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RESUMO 

 
As atividades do CECANE UFG no atual plano de trabalho se iniciaram em 
março de 2020, em que a equipe realizou atividades que visaram apoiar 
tecnicamente o FNDE na execução de ações para o adequado funcionamento 
do PNAE. Neste ano o CECANE UFG, assim como outros 
órgãos/instituições/projetos, teve de se readequar a uma nova realidade. As 
atividades do Produto 3 foram temporariamente suspensas desde o início da 
pandemia, devido à inviabilidade de execução e pela reestruturação das 
atividades internas requeridas pela situação. Houve remanejamento das 
demandas de outros produtos desenvolvidos pelo CECANE UFG entre os seus 
integrantes, para que se possibilitasse o andamento das atividades, até se ter 
mais clareza da situação e organizar o prosseguimento das demais atividades.  
O produto retornou sua execução em junho, foi realizado o diagnóstico dos 33 
municípios selecionados. (três polos e dez circunvizinhos para cada polo). O 
produto foi segregado em duas partes, as formações e as palestras com os 
parceiros. Nas duas primeiras formações foram realizadas palestras e debates 
em relação ao papel dos atores sociais, à resolução 06/2020, e ao processo de 
compra de produtos da AF para o PNAE. A terceira e última formação foi 
agregada à oficina de elaboração de cardápio para o PNAE. As palestras dos 
parceiros ocorreram de forma independente (fora das datas reservadas às 
formações), tendo participado a EMATER e o MAPA. A proposta de 
desenvolver alguma atividade voltada à execução do PNAE em âmbito federal 
teve início com encontros com atores sociais chaves para compreensão da 
realidade vivenciada e das demandas, porém não foi concluída, mas pontos 
foram levantados para que, quando possível, seja dado prosseguimento, 
possivelmente no decorrer da execução do plano de trabalho de 2021. Dentre 
os membros do CECANE UFG, a equipe técnica deste produto é formada pela 
Profª Drª Veruska Prado Alexandre Weiss (Coordenadora de Gestão); Profª Drª 
Thaísa Anders Carvalho Souza (Docente Suporte Técnico); nutricionista Camila 
Loiola de Castro (Agente PNAE), acadêmica voluntária: Daiany Renally 
Ferreira Bezerra (Nutrição – UFG); acadêmicos bolsistas: Rafaela Flávia Notte 
Cardoso (Nutrição – UFG), Gabriela Gomes da Rocha (Nutrição – UFG), 
Jordana de Souza Chagas (Nutrição – UFG) 
 
Descritores: Alimentação escolar; formação atores PNAE; agricultura familiar, 
chamada pública.  
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PRODUTO 3: SUPORTE TÉCNICO PARA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS 

DA AGRICULTURA FAMILIAR EM MUNICÍPIOS QUE SE ENCONTRAM EM 

INCONFORMIDADE COM O ARTIGO 14 DA LEI 11.947/2009 

 

 

01 Docente suporte técnico 

01 Agente do PNAE – RT 

01 Agente do PNAE – monitores – nutricionistas, engenheiro(a) agrônomo(a) 

ou médico(a) veterinário(a) 

Parceiros: Assistência Técnica de Extensão Rural (EMATER), Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Vigilância Sanitária Goiás 

(VISA Goiás) e Agência Goiana de Defesa Agropecuária (AGRODEFESA). 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 A história da alimentação escolar inicia-se antes da Lei nº 11.947/2009. Na 

década de 20 já se tem o que podemos considerar como os primeiros indícios 

de seu surgimento. Nesta época, houve a criação da caixa escolar, medida 

ainda incipiente (CARVALHO, R. A.; BERNARDO, F. O., 2012). Em 1930 com 

o reconhecimento da fome e da desnutrição como problemas de saúde pública 

no Brasil, mais a frente com as conquistas da luta pela reforma sanitária, foi-se 

moldando outras medidas para garantia ao acesso ao alimento. Após a 

promulgação da constituição de 1988, que trás a obrigatoriedade ao Estado de 

prover os direitos básicos, e da ascensão de debates a cerca do Direito 

Humano a Alimentação Adequada (DHAA) e da Segurança Alimentar e 

Nutricional (SAN) houve-se o fortalecimento do aprimoramento das políticas 

públicas de SAN voltadas à alimentação escolar (HAACK, A.; ALI, B. A.; 

ALVARENGA, A. P., 2018).  

 Mas um dos marcos mais conhecido dentro das políticas públicas de SAN 

no Brasil foi realmente a Lei nº 11.947/2009, pois foi neste momento que o 

Programa Nacional de alimentação Escolar (PNAE) começa a ganhar maior 

dimensão, ao trazer no artigo 14 a obrigatoriedade de utilizar no mínimo 30% 

dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
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Educação (FNDE) na aquisição de produtos advindos da agricultura familiar. 

(TRICHES; SCHNEIDER, 2010). 

 Os impactos positivos que a execução desta lei poderia causar nos 

municípios/ distritos/estados foram amplificados após a elaboração de critérios 

mais específicos para a compra da agricultura familiar, dispostos na 

Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013. Passou a considerar-se 

para a priorização da seleção os produtos locais/regionais, de produção 

orgânica e/ou agroecológica, oriundas de povos e comunidades tradicionais, e 

de grupos formais. O objetivo é colaborar com o desenvolvimento sustentável 

no âmbito ambiental e econômico.  

 Apesar de a Lei nº 11.947/2009 já estar completando 11 anos de 

publicação, ainda existem barreiras a serem transpostas para se alcançar um 

cenário ideal de execução do PNAE em todo o território Nacional. Muitos 

municípios já adquirem da agricultura familiar, porém, ainda existem muitos 

outros que ainda não o fazem. Além de poderem ser identificado falhas na 

execução do Programa por parte de alguns municípios.  

 Entende-se então a necessidade de buscar focar na orientação aos 

municípios que estejam em consonância com as suas peculiaridades. Ou seja, 

procurar identificar os obstáculos que devem ser suplantados dentro de cada 

realidade para conhecer melhor os artifícios que corroboram para a compra da 

agricultura familiar pela alimentação escolar. É preciso saber quais estão sendo 

as experiências que estão alcançando êxito em aumentar o percentual da 

compra, e no que as que não obtiveram resultado positivo em aumentar o 

percentual da compra podem contribuir para traçar novas estratégias á luz da 

legislação.  

 Ao se analisar os dados relativos à prestação de contas é possível 

perceber que após iniciada a compra de produtos da agricultura familiar pelo 

município existe uma tendência a manutenção e aperfeiçoamento dos 

mecanismos de viabilização (BERKER et al, 2011).  

 Dentro deste contexto, reconhece-se como a importância de se 

compreender a vocação agrícola e o potencial produtivo dos produtores da 

agricultura familiar local. Assim como conhecer se já houve aproximação deles 

com a gestão e que tipo de relacionamento há entre eles, pois a articulação 

entre todos os atores sociais é importante nesse processo.  
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 Portanto, este produto visa focar em municípios que se encontram fora do 

estipulado pela lei desde seu princípio. A estratégia de fomento nestas 

situações deriva do entendimento que uma assessoria especialmente voltada à 

instrumentalização dos seus atores para a identificação da demanda da 

alimentação escolar e da oferta da agricultura familiar poderia facilitar o 

desencadeamento do reconhecimento das necessidades dos envolvidos para a 

promoção do crescimento da compra preconizada pela Lei e suas diretrizes. 

Sendo que sua execução ocorrerá na modalidade à distância devido ao 

contexto da pandemia do coronavirus que impede atividades presenciais com 

aglomeração. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL  

 

 Prestar consultoria aos municípios participantes quanto ao cumprimento do 

artigo 14 da Lei 11.947/2009, que define sobre a execução da compra de 

produtos advindos da agricultura familiar para o PNAE, e portanto também 

abordar as atualizações que foram realizadas na legislação, esclarecendo 

sobre a Resolução nº 6, de 8 de maio de 2020. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Mapear grupos de municípios de interesse;  

- Realizar o reconhecimento inicial das características dos municípios e as 

possíveis demandas;  

- Localizar e mobilizar a assistência técnica local destes municípios para uma 

atuação conjunta e parceira;  

- Realizar capacitações com os atores sociais para que possam elaborar um 

diagnóstico situacional de seus municípios em relação à compra da agricultura 

familiar;  

- Desenvolver plano de ação em conjunto com os municípios participantes, 

assim como metas a serem alcançadas ao praticarem o proposto no plano de 

ação;  

- Encaminhamento de materiais para sanar as dúvidas aos participantes, assim 

como obter a devolutiva das atividades desenvolvidas por eles, em todas as 

suas etapas;  

- Realizar mapeamento dos produtores familiares/propriedades rurais 

familiares/assentamentos/quilombos e demais reservas do público prioritário 

destas localidades, juntamente com a assistência técnica e demais atores 

sociais;  

- Devolver aos municípios as análises do processo realizado. 
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3 DESENVOLVIMENTO 

 

 

3.1 PÚBLICO ALVO 

 

Será executado por meio do envolvimento de gestores municipais da 

educação e da agricultura, nutricionistas Responsáveis Técnicos (RT) pelo 

PNAE, representantes do setor de compras, prefeito, merendeiras, chefes de 

merenda, assistência técnica e extensão agrícola local (Agência Goiana de 

Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária - EMATER), 

Vigilância Sanitária (VISA), AGRODEFESA, organizações (cooperativas e 

associações) da agricultura familiar e agricultores individuais, e Sindicatos 

Rurais. 

