lago do Junco, referente à Semana 

Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) cujo tema é “Ciência Alimentando o Brasil”.  

 
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

A SNCT tem o objetivo de aproximar a Ciência 

e Tecnologia da população, promovendo 

eventos que congregam centenas de 

instituições a fim de realizarem atividades de 

divulgação científica em todo o País. A ideia é 

utilizar uma linguagem acessível à população, 

por meios inovadores que estimulem a 

curiosidade e motivem a população a discutir 

as implicações sociais da Ciência, além de 

aprofundarem seus conhecimentos sobre o 

tema. O período oficial da 13ª SNCT vai de 17 

a 23 de outubro de 2016.  

Tecnologias para alimentos e a segurança 

alimentar, tem como base a contribuição da 

pesquisa e do desenvolvimento tecnológico 

de alimentos, na promoção da segurança 

alimentar e no combate à desnutrição. Este 

tema está intrinsecamente ligado a todos 

nós, pois a alimentação, nada mais é, que 

uma atividade fundamental para o equilíbrio 

de nossas funções vitais.  

É importante dizer que muito já foi feito para a 

melhoria da alimentação e melhoria do estado 

nutricional dos brasileiros, porém, é válido 

ressaltar que muitas intervenções ainda 

precisam ser feitas, acerca da forma com que 

essas pessoas se alimentam, se esse alimento 

está realmente próprio para consumo e, acima 

de tudo, dar uma atenção maior a aquelas 

pessoas que possuem deficiências nutricionais. 

Outro tema que ainda merece muito debate é a 

utilização dos agrotóxicos e os produtos 

industrializados com seus conservantes, 

corantes, aromas artificiais, entre outros. Sabe-

se que esses produtos contêm substâncias 

carcinogênicas e no caso dos agrotóxicos, alguns 

produtos são neurotóxicos. 

 
Fonte: 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ve

d=0ahUKEwjHyvL9i4jQAhWMHpAKHXZ9C_UQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fpt.slideshare.net%2Fedil

eneriber%2Fagrotoxico-

classificao&psig=AFQjCNFvQkdqOVmNhz051PB1yXJsSNOYDg&ust=1478107891942224.  

(Texto de: Francisca Amanda da Silva – Aluna do Curso de Ciências Naturais; 

Debora Samir Conceição de Souza – Aluna do Curso de Ciências Naturais; e 

Meubles Borges Júnior Tutor do PET).  

 
OFICINA DE CONSTRUÇÃO DE DESIDRATADOR DE 

FRUTA: Tecnologia Ambientalmente Saudável e de 

Baixo Custo  

No mês setembro os peteanos tiveram o 

treinamento da construção de desidratador de 

frutas e no mês de outubro participaram como 

PET – Ciências Naturais 
UFMA – Campus III – Bacabal 
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monitores da oficina oferecida para a 

comunidade rural do Maranhão, promovida pelo 

tutor Prof. Meubles. O objetivo da oficina foi 

compreender e vivenciar o significado de 

sustentabilidade, construindo um desidratador 

solar de fruta, transferindo esses conhecimentos, 

significados e vivências para a população rural da 

região de Bacabal-Maranhão. Durante a oficina o 

tutor, comentou sobre as vantagens do processo 

de desidratação de fruta, prolongando a vida útil 

do alimento, concentrando o conteúdo de 

nutrientes e diminuindo o peso para o transporte 

e o espaço necessário para o armazenamento do 

produto. O tutor destacou ainda que construção 

do desidratador solar pode melhorar a qualidade 

de vida de agricultores pelo aumento da renda 

familiar, oriundo da comercialização de produtos 

desidratados, e pelo fortalecimento das questões 

de segurança alimentar mediante a estocagem 

de alimentos de qualidade para a época da 

entressafra. 

(Texto: Francisca Amanda da Silva e Debora Samir Conceição de Souza 
- Alunas do Curso de Ciências Naturais; e Meubles Borges Júnior Tutor 
do PET).  

  

 

ENTREVISTA COM PROF. DR. CLEVER LUIZ 

FERNANDES 

O PET Ciências Naturais entrevista o professor Dr. 

Clever Fernandes Luiz Coordenador do Curso de 

Licenciatura em Ciências Humanas, da 

Universidade Federal do Maranhão, onde ministra 

Introdução à Filosofia, Antropologia Filosófica e 

Tópicos de Filosofia Contemporânea. Mestre em 

História pela Universidade Federal de Goiás - UFG 

(2002), especialista em História do Brasil pela 

mesma Instituição (2000) e graduado em 

Licenciatura em Filosofia pela Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais - Campus 

Belo Horizonte-MG (1994). Autor dos livros A UDN 

e o PSD goianos, publicado pela editora Kelps 

(2005) e Jalles Machado: utopia e modernidade, 

publicado pela Universidade Estadual de Goiás - 

UEG (2001) ambos em co-autoria com Reginaldo 

Lima de Aquino. 

(Entrevistado por: Tiago Rodrigues dos Reis e Leila Mayanne Silva 

Viana – Discentes do Curso de Licenciatura em Ciências Naturais).  
 

PET CIÊNCIAS NATURAIS – UFMA/ BACABAL: 

Integrantes 

Tutor: Meubles Borges Júnior 

Peteanos: Ângela Maria dos Santos Sousa, Eleilde Almeida 

Aráujo, Eliúde dos Santos Alves, Debora Samir Conceição de 

Souza, Francisca Amanda Sampaio da Silva, Jose Orlando lima 

Meneses, Josiene Araújo da Silva, Leila Mayanne Silva Viana, 

Lucas Casemiro Soares Ferreira; Matheus Casimiro Soares 

Ferreira, Sávio Nascimento Lago, Taynah Rayane Silva Moreira, 

Tiago Rodrigues dos Reis, Wesliany Everton Duarte. 

 

NOSSA PROGRAMAÇÃO: 

A partir do mês de novembro o PET Ciências Naturais – 

Bacabal passa a integrar o Projeto cine Filosofia do 

Professor Clever Luiz. A próxima sessão de Cinema com 

Filosofia, ocorrerá no dia 24/11/2016 (quinta-feira) às 

14:00 horas, na sala 08, no Campus III da UFMA/Bacabal. 

Nessa sessão vamos assistir ao filme: 1984. Escrito e 

dirigido por Michael Radford, baseado na obra de George 

Orwell. Londres, Inglaterra, 1984. Após a sessão vamos 

debater a temática dessa produção cinematográfica, 

pensando a articulação entre sociedade de controle, 

estratégias de resistências e liberdade de pensamento. 

 

Para ler os artigos e textos na integra, além 
de conferir nossa programação completa, 

consulte nossa página:  
https://petbacabal.wordpress.com 

 