 

 

3.2 METAS 

 

- Um documento contendo o resultado e análise dos materiais compartilhados 

pelos municípios quanto ao diagnóstico situacional da compra da agricultura 

familiar e dos dados relativos ao monitoramento da realização do passo a 

passo e do alcance das metas estabelecidas, incluindo o mapeamento da AF 

executado pelo município. A análise deverá apresentar um diagnóstico dos 

entraves à compra da agricultura familiar nos municípios e serem subsídio para 

a elaboração de estratégias de comunicação e articulação para possibilitar a 

execução da compra. O documento final deve ser entregue ao FNDE.  

 

- Suporte técnico de 33 municípios (3 polos e 30 circunvizinhos), com a 

presença de pelo menos 5 representantes de cada, de diferentes segmentos 

de atores sociais do PNAE para participarem do suporte técnico que será 

oferecido via internet, totalizando então 165 formados.  

 

- Um documento para cada município polo (portanto, 3 documentos) contendo 

o diagnóstico, o plano de ação, as metas, e o que de fato foi integralizado pelo 
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município dentro do que foi proposto no plano de ação e das metas 

estipuladas, sendo este documento repassado aos municípios participantes. E 

um documento geral com os dados dos municípios circunvizinhos. 

 

 

3.3 ESTRATÉGIAS DE EXECUÇÃO 

 

Este produto é estruturado em 8 etapas. As etapas de 1 a 5 referem-se 

ao diagnóstico da situação da agricultura familiar, vinculada ao PNAE, nos 

municípios selecionados; a etapa 6 culmina na produção de documento com 

síntese dos entraves relacionados à comercialização de alimentos da AF para 

o PNAE; na etapa 7 há a elaboração do plano de ação; e a etapa 8 refere-se 

ao monitoramento e assessoria remota de finalização do produto. 

 

Etapa 1: mapeamento e seleção dos municípios participantes  

Para a seleção dos municípios polo a participarem do produto será 

realizado inicialmente o levantamento do percentual de compra da AF dos 

municípios do estado de Goiás no ano de 2019, desde que este já esteja 

referido no site em tempo hábil para a execução do projeto, caso contrário, 

serão utilizados os dados de 2018. Esta averiguação será feita a partir de 

consulta ao Sistema de Gestão de Prestação de Compras (SiGPC) – Acesso 

Público do FNDE, onde é possível ter acesso ao valor repassado pelo FNDE 

ao município e quanto foi gasto com compra de produtos advindos da AF, 

observando-se dados referentes à compra via chamada pública ou dispensa de 

licitação atrelada a AF individuais ou cooperativas e associações.  

Outro dado considerado para triagem dos participantes será o número 

de agricultores(as) familiares nos municípios do estado. Dado referente ao 

número de Declarações de Aptidão ao Pronaf (DAP) – Física e Jurídica. 

Consulta realizada no “Sistema DAP” (http://dap.mda.gov.br/), onde será 

observado o quantitativo de DAPs ativas em cada município, por 

representarem possibilidades quanto ao mapeamento da AF.  

Para definir os municípios participantes do produto serão adotados os 

seguintes critérios:  
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- Os municípios elegíveis para serem polo serão aqueles que possuírem 

percentual de compras de produtos da AF de 0 a 5% dos valores repassados 

para o PNAE no ano analisado. Sendo este critério definido para que se possa 

alçar o início da compra nos municípios, para que possam perpetuar os 

conhecimentos e a experiências práticas adquiridas para continuarem e até 

aumentarem o percentual de compras da AF nos próximos anos, se não 

alcançando, mas que ao menos se aproximando dos 30% da compra como 

preconizados na Lei 11.947/2009. 

Além disso, serão consideradas condições de deslocamento da equipe 

do CECANE para os municípios e infraestrutura para desenvolvimento das 

reuniões de acompanhamento do suporte técnico. No intuito de contemplar as 

questões geográficas do estado, os polos deverão estar em Mesorregiões 

(centro, leste, noroeste, norte e sul) distintas. Essa divisão geográfica segue a 

organização do governo do estado para análise de indicadores não 

econômicos (IMB, 2018). Além de serem priorizados municípios que ainda não 

tenham sido polos em outras atividades desenvolvidas pelo CECANE em 2019. 

- Para a definição dos municípios circunvizinhos participantes em cada 

polo serão listados todos os municípios com percentual de compra de 0 a 5%, 

que estejam a um raio de no máximo 140 km do polo. Para que possam 

acompanhar os esclarecimentos e as pactuações quanto ao passo a passo 

para compra da AF. Serão priorizados os municípios que não participaram das 

‘Oficinas Regionais para Levantamento da Demanda Escolar e da Produção da 

Agricultura Familiar para a Boa Execução do PNAE’ desenvolvidas no ano de 

2019. 

 

Etapa 2: Localização e mobilização da assistência técnica local dos 

municípios selecionados  

Inicialmente, serão localizados os escritórios regionais e locais da 

EMATER, com o objetivo de articular sua atuação com as dos demais atores 

sociais envolvidos no cumprimento das atividades pactuadas. Para contribuição 

quanto ao levantamento de dados do que já se tem conhecimento de ser 

produzido pela agricultura familiar. Esta etapa é importante para o sucesso do 

suporte técnico oferecido pelo CECANE, pois entende-se que estes atores são 

parceiros para a realização da consultoria, mas também público alvo para o 
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alinhamento das etapas de execução da compra da agricultura familiar na 

alimentação escolar. 

 

Etapa 3: mapeamento dos produtores familiares/propriedades rurais 

familiares/assentamentos/quilombos dos municípios selecionados  

Para localizar os agricultores familiares/propriedades rurais 

familiares/assentamentos/quilombos dos municípios será necessário dispor de 

diversos métodos, listamos alguns exemplos:  

- Utilização dos dados disponíveis do site do ‘sistema DAP’ e também os dados 

disponibilizados no site Transparência pública PAA-CONAB 

(http://consultaweb.conab.gov.br/consultas/consultatransparenciapaa.do?metho

d=abrirConsulta) referente a número de cooperativas/associações que 

comercializaram alimentos para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA);  

- Contatos dos agricultores adquiridos de maneira informal pelos atores sociais 

envolvidos na execução do PNAE. 

 

Etapa 4: levantamento de informações sobre a comercialização de 

alimentos da agricultura familiar para o PNAE nos municípios 

selecionados  

A coleta de dados será realizada de forma contínua no decorrer do 

desenvolvimento do diagnóstico, plano de ação, metas e o cumprimento dos 

acordos coletivos destas. A coleta ocorrerá da mesma forma para municípios 

polos e circunvizinhos, coletas por meio de e-mails (compartilhamento de 

documentos: chamadas públicas, projetos de venda, contratos de venda e 

cardápios. Os três primeiros serão analisados a partir dos modelos propostos 

na atual Resolução nº 6, de 8 de maio de 2020 que altera a redação da 

Resolução CD/FNDE nº 4 de 2015), telefonemas (conversas) e questionários 

voltados especificamente também ao setor de compras. 

Os questionários a serem aplicados, serão estruturados pela equipe do 

CECANE UFG, levando em consideração as observações feitas nos anos 

anteriores para se aprimorar o instrumento. Eles servirão para nortear os 

municípios no processo de evidenciação das potencialidades e fragilidades 

vivenciadas, por cada ator envolvido, na comercialização de produtos da AF. 
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Etapa 5: reconhecimento da demanda da alimentação escolar nos 

municípios selecionados  

Para o reconhecimento da demanda da alimentação escolar serão 

compilados dados coletados nos questionários direcionados à Secretaria de 

Educação e nutricionista. Além disso, serão avaliados os cardápios enviados 

pelos municípios participantes. Os cardápios serão analisados por meio do 

programa Índice de Qualidade da Coordenação de Segurança Alimentar e 

Nutricional (IQ COSAN), disponibilizado pelo FNDE.  

Esta verificação será requisitada aos próprios atores de cada município 

para que possam de fato compreender qual demanda possuem e como podem 

alinhá-la aos produtos disponíveis da AF, considerando os diversos fatores que 

interferem no sucesso desta parceria (sazonalidade, potencial produtivo, 

variedade de produção, transporte, etc). 

 

Etapa 6: compilação de dados referentes aos principais entraves para 

efetivação da compra da agricultura familiar na alimentação dos 

municípios selecionados  

Todos os dados coletados serão sistematizados em um documento 

analítico da situação do estado por meio do recorte dos municípios que 

receberão o suporte técnico, e também da situação de cada município 

individualmente. Este documento será subsídio para a elaboração do plano de 

ação, para a discussão de ajustes na assessoria à distância e para o 

planejamento de futuras atividades.  

Os dados serão tabulados e analisados na medida em que forem se 

encerrando cada etapa do suporte técnico, possibilitando a apresentação dos 

resultados e realização de debate junto aos atores nos momentos de reuniões 

presenciais para retirada de dúvidas, determinação das metas e relato das 

experiências até o momento.  

 

Etapa 7: construção e execução do suporte técnico nos municípios 

selecionados  

Tendo como pressuposto elementos inerentes ao processo dialógico, 

proposto por Freire (1996), que perpassa a reflexão crítica sobre a realidade 

para transformá-la, as metodologias utilizadas estimularão o diálogo, a 
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participação ativa dos sujeitos, a problematização e construção coletiva de 

soluções para as problemáticas elencadas.  

A programação seguirá com explanações e compartilhamento de 

materiais, assim como auxílio para buscar as assistências técnicas. Os próprios 

municípios, em atividades auto-gestionadas, contarão com a presença remota 

da equipe do CECANE apenas como auxiliadora do processo/ mediadora. Este 

formato propõe que possam assumir o protagonismo em todas as etapas, para 

que não fiquem dependentes ou aguardando todas as respostas apenas do 

suporte técnico. A ideia é estimular a pró-atividade e evidenciar o potencial de 

atuação de cada ator do PNAE.  

Para a efetivação do suporte técnico serão convidados para as reuniões 

online 5 atores sociais de cada município. Cada município irá elencar um 

responsável/cooperador de comunicação por estabelecer um contato mais 

próximo com a equipe do CECANE UFG, para repasse de documentações e 

demais trocas necessárias por e-mail, assim como reunir o grupo para 

participar dos horários reservados para a retirada de dúvidas e 

compartilhamento do andamento, que será realizado por vídeo-chamada ou 

outra forma que se mostre conveniente e eficaz, sendo estas realizadas nos 

intervalos entre reuniões do grupo do polo. Será realizado um rodízio entre os 

atores sociais no papel de cooperadores de comunicação, para que todos 

possam se integrar, inteirar e sentirem-se importantes no processo de suporte 

técnico à execução do PNAE que estará sendo realizada.  

 Dentre os atores que poderão compor o grupo, estão: gestor da 

educação, um gestor da agricultura, um nutricionista (RT), um técnico da 

assistência técnica agrícola local, representantes das organizações da 

agricultura familiar e agricultores individuais, membros do conselho de 

alimentação escolar (CAE), profissional do setor de compras que atue com as 

compras para a alimentação escolar. 

 A programação definitiva será validada previamente pela Divisão de 

Desenvolvimento da Agricultura Familiar – 

DIDAF/COSAN/CGPAE/DIRAE/FNDE. 

Serão realizadas 3 reuniões online no formato de palestra e debates com cada 

grupo de municípios  (grupo polo Campo Limpo de Goiás, polo Edéia, e grupo 

polo Itapaci)  no segundo semestre de 2020. Em cada uma das reuniões, os 
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municípios terão de repassar como foi no desenvolvimento das pactuações, 

que se iniciarão por telefone e e-mail, antes da primeira reunião. As etapas 

para realização da compra da agricultura familiar serão fragmentadas em 3 

fases: 

- Fase 1: articulação entre os atores socais, previsão orçamentária para 

a compra de gêneros alimentícios, mapeamento da produção da AF, 

levantamento da demanda da escola (elaboração de cardápio – já relacionando 

as possibilidades de inserção da AF), pesquisa de preço de referência;  

- Fase 2: elaboração do edital da chamada pública, divulgação do edital, 

elaboração do projeto de venda, recebimento e seleção dos projetos de venda;  

 - Fase 3: amostra para definição do controle de qualidade, contrato de 

compra, termo de recebimento e pagamento dos agricultores. 

 

Etapa 8: Assessoramento à distância  

As atividades referentes às etapas 1 a 7 serão finalizadas até o final de 

novembro de 2020. Após, continuar-se-á o acompanhamento remoto para 

assessoramento da execução da fase final de execução da compra, caso 

surjam problemáticas, de ambas as partes. Na assessoria serão aplicados 

questionários simplificados para a identificação de dificuldades, além de 

abertura ao diálogo.  
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1 MUNICÍPIOS SELECIONADOS 

 

A meta estipulada pelo FNDE foi de vinte e quatro (24) municípios, 

para tanto, convidamos trinta (30) municípios circunvizinhos do estado de 

Goiás. Foram convocados para a atividade de suporte técnico dez (10) 

municípios circunvizinhos para cada polo, isto prevendo possíveis negações/ 

desistências de participação, Estes foram divididos em três grupos, de acordo 

com o quadro 1.  A previsão era de alcançar 78 atores formados. Portanto, com 

a ocorrência da pandemia e a alteração da forma de execução do produto, que 

ocorreu remotamente, via plataformas de web conferência, considerou-se 

manter os municípios selecionados, mas possibilitar a participação de mais 

pessoas por município do que estava previsto. 

Inicialmente o que constava no plano de trabalho eram três municípios 

polo, com sete circunvizinhos cada. Sendo que seriam realizados três 

encontros presenciais, onde cada polo teria vaga para cinco participantes e 

cada circunvizinho teria apenas três vagas. Está estruturação considerava 

custo de locomoção e a possibilidade de colaboração do município polo com a 

oferta de alguma refeição. Porém, no contexto atual, consideraram-se cinco 

vagas por município participante, pensando na capacidade máxima de pessoas 

que podem participar de uma mesma chamada nos aplicativos de 

videoconferência, totalizando uma expectativa de 165 atores formados.  

Considerando-se as confirmações de presenças recebidas com 

antecedência, e a capacidade da plataforma de webconferência, ponderou-se e 

aplicou-se também a abertura de vagas a interessados não selecionados. Para 

tanto, utilizou-se das mídias sociais do CECANE UFG para divulgar a formação 

e disponibilizar o acesso as inscrições.  

 

Quadro 1. Municípios selecionados para participarem do suporte técnico. 

Polo 1 – Campo Limpo de Goiás (5204854) 

 Código do Município Distância do polo Circunvizinhos 

1 5200050 93.30 Abadia de Goiás 
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2 5202809 117 Avelinópolis 

3 5203609 66 Brazabrantes 

4 5204557 85.70 Caldazinha 

5 5209200 107 Guapó 

6 5215009 53.20 Nova Veneza 

7 5219100 118 Santa Barbara de Goiás 

8 5219738 67.20 Santo Antônio de Goiás 

9 5221197 40.4 Terezópolis 

10 5221908 141 Varjão 

Polo 2 – Edéia (5207402) 

 Código do Município Distância do polo Circunvizinhos 

1 5200506 90.1 Aloândia 

2 5205059 103 Castelândia 

3 5206503 83.80 Cromínia 

4 5211701 47.3 Jandaia 

5 5213004 113 Maurilândia 

6 5217708 55.8 Pontalina 

7 5218052 65.7 Porteirão 

8 5219712 106 Santo Antônio da Barra 

9 5221551 83 Turvelândia 

10 5222004 53.2 Vicentinópolis 

Polo 3 – Itapaci (5210901) 

 Código do Município Distância do polo Circunvizinhos 

1 5203203 131 Barro Alto 

2 5205000 65 Carmo do Rio Verde 

3 5208608 108 Goianésia 

4 5209457 41.2 Guarinos 

5 5213855 111 Morro Agudo de Goiás 

6 5216908 23.3 Pilar de Goiás 

7 5218607 47.9 Rialma 

8 5218706 64.3 Rianópolis 

9 5219704 67 Santa Terezinha de Goiás 

10 5221700 88.7 Uruana 

 Fonte: Dados demográficos: https://cidades.ibge.gov.br 
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4.2 CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA DOS MUNICÍPIOS 

SELECIONADOS 

 

 Alguns dos dados coletados para diagnóstico sociodemográfico foram 

populações totais, urbanas e rurais do município, Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM), e índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB), que estão dispostos nos quadros 2, 3 e 4. 

 O IDH é composto de diversas variáveis que estão relacionadas a 

qualidade de visa, dentre elas o nível de escolaridade da população. Índices 

iguais ou superiores a 0.80 são interpretados como alto desenvolvimento 

humano, índices entre 0.70 e 0.50 classificados como médio, e índices 

menores que 0.49 como baixo. Na última classificação de IDH disponível o 

Brasil pontuava 0.759, sendo que o IDH nacional é feito considerando a 

realidade de todos os municípios (UNDP, 2018).  

 

Quadro 2. Caracterização sociodemográfica dos municípios circunvizinhos de 

Campo Limpo de Goiás – População total/Urbana e rural, IDHM e IDEB. 

Municípios 
Populaçã
o (2010) 

Populaçã
o Urbana 
(2010) 

Populaçã
o Rural 
(2010) 

IDHM 
(2010
) 

 
IDEB 
(2007) 
[Anos 
iniciais
] 
 

IDEB 
(2007

) 
[Anos 
finais

] 

Campo 
Limpo de 
Goiás 

6241 5309 961 0.661 5.6 4.5 

Abadia de 
Goiás 

6876 5072 1796 0.708 6.1 4.6 

Avelinópolis 2450 1876 575 0.660 6.8 5.6 

Brazabrante
s 

3232 2179 1061 0.701 5.5 5 

Caldazinha 3325 1918 1404 0.685 5.4 5.5 

Guapó 13976 11354 2648 0.697 6.2 5.4 

Nova 
Veneza 

8129 7026 1103 0.718 5.8 5.5 

Santa 
Barbara de 
Goiás 

5751 5206 545 0.706 6.9 5 

Santo 
Antônio de 

4703 4258 432 0.723 6.3 5.2 
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Fonte: Dados demográficos: https://cidades.ibge.gov.br 

 

Dentre os municípios participantes do pólo de Campo Limpo de Goiás, o 

maior valor de IDH foi encontrado no município de Santo Antônio de Goiás 

(0.723) e o menor em Avelinópolis (0.660). Nenhum município selecionado se 

classificaria como em baixo desenvolvimento nem em alto desenvolvimento. 

 Ao analisar os que compõem o polo de Edéia, Maurilândia obteve o 

menor IDH (0.677) e Edéia o maior (0.739). Nos municípios integrantes do polo 

de Itapaci o município que teve a pior avaliação neste índice foi Guarinos 

(0.652) e o que teve os que tiveram a melhor avaliação foram Goianésia e 

Rialma (0.727).  

 

Quadro 3. Caracterização sociodemográfica dos municípios circunvizinhos de 

Edéia – População total/Urbana e rural, IDHM e IDEB. 

Fonte: Dados demográficos: https://cidades.ibge.gov.br 

Goiás 

Terezópolis 6561 5677 885 0.685 5.4 4.5 

Varjão 3659 2245 1416 0.687 5.3 5 

Municípios 
População 

(2010) 

População 
Urbana 
(2010) 

População 
Rural 
(2010) 

IDHM 
(2010) 

 
IDEB 
(2007) 
[Anos 
iniciais] 
 

IDEB 
(2007) 
[Anos 
finais] 

Edéia 11,266 9,538 1,728 0.739 6.7 5.1 

Aloândia 2,051 1,764 280 0.697 6.9 5.6 

Castelândia 3,638 3,344 294 0.701 5.2 5.1 

Cromínia 3,555 2,675 880 0.706 6.9 5.8 

Jandaia 6,164 4,154 2,010 0.707 6.6 5.3 

Maurilândia 11,521 11,116 400 0.677 6.3 5.1 

Pontalina 17,121 13,890 3,222 0.687 6 5.6 

Porteirão 3,347 2,929 418 0.684 6.1 4.7 

Santo 
Antônio da 
Barra 

4,423 3,384 1,046 0.691 6.4 5.1 

Turvelândia 4,399 3,138 1,261 0.691 5.7 4.8 

Vicentinópolis 7,371 6,322 1,049 0.684 6.7 6 
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Já o IDEB, é um parâmetro para se realizar a avaliação contínua da 

qualidade da educação básica no país. As avaliações nos anos iniciais foram 

quase 100% maiores nos anos iniciais do ensino fundamental que nos anos 

finais, ou seja, se tem uma queda na qualidade da educação na segunda fase 

do fundamental. As maiores notas, entre os participantes do polo de Campo 

Limpo de Goiás, no IDEB fase inicial e final foram em Santa Barbara de Goiás 

(6.9) e Avelinópolis (5.6), consecutivamente.  Já as menores notas foram em 

Varjão (5.3) e Campo Limpo de Goiás (4.5), sendo iniciais e finais 

consecutivamente.  

No grupo de municípios que compõem o polo de Edéia as maiores notas 

na fase inicial foram de Aloândia e Cromínia (6.9) e na fase final foi do 

município de Cromínia (5.8). A menor avaliação nas fases iniciai e final foram 

de Castelânda (5.2) e Porteirão (4.7), consecutivamente.  Dentre os que 

integram o polo de Itapaci as maiores notas do IDEB foram de Goianésia (7.1) 

na fase inicial e de Guarinos (6.4) na fase final. As avaliações mais baixas em 

ambas as fases foram de Pilar de Goiás (5.5 e 4.9). 

 

Quadro 4. Caracterização sociodemográfica dos municípios circunvizinhos de 

Itapaci – População total/Urbana e rural, IDHM e IDEB. 

Municípios 
População 

(2010) 

População 
Urbana 
(2010) 

População 
Rural 
(2010) 

IDHM 
(2010) 

 
IDEB 
(2007) 
[Anos 
iniciais] 
 

IDEB 
(2007) 
[Anos 
finais] 

Itapaci 18,458 16,698 1,783 0.725 6 5.2 

Barro Alto 8,716 6,249 2,452 0.742 6.4 5.3 

Carmo do 
Rio Verde 

8,928 7,065 1,874 0.713 6.2 5.2 

Goianésia 59,549 55,665 3,880 0.727 7.1 5.8 

Guarinos 2,299 1,133 1,173 0.652 5.9 6.4 

Morro 
Agudo de 
Goiás 

2,356 1,658 707 0.695 6 5.2 

Pilar de 
Goiás 

2,773 1,198 1,568 0.684 5.5 4.9 

Rialma 10,523 9,794 722 0.727 6.4 5.4 

Rianópolis 4,566 4,071 485 0.693 6.8 5.7 
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Fonte: Dados demográficos: https://cidades.ibge.gov.br 

 

        Ao se verificar o número de alunos matriculados no ensino fundamental 

tem-se que a maioria (39.40%) dos municípios tem entre 1001 e 3000 mil 

alunos regularmente matriculados. 33.33% dos municípios têm entre 501 e 

1000 alunos, e a minoria não tão discrepante (27.27%) tem até 500 alunos. 

Entre os grupos de municípios de cada polo foi possível enxergar certa 

homogeneidade na composição do grupo no que diz respeito à quantidade de 

alunos matriculados.  

 Estes dados podem ser úteis para averiguar possíveis fatores 

dificultadores para alcançar o percentual mínimo de compra, como volume de 

compra, recurso humano demandado, logística de entrega das aquisições, 

questões políticas, entre outros. Mas frisa-se aqui, não são impeditivos, apenas 

dificultadores que podem ser transpostos por meio da implementação de 

estratégias focadas para cada realidade. 

  

Quadro 5. Caracterização sociodemográfica dos municípios circunvizinhos de 

Campo Limpo – Número de alunos matriculados na educação básica, de 

escolas da educação básica, DAP ativa no município, mesorregião e percentual 

de compra da agricultura familiar em 2018. 

Municípios 

Nº Alunos 
matriculados 
no 
fundamental 
(2018) 

Nº Escolas 
fundamental 
(2008) 

Mesorregião DAPs 
ativas 

% DE 
Compra 
de 2018 

Campo 
Limpo de 
Goiás 

1010 2 Centro 31 25.57 

Abadia de 
Goiás 

2136 7 Centro 9 21.52 

Avelinópolis 368 2 Centro 23 5.77 

Brazabrantes 485 3 Centro 14 0 

Caldazinha 532 2 Centro 51 17.28 

Guapó 2115 9 Centro 53 13.59 

Santa 
Terezinha 
de Goiás 

10,302 7,768 2,536 0.701 5.9 5.4 

Uruana 13,826 11,227 2,594 0.703 6.5 5.6 
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Nova 
Veneza 

894 2 Centro 70 0.97 

Santa 
Barbara de 
Goiás 

756 4 Centro 6 0 

Santo 
Antônio de 
Goiás 

874 3 Centro 8 4.97 

Terezópolis 1088 7 Centro 9 0 

Varjão 436 2 Sul 87 10.34 

Fonte: Dados demográficos: https://cidades.ibge.gov.br 
1
Disponível em:< http://smap14.mda.gov.br/extratodap/>. Acesso em: março de 2020. 

 

 O polo de Campo Limpo de Goiás é composto por majoritariamente por 

municípios da mesorregião centro, apenas um da sul. O polo de Edéia possui     

municípios apenas da mesorregião Sul e o polo de Itapaci apenas Santa 

Terezinha de Goiás é da mesorregião norte, os demais municípios são do 

centro. Ou seja, como pode ser visto também pelo quadro 1, são todos 

municípios próximos, o que eu pode facilitar a encontrar estratégias de 

superação durante o suporte técnico, pois, alguns dos gargalos podem se 

assemelhar, por exemplo se a questão da logística da entrega da compra dos 

agricultores for uma dificuldade em comum entre alguns deles.  

  

Quadro 6. Caracterização sociodemográfica dos municípios circunvizinhos de 

Edéia – Número de alunos matriculados na educação básica, de escolas da 

educação básica, DAP ativa no município, mesorregião e percentual de compra 

da agricultura familiar em 2018. 

Municípios 

Nº Alunos 
matriculados 

no 
fundamental 

(2018) 

Nº Escolas 
fundamental 

(2008) 

Mesorregião DAP1 
ativas 

% DE 
Compra 
de 2018 

Edéia 1,454 6 Sul 38 0 

Aloândia 203 1 Sul 30 0 

Castelândia 471 2 Sul 2 27.5 

Cromínia 471 4 Sul 68 28.20 

Jandaia 674 5 Sul 106 16.28 

Maurilândia 1,518 6 Sul 14 0 

Pontalina 1,884 14 Sul 346 0 
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Porteirão 544 2 Sul 0 26.24 

Santo 
Antônio da 
Barra 

647 3 Sul 6 0 

Turvelândia 763 4 Sul 32 0 

Vicentinópolis 1,147 3 Sul 32 0 

Fonte: Dados demográficos: https://cidades.ibge.gov.br 
1
Disponível em:< http://smap14.mda.gov.br/extratodap/>. Acesso em: março de 2020. 

 

 Pelos quadros 5, 6 e 7 é possível observar que apenas um município 

(Porteirão) não possui Declaração de Aptidão ao (DAP) ativa. Sendo que a 

DAP é um documento de cadastro dos agricultores que permite que estes 

façam vendas formais. Dentre o conjunto de municípios que formam o polo de 

Campo Limpo de Goiás Os municípios que mais tem DAP ativa são Varjão (87) 

e Nova Veneza (71) e possuem respectivamente 10.34% e 0.97% de Compra 

da agricultura familiar. Neste mesmo conjunto os municípios que menos 

possuem DAP ativa são Santa Bárbara de Goiás (6), Santo Antônio de Goiás 

(8), Terezópolis e Abadia de Goiás (9), sendo que cada um destes municípios 

compram respectivamente 0%, 4.97%, 0%, 21.52% da agricultura familiar. 

 No polo de Edéia o município de Pontalina (306) e Jandaia (106) detém 

a maior concentração de DAP ativa, comprando 0% e 16.28% cada um 

respectivamente. Neste polo os que possuem menor concentração de DAP 

ativa compram 26.24% (Porteirão com 0 DAP) e 27.5% (Castelândia com 2 

DAP). No polo de Itapaci, onde se tem a maior concentração de DAP ativa, os 

municípios que se ressaltam com maiores números de DAP ativa são 

Goianésia (172), Carmo do Rio Verde (162), Uruana (158) e estes compram 

respectivamente 7.57%, 7.26% e 22.85%. E os municípios com as menores 

quantidades de DAP foram Rianópolis (22) que compra 29.71% da agricultura 

familiar, e Barro Alto (36) que não compra da agricultura familiar. 
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Quadro 7. Caracterização sociodemográfica dos municípios circunvizinhos de 

Itapaci – Número de alunos matriculados na educação básica, de escolas da 

educação básica, DAP ativa no município, mesorregião e percentual de compra 

da agricultura familiar em 2018. 

Municípios 

Nº Alunos 
matriculados 

no 
fundamental 

(2018) 

Nº Escolas 
fundamental 

(2008) 

Mesorregião DAP1 
ativas 

% DE 
Compra 
de 2018 

Itapaci 2,844 8 Centro 129 0 

Barro Alto 1,354 9 Centro 36 0 

Carmo do 
Rio Verde 875 7 

Centro 
162 7.26 

Goianésia 9,153 35 Centro 172 7.57 

Guarinos 240 4 Centro 118 0 

Morro 
Agudo de 
Goiás 293 3 

Centro 
68 24.42 

Pilar de 
Goiás 283 3 

Centro 
95 0 

Rialma 864 4 Centro 50 7.26 

Rianópolis 586 2 Centro 22 29.71 

Santa 
Terezinha 
de Goiás 1,212 11 

Norte 
145 0 

Uruana 1,542 9 Centro 158 22.85 
Fonte: Dados demográficos: https://cidades.ibge.gov.br 
1
Disponível em:< http://smap14.mda.gov.br/extratodap/>. Acesso em: março de 2020. 

 

O que se pode notar, é que apesar de a existência de DAP ativa ser um 

fator que indica a possibilidade de compra, o simples fato de existirem muitas 

DAP ativas no município não significa que o mesmo compra os 30% 

requisitados na legislação. Até mesmo porque o agricultor pode ter se 

esquecido de cancelar ou inativar e ainda não passou do prazo de revalidar, 

deixando constar assim no sistema como ativa, mas não indica um agricultor 

viável para compra. Ou seja, demanda-se também o interesse do agricultor em 

vender para a alimentação escolar, sendo aqui um dos pontos que justificam a 

importância da articulação com este ator social. 

Também por isso é importante conhecer o que é produzido localmente e 

na região, para que se possa mostrar aos agricultores os pontos positivos de 
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se vender para a alimentação escolar, e instruí-lo para a retirada da DAP. 

Portanto, agricultores sem DAP, também são fornecedores em potencial. 

Ainda em relação aos quadros 5, 6 e 7, que trazem sobre o percentual 

da compra da agricultura familiar de 2018. Estes dados foram calculados pela 

equipe do CECANE UFG, por meio de informações contidas no SIGPC. 

Optamos por calcular os dados de 2018, uma vez que estes dados seriam 

utilizados para a seleção dos municípios participantes, e ainda não havia dados 

de 2019 disponíveis no sistema, devido ao prazo para a submissão destes no 

SIGPC.  

Foram consideradas, para os cálculos, as informações de compra de 

indivíduos que estivessem relacionadas aos termos “chamada pública”, 

“agricultor(a) familiar”, “agricultura familiar”, “dispensa de licitação”. Estes 

critérios foram elencados para evitar superestimar os dados ao acrescentar 

informações que poderiam não corresponder à compra da AF.  

 No que se refere às repostas aos questionários aplicados, neste curto 

período de execução obteve-se poucos resultados, mas a coleta será finalizada 

para o planejamento da atividade. Até o momento foram respondidos cinco 

questionários dos destinados a secretaria de educação, oito das nutricionistas, 

três do setor de compras, um da EMATER, quatro do agricultor familiar 

individual, dois da cooperativa/associação e sete respostas do Conselho de 

Alimentação Escolar. As respostas já obtidas constam em apêndice (H ao N). 

 

 

4. 3 MUNICÍPIOS PARTICIPANTES 

 

Por este meio, obteve-se 120 inscritos nas duas primeiras formações, 

sendo estes de 19 estados mais o Distrito Federal. Dos inscritos, 35% 

concretizaram participação na formação. Portanto, o perfil de participantes das 

formações foi composto de 40% de atores inscritos e 60% de atores de 

municípios selecionados. 

Na oficina de elaboração de cardápio para o PNAE foram 581 inscritos 

(sem a exclusão de atores que já haviam participado das formações passadas, 

sendo ou não de município selecionado). Nos dois dias da oficina, assistindo 
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online ao vivo e que assinaram a lista de presença disponibilizada no chat, 

foram 252 pessoas. Os vídeos da transmissão online ficaram gravados e 

disponíveis na página do CECANE UFG no YouTube. Até o dia 31 de maio de 

2021 o vídeo do primeiro dia, parte um, contabilizava 1,5 mil visualizações; o 

vídeo do primeiro dia, parte dois, somavam 773 visualizações; e o vídeo do 

segundo dia possuía 783 visualizações, após três semanas da transmissão.  

Considerando as presenças formalizadas das três formações e das duas 

palestras dos parceiros, excluindo-se as repetições de participação, para 

elaboração de lista única, tem-se o quantitativo de 423 atores sociais formados.   
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Quadro 8. Estados e quantidade de participantes por município das formações do produto. 

Estados 

1º FORMAÇÃO 2º FORMAÇÃO 3º  FORMAÇÃO 

Participantes 
por estado 

Municípios 
por estado 

Participantes 
por estado 

Municípios 
por estado 

Participantes 
por estado 

Municípios 
por estado 

Alagoas 1 1 1 1 7 3 

Bahia 1 1 1 1 5 4 

Distrito Federal 2 1 1 1 7 7 

Espírito Santo 1 1 0 0 5 3 

Goiás 68 33 41 22 11 2 

Maranhão 2 2 1 1 1 1 

Mato Grosso 1 1 1 1 46 39 

Mato Grosso do Sul 6 3 2 1 4 4 

Minas Gerais 1 1 1 1 8 6 

Pará 1 1 1 1 6 5 

Paraíba 2 2 3 3 20 19 

Paraná 1 1 0 0 5 5 

Pernambuco 6 5 4 4 16 13 

Rio de Janeiro 1 1 1 1 4 4 

Rio Grande do Norte 4 3 3 3 1 1 

Santa Catarina 8 6 8 7 9 8 

São Paulo 7 6 10 7 5 4 

Sergipe 2 2 2 2 8 6 

Rio Grande do Sul 0 0 0 0 6 6 

Rondônia 0 0 0 0 0 0 

Roraima 0 0 0 0 0 0 

Santa Catarina 0 0 0 0 10 9 
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São Paulo 0 0 0 0 14 3 

Sergipe 0 0 0 0 1 1 

Tocantins 0 0 0 0 1 1 

TOTAL 115 69 81 57 200 154 

Sem especificação 0 0 0 0 52 52 

Total de participantes 
por formação 115 81 252 

 

 É possível observar o quanto a execução remota das formações amplificou o alcance. Além de Goiás, os estados que mais 

tiveram participação nas formações foram Mato Grosso, Paraíba e Pernambuco. Porém, apesar dos números, não 

necessariamente a qualidade das atividades foi amplificada. Houve momentos de instabilidade de conexão. Além de ser mais difícil 

capturar a atenção dos participantes, mesmo se organizando/ executando dinâmicas e debates. É interessante notar a busca de 

demais estados na participação das atividades, mesmo que está não tenha sido elaborada pensando em particularidades da 

execução do programa em seu estado/ município. 

Pode ser interessante considerar uma verificação posterior, para saber da motivação da procura de outros estados em 

atividades realizadas por CECANES ou outros órgãos/ entidades/ projetos que não sejam locais. Se esta relacionada à realidade 

de fragilidade de execução do PNAE nestes municípios, considerando que muitas das participações de outros estados eram de 

Institutos federais. O qual se sabe ter dificuldades pela falta de adaptação da resolução à realidade específica da execução do 

programa em âmbito federal. Verificar se há excesso de demanda para atividades de assessoria, que o estado/ município não está 

conseguindo cumprir, ou se é apenas reflexo da possibilidade de acompanhar atividades de educação continuada de forma virtual, 

associada a demandas geradas pelas nuances da execução do programa em meio ao cenário pandêmico, e pelo lançamento da 

nova resolução 06/2020. 
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Quadro 9. Perfil de atores participantes de cada uma das três formações do 

produto. 

Atores Sociais 
1º 

FORMAÇÃO 
2º 

FORMAÇÃO 
3º 

FORMAÇÃO 

ATER/ EMATER/ Sec Agri. 6 1 0 

Coord./ chefe de merenda/ 
AE 

3 2 1 

Setor de compras 14 5 0 

Gestão/ sec. Educ. 9 4 0 

AFI/ Coop/ Assoc. 5 1 0 

Nutricionista  62 49 190 

CAE 8 5 0 

Estudante 0 1 7 

Outras 8 13 2 

Sem resposta 0  0 52 

TOTAL 115 81 252 

 

 No tocante ao perfil dos atores sociais que assistiram as formações, 

esta foi majoritariamente composta por nutricionista, representando 53,91% do 

total de participantes na 1º formação, 60,49% na segunda e 75,40% na 

terceira. As nutricionistas participantes eram em sua maioria responsáveis 

técnicas. Houve pouca participação do conselho de alimentação escolar, 

podendo esta ter ocorrido por dificuldades já relatadas anteriormente, como a 

existência de CAEs fantasmas, a pouca articulação dos conselheiros entre si 

e/ou com a gestão, e a exclusão tecnológica/ digital a que os membros do CAE 

podem estar expostos, por problemáticas como falta de estrutura física e de 

insumos adequados para a execução plena de suas atividades. 

 

Quadro 10. Estados e quantidade de municípios participantes por estado das 

palestras ofertadas pelo MAPA e pela EMATER. 

PALESTRA - PRODUÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE ORGÂNICOS 

Estados Participantes 
Total de participantes por 

estado 
Total de municípios 

por estado 

1 Bahia 1 1 

2 Ceará 1 1 

3 Distrito Federal 1 1 

4 Espírito Santo 1 1 

5 Goiás 17 8 

6 Maranhão 1 1 
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7 Minas Gerais  2 2 

8 Pará 1 1 

9 Rio Grande do Norte 1 1 

10 Santa Catarina 1 1 

11 São Paulo  2 2 

TOTAL 29 20 

PALESTRA - EMISSÃO DE DAP E O COOPERATIVISMO E 
ASSOCIATIVISMO 

Estados Participantes 
Total de participantes 

por estado 
Total de municípios 

por estado 

1 Alagoas 1 1 

2 Bahia 2 2 

3 Goiás 48 36 

4 Maranhão 1 1 

5 Minas Gerais 1 1 

6 Rio de Janeiro 1 1 

7 Santa Catarina 3 3 

8 São Paulo 1 1 

9 Sergipe 2 2 

TOTAL 60 48 

 

 As palestras oferecidas pelos parceiros MAPA e EMATER ocorreram em 

dias diferentes, e fora dos horários das formações, como atividades 

independentes. Também houve participação de outros estados. A palestra da 

EMATER, onde ocorreu o debate sobre o que é a DAP, com emiti-la e a 

importância do cooperativismo e associativismo, foi a que mais se percebe o 

engajamento dos presentes em participar expondo dúvidas. A maioria dos 

questionamentos foi acerca dos critérios que definem o agricultor familiar, e 

demais critérios técnicos relativos à legislação específica.   

 

Quadro 11. Perfil dos atores sociais participantes das palestras ofertadas pelo 

MAPA e pela EMATER. 

Produção e certificação de orgânicos 
Emissão de DAP e Cooperativismo 

e Associativismo 

Atores Sociais N Atores Sociais N 

1 Agricultor 1 Agricultor 3 

2 Setor de compras 1 Setor de compras 0 

3 Engenheiro Agrônomo 3 Engenheiro Agrônomo 8 

4 Estudante 2 Estudante 1 

5 Veterinária/ zootecnista 1 Veterinária/ zootecnista 4 

6 Nutricionista 16 Nutricionista 10 

7 Docente 3 Docente 3 

8 Assistente Administrativo 0 Assistente Administrativo 6 
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9 Técnico agropecuário 0 Técnico agropecuário 7 

10 EMATER 0 EMATER 3 

11 Coordenadora da merenda 0 Coordenadora da merenda 1 

12 Secretária(o) educação 2 Secretária(o) educação 0 

13 Outros 0 Outros 14 

TOTAL 29 TOTAL 60 

 

 Outra pontuação pertinente acerca do perfil de participantes das 

atividades é referente à presença dos agricultores familiares, a qual não foi 

quantitativamente satisfatória, considerando-se o objetivo do produto de 

melhorar a articulação entre este ator social e a gestão, para melhorar o 

percentual de compra da AF executado. 

 Até mesmo nas palestras com temas de maior interesse aos AFs 

houve baixa participação. Sabe-se das dificuldades que possivelmente afetam 

os agricultores com maior intensidade neste período de pandemia, como sinal 

de internet de má qualidade ou ausente, e o analfabetismo tecnológico. Porém, 

pontua-se aqui a necessidade de se alterar o perfil de estruturação de produtos 

voltados para a AF, considerando os contextos que marcam nossa região, 

como sucateamento dos órgãos de assessoria aos AFs, e a influência dos 

grandes latifundiários em relação aos espaços, métodos de cultivo e 

comercialização adotados.  

 

 

4.4 O PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA 

 

 Dos questionários enviados aos atores sociais do PNAE, via Google 

Forms, para realização do diagnóstico, quanto aos aspectos técnicos e 

legislativos referentes ao processo de chamada pública, obteve-se 11 

respostas dos setores de compras, 24 das secretarias da educação e 27 de 

nutricionistas. 
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Quadro 12. Número de editais de chamada pública lançados anualmente para 

aquisição de alimentos da AF, nos anos de 2018 e de 2019, nos municípios 

selecionados para as oficinas regionais, segundo respostas das secretarias de 

educação e dos setores de compras ao questionário diagnóstico. 

Quantidade de 
Editais de 
Chamada 
Pública 

Lançados 

Polo 
1  

(n) 

Polo 
1  

(%) 

Polo 
2  

(n) 

Polo 
2  

(%) 

Polo 
3  

(n) 

Polo 
3  

(%) 

TOTAL 
(por 

resposta) 
(n) 

TOTAL 
(por 

resposta)  
(%) 

Uma 5 45,45 11 73,33 7 77,78 23 65,71 

Duas 4 36,36 1 6,67 0 0,00 5 14,29 

Três 1 9,09 0 0,00 1 11,11 2 5,71 

Mais que três 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Não tem 
conhecimento 

1 9,09 0 0,00 1 11,11 2 5,71 

Nenhuma 
chamada pública 

0 0,00 3 20,00 0 0,00 3 8,57 

TOTAL POR 
POLO  

11 100 15 100 9 100 35 100 

 

 Dentre os três atores que responderam sobre questões técnicas da 

chamada pública no questionário de diagnóstico, o setor de compras foi o de 

menor retorno, 33,33%. As nutricionistas foram as que mais colaboraram com 

as respostas (81,81%), e a gestão, representada pela secretaria de educação, 

apresentou 72,72% de retorno. 

 Observa-se que tanto em 2018, quanto em 2019 há predominância da 

realização de uma única chamada pública ao ano. Nos dados referentes ao 

ano de 2018 esta estratégia de chama pública única ao ano representou 62,5% 

das respostas obtidas. Dos Dados obtidos referentes á 2019, apesar do pouco 

retorno dos respondentes (setor de compras, apenas 33% de respostas 

obtidas), ainda observa-se 72,72% de ocorrência de uma única chamada ao 

ano.  
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Quadro 13. Dados coletados em diagnóstico referentes a dificuldades 

identificadas na apresentação das documentações solicitadas para participação 

em processo de chamada pública, segundo respostas das secretarias de 

educação e dos setores de compras. 

Apresentação 
das 

documentações 
da Chamada 
Pública pelos 
Agricultores 

Polo 
1  

(n) 

Polo 
1 

(%) 

Polo 
2 

(n) 

Polo 
2 

(%) 

Polo 
3 

(n) 

Polo 
3 

(%) 

TOTAL 
(por 

resposta) 
(n) 

TOTAL 
(por 

resposta) 
(%) 

Não apareceram 
interessados 

4 25,00 0 0,00 0 0,00 4 8,33 

Todos os 
documentos 
foram 
apresentados  

10 62,50 12 60,00 12 100 34 70,83 

Documentação é 
o problema para 
aquisição 
(documentação 
não compatível) 

2 12,50 4 20,00 0 0,00 6 12,50 

Não realizam 
chamada pública 

0 0,00 4 20,00 0 0,00 4 8,33 

TOTAL POR 
POLO 

16 100 20 100 12 100 48 100 

 

De forma geral, tanto nas respostas dadas pelas secretarias de 

educação quanto dos setores de compra, as documentações requisitadas aos 

Agricultores Familiares (AF) não se apresentam como uma problemática para a 

realização da chamada pública. 

 Apesar de o Diário oficial da União ser o meio oficial padrão obrigatório 

para publicação/divulgação da chamada pública, a maioria dos respondentes 

não o citaram. Nas repostas obtidas por meio das secretarias de educação o 

meio mais utilizado foi o site oficial da prefeitura (37,5%), resultado já esperado 

pelo que é observando na prática, até mesmo devido à viabilidade econômica, 

de tempo e acesso. 
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Quadro 14. Meios de divulgação das chamadas públicas, no ano de 2018 e 

2019, segundos respostas das secretarias de educação e dos setores de 

compras. 

Onde as chamadas 
públicas foram 

divulgadas? 

Polo 
1 

(n) 

Polo 
1 

(%) 

Polo 
2 

(n) 

Polo 
2 

(%) 

Polo 
3 

(n) 

Polo 
3 

(%) 

Total por 
resposta 

n % 

Além do site oficial da 
prefeitura e em outros 
meios de comunicação 

como facebook, 
instagram, TV e rádio. 

9 27,27 2 8,70 6 66,67 17 26,15 

Site oficial da prefeitura 1 3,03 5 21,74 3 33,33 9 13,85 

Jornal de circulação 7 21,21 3 13,04 0 0,00 10 15,38 

Recepção/ Placar da 
prefeitura 

7 21,21 4 17,39 0 0,00 11 16,92 

EMATER 2 6,06 0 0,00 0 0,00 2 3,08 

Murais de órgãos 
públicos e comércio 

2 6,06 0 0,00 0 0,00 2 3,08 

Correspondência/ convite 
aos produtores locais 

1 3,03 1 4,35 0 0,00 2 3,08 

Diário Oficial Estado 3 9,09 5 21,74 0 0,00 8 12,31 

Carro de som 1 3,03 0 0,00 0 0,00 1 1,54 

Não houve  chamada 
pública 

0 0,00 3 13,04 0 0,00 3 4,62 

TOTAL POR POLO 33 100 23 100 9 100 65 100 

 

 Para além do site oficial da prefeitura, os meios relatados como os mais 

utilizados foram às mídias sociais informais da prefeitura, assim como rádios e 

TV (37,5%), jornal (29,16%), placar da prefeitura (25%), de acordo com as 

repostas dadas pela secretaria de educação. Não houve respostas apontando 

a comunicação formal por meio de e-mail ou informal, por meio de ligação, a 

sindicatos de trabalhadores rurais. Tal fato vem de encontro ao reforço de um 

aspecto negativo já identificado, que é a falta de real aproximação da gestão 

com os agricultores, importante para a solidificação do cumprimento da compra 

da AF para o PNAE.  

 O levantamento da divulgação junto a EMATER também pouco 

apareceu, somando-se as respostas da secretária e do setor de compras, 

apenas duas vezes. Esta pode estar tanto associada à fragilidade quanto á 

recursos humanos e investimentos realizados nos últimos anos a este órgão. 
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Mas também pode fazer link com a pouca aproximação da gestão aos 

agricultores e órgãos ou entidades a eles associados de forma mais próxima. 

 

Quadro 15. Valor gasto em cada chamada pública para compra de produtos da 

AF para o PNAE, nos anos de 2018 e de 2019, segundo respostas das 

secretarias de educação e dos setores de compra ao questionário do 

diagnóstico. 

Valor gasto em 
cada chamada 

pública 

Polo 
1 

(n) 

Polo 
1 

(%) 

Polo 
2 

(n) 

Polo 
2 

(%) 

Polo 
3 

(n) 

Polo 
3 

(%) 

TOTAL 
(por 

resposta) 
(n) 

TOTAL 
(por 

resposta) 
(%) 

Até R$ 1.200,00 1 9,09 2 13,33 1 11,11 4 11,43 

Entre 
R$1.201,00 e 
R$ 10.00,00 

0 0,00 1 6,67 0 0,00 1 2,86 

Entre R$ 
10.001,00 e R$ 
15.000,00 

2 18,18 1 6,67 1 11,11 4 11,43 

Entre 
R$15.001,00 a 
R$ 20.000 

1 9,09 2 13,33 3 33,33 6 17,14 

Entre R$20.001 
e R$50.000 

4 36,36 0 0,00 0 0,00 4 11,43 

Acima de 
R$50.001,00 

0 0,00 1 6,67 1 11,11 2 5,71 

Não realizou 
chamada 
pública 

1 9,09 3 20,00 0 0,00 4 11,43 

Não tem 
informação 

2 18,18 5 33,33 3 33,33 10 28,57 

TOTAL POR 
POLO 

11 100 15 100 9 100 35 100 

 

 A maioria dos municípios participantes é de pequeno ou médio porte, 

portanto, eram-se esperados valores menores gastos com as compras da AF. 

Do retorno da secretaria de educação, 16,66% dos respondentes relataram 

gastos de até R$ 1.200, e o mesmo percentual apresentou gastos entre R$ 

11.000 e R$ 15.000. Grande parte (25%) afirmou não ter essa informação, o 

que pode guiar atividades futuras. É imprescindível que a secretaria de 
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educação acompanhe a execução do PNAE, e, portanto, que saiba e/ou tenha 

acesso aos dados relativos à gestão financeira do programa. 

 Os dados obtidos pelas respostas dos setores de compras apresentam 

leve divergência quanto à frequência dos valores investidos em compra da AF. 

Não necessariamente por serem dados referentes a anos diferentes, mas por 

não seguirem o mesmo perfil de respondentes da secretaria de educação, ou 

seja, municípios diferentes, portes diferentes, e por conseguinte, investimentos 

na alimentação escolar também se diferem. 

 

Quadro 16. Quantos projetos de venda de AF foram apresentados na chamada 

pública de 2019, segundo repostas das secretarias de educação e do setor de 

compras ao questionário do diagnóstico. 

Quantos 
projetos de 
venda foram 

apresentados 

Polo 
1 

(n) 

Polo 
1 

(%) 

Polo 
2 

(n) 

Polo 
2 

(%) 

Polo 
3 

(n) 

Polo 
3 

(%) 

TOTAL 
(por 

resposta) 

(n) 

TOTAL 
(por 

resposta) 
(%) 

1 agricultor 1 8,33 2 11,76 4 44,44 7 18,42 

2 agricultores 2 16,67 2 11,76 2 22,22 6 15,79 

3 agricultores 2 16,67 1 5,88 0 0,00 3 7,89 

4 agricultores 1 8,33 0 0,00 0 0,00 1 2,63 

5 agricultores 1 8,33 0 0,00 2 22,22 3 7,89 

6 ou acima de 6 
agricultores 

1 8,33 0 0,00 0 0,00 1 2,63 

Nenhum 3 25,00 0 0,00 0 0,00 3 7,89 

1 Cooperativa  1 8,33 5 29,41 0 0,00 6 15,79 

4 coorperativas 0 0,00 1 5,88 0 0,00 1 2,63 

4 agricultores e 
somente 1 

associação. 
0 0,00 0 0,00 1 11,11 1 2,63 

Não respondeu 
em conformidade 

0 0,00 3 17,65 0 0,00 3 7,89 

Não realizou 
chamada pública 

0 0,00 3 17,65 0 0,00 3 7,89 

TOTAL POR 
POLO 

12 100 17 100 9 100 38 100 

 

 Pôde-se observar pelas respostas da secretaria de educação maior 

participação de cooperativas na compra da AF para a alimentação escolar no 

polo 2. O oposto ocorre no polo 1, onde há maior participação de agricultores 

familiares individuais nas chamadas públicas. O polo 3 por sua vez, apresentou 

a menor taxa de participação/interesse de AF na venda para o PNAE. 
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Ressalta-se que todos os municípios selecionados são próximos, como pode 

ser observado pelos dados apresentados no início deste relatório na sessão de 

caracterização demográfica. Mesmo com a proximidade geográfica, 

apresentaram perfis de participação completamente diferentes.  

 Os dados obtidos pelo setor de compras, referentes ao ano de 2018, 

apresentaram menor participação de cooperativas/associações, com maior 

atuação de AF individuais. Porém, com estes dados não é viável fazer um 

paralelo para comparação, já que houve um quantitativo inferior de respostas 

pelo setor de compras (metade), quando comparado com a secretaria de 

educação, além de se referirem a períodos diferentes. 

 

Quadro 17. Quantos projetos de venda de AF foram selecionados na chamada 

pública de 2018 e 2019, segundo respostas das secretarias de educação e 

setor de compras ao questionário do diagnóstico. 

Quantidade de 
projetos 

selecionados 

Polo 
1 

(n) 

Polo 
1 

(%) 

Polo 
2 

(n) 

Polo 
2 

(%) 

Polo 
3 

(n) 

Polo 
3 

(%) 

TOTAL 
(por 

resposta) 
(n) 

TOTAL 
(por 

resposta) 
(%) 

1 agricultor 1 11,11 5 38,46 1 11,11 7 22,58 

2 agricultores 2 22,22 1 7,69 6 66,67 9 29,03 

3 agricultores 2 22,22 0 0,00 0 0,00 2 6,45 

4 agricultores 1 11,11 0 0,00 0 0,00 1 3,23 

5 agricultores 1 11,11 0 0,00 1 11,11 2 6,45 

6 ou mais 
agricultores 

1 11,11 1 7,69 0 0,00 2 6,45 

1 cooperativa 1 11,11 2 15,38 1 11,11 4 12,90 

Não realiza 
chamada 
pública 

0 0,00 3 23,08 0 0,00 3 9,68 

Nenhum 0 0,00 1 0,076 0 0,00 1 3,23 

TOTAL POR 
POLO 

9 100 13 100 9 100 31 100 
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 Foi observada uma discrepância. O polo 3, no ano de 2018 não havia 

recebido projeto de venda de cooperativa/associação, e ainda assim, consta na 

resposta ao questionário, a seleção de uma cooperativa neste grupo de 

municípios. Assim como a maioria dos projetos advinham de AF individuais, a 

seleção dos projetos foi majoritariamente de AF individuais. Foram 

selecionadas apenas três cooperativas/ associações, o que pode indicar a 

necessidade de maior incentivo ao cooperativismo/associativismo nesta região.  

 Os dados obtidos quanto a seleção de projetos dos municípios 

participantes nas chamadas públicas de 2019 também apresentam maior 

participação de AF individuais. 

 

Quadro 18. Como a lista de alimentos requisitados na chamada pública de 

2019 foi definida, segundo respostas das secretarias de educação e das 

nutricionistas ao questionário do diagnóstico. 

Critérios para 
definir 

alimentos do 
termo de 
referência 

Polo 
1 

(n) 

Polo 
1 

(%) 

Polo 
2 

(n) 

Polo 
2 

(%) 

Polo 
3 

(n) 

Polo 
3 

(%) 

TOTAL 
(por 

resposta) 
(n) 

TOTAL 
(por 

resposta) 
 (%) 

Conforme a 
descrição, 
unidade e 
quantidade 

0 0,00 3 15,79 1 7,14 4 7,69 

Pelos gestores 
do PNAE 

0 0,00 0 0,00 3 21,43 3 5,77 

Pela 
regionalidade, 
safra, preço e 
fácil aquisição 

4 21,05 4 21,05 2 14,29 10 19,23 

Não tem 
conhecimento 

0 0,00 0 0,00 1 7,14 1 1,92 

Aceitação 
pelos alunos 

4 21,05 2 10,53 1 7,14 7 13,46 

Não 
houve/realizou 
chamada 
pública 

1 5,26 2 10,53 0 0,00 3 5,77 

Pela 
Nutricionista  

2 10,53 1 5,26 0 0,00 3 5,77 

De acordo com 
a necessidade 

0 0,00 2 10,53 0 0,00 2 3,85 
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dos escolares 
(qualidade 
nutricional) 

Conforme 
mapeamento 
de potencial 
agrícola 

0 0,00 1 5,26 0 0,00 1 1,92 

Cardápios  4 21,05 1 5,26 3 21,43 8 15,38 

Não 
respondeu a 
pergunta 

3 15,79 3 15,79 3 21,43 9 17,31 

Orgânicos 1 5,26 0 0,00 0 0,00 1 1,92 

TOTAL POR 
POLO 

19 100 19 100 14 100 52 100 

 

 As respostas apresentadas pelas secretarias de educação foram 

bastante pontuais, não trouxeram minimamente os detalhes da seleção dos 

tipos de alimentos. De forma geral as respostas apontaram um único critério 

para a seleção de forma isolada. Observa-se a necessidade de procurar 

entender se isto ocorre pela possibilidade de a gestão estar de certa forma 

alheia ao andamento e/ou a alguns aspectos técnicos importantes do processo, 

se alguns dos critérios requisitados não são de fato considerados, ou se trata 

apenas de falhas/pressa no preenchimento do questionário diagnóstico.  

 O principal meio relatado pelas nutricionistas para se definir a lista de 

alimentos a serem requisitados na chamada pública foi o cardápio (25,92%). 

22,22% das nutricionistas definiram a lista por meio da oferta e procura de 

alimentos regionais, ou seja, fez o link entre a demanda da alimentação escolar 

e da oferta de alimentos dos AF locais. 

 

Quadro 19. Como foi determinado o preço apresentado no edital da chamada 

pública no ano de 2018 e 2019, segundo respostas das secretarias de 

educação e do setor de compra ao questionário diagnóstico. 

Como os 
preços da 
chamada 

pública foram 
definidos 

Polo 
1 

(n) 

Polo 
1 

(%) 

Polo 
2 

(n) 

Polo 
2 

(%) 

Polo 
3 

(n) 

Polo 
3 

(%) 

TOTAL 
(por 

resposta) 
(n) 

TOTAL 
(por 

resposta) 
(%) 

  
Pela descrição e 
quantidade do 

alimento 
0 0,00 0 0,00 2 

22,2
2 

2 5,41 
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Cotação média 
de preço de 

mercado 
(verdurão) e 

agricultor 
familiar/ 

cooperativa 

9 
81,8

2 
7 

41,1
8 

4 
44,4

4 
20 54,05 

Não sabe 
informar 

0 0,00 0 0,00 1 
11,1

1 
1 2,70 

Valor estipulado 
em lei 

1 9,09 1 5,88 2 
22,2

2 
4 10,81 

Menor preço 0 0,00 5 
29,4

1 
0 0,00 5 13,51 

Não realizou 
chamada 
pública 

1 9,09 3 
17,6

5 
0 0,00 4 10,81 

Proximidade 
com o município 

0 0,00 1 5,88 0 0,00 1 2,70 

TOTAL POR 
POLO 

11 100 17 100 9 100 37 100 

 

 A maioria dos respondentes das secretarias de educação relatou definir 

o preço médio de maneira adequada, por meio da média de cotação em 

comércio local e diretamente com os produtores (58,33%). Porém, 12,5% 

realizam por menor preço, algo já não mais aceitável, pelo tempo de vigência 

da lei, assim como pelo grau de disseminação das informações básicas da lei e 

resoluções. 

 Das respostas do setor de compras, 18,18% relataram definir o preço da 

chamada pública pelo menor preço. Apenas 27,27% relatou realizar pela média 

de preços, porém não descreveram como realizam a média de preço.  

 

Quadro 20. Como é realizada a coleta e análise de alimentos a serem 

comprados dos AF, segundo respostas das secretarias de educação e das 

nutricionistas ao questionário de diagnóstico. 

Como ocorre a 
coleta de 
amostras 

Polo 
1 

(n) 

Polo 
1 

(%) 

Polo 
2 

(n) 

Polo 
2 

(%) 

Polo 
3 

(n) 

Polo 
3 

(%) 

TOTAL 
(por 

resposta) 
(n) 

Total 
(por 

resposta) 
(%) 

        
Não possui 9 60,00 10 

55,5
6 

11 
78,5

7 
30 63,83 

Entregues para 
a coordenação 

5 33,33 1 5,56 1 7,14 7 14,89 
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da Merenda, 
nutricionista ou 
secretaria de 

educação 

Com visita à 
cooperativa 

0 0,00 0 0,00 2 
14,2

9 
2 4,26 

Amostra dos 
produtos/anális

e sensorial 
0 0,00 4 

22,2
2 

0 0,00 4 8,51 

Não realizou 
chamada 

pública/compra 
da AF 

1 6,67 3 
16,6

7 
0 0,00 4 8,51 

TOTAL POR 
POLO 

15 100 18 100 14 100 47 100 

 

 A maioria das respostas das secretarias de educação quanto à coleta e 

análise de amostras se referia a não realizar este procedimento (58,33%). 

Provavelmente pelo fato de amostras serem demandadas apenas quando da 

inserção de um alimento que ainda não havia sido adquirido do AF. Dos 

municípios que relataram fazer as análises, não houve relato de quais análises 

ou como a faziam, apenas a quem destinavam a amostra. Provavelmente pela 

pouca intimidade com a prática da coleta e análise de amostras de alimentos 

comprados da AF no município, ou por não ter esclarecimentos quanto a esta 

prática, que fica á cargo do nutricionista responsável técnico. 

 Das respostas das nutricionistas quanto à coleta e análise de produtos 

da AF, a maioria também indica a não realização da coleta (59,25%). Também 

é possível observar pouca elucidação nas respostas das nutricionistas, o que 

reforça a interpretação da pouca prática da coleta e análise. 

 Além das perguntas por meio do questionário do Google Forms, a 

chamada pública também foi avaliada por meio da verificação das 

documentações (editais) com base em um checklist das obrigatoriedades da 

chamada pública, segue quadro 21 com detalhamento. 
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Quadro 21. Análise documental dos editais da chamada pública, do ano de 

2018, dos municípios selecionados para as oficinas regionais (dados coletados 

via verificação do edital disponível no site da prefeitura e por requisição via e-

mail e telefonema). 

Variáveis Nº % 

O edital de chamada pública foi entregue pela EEx? 

Sim 15 46.88 

Não 2 6.25 

Município não 
disponibilizou 
informações 

15 46.88 

O edital de chamada pública foi adquirido pela página na internet da EEx? 

Sim  0 0.00 

Não  18 56.25 

Município não 
disponibilizou 
informações 

14 43.75 

A EEx publicou o edital de chamada pública para aquisição de gêneros 
alimentícios para a alimentação escolar em jornal de circulação local e na 
forma de mural em local público de ampla circulação, caso haja, e para 
organizações locais da agricultura familiar e para entidades de 
assistência técnica e extensão rural do município ou do estado? 

Sim  16 50.00 

Não  1 3.13 

Município não 
disponibilizou 
informações 

15 46.88 

Ou ainda em jornal de circulação regional, estadual ou nacional? 

Sim  16 50.00 

Não  1 3.13 

Município não 
disponibilizou 
informações 

15 46.88 

Ou em rádios locais? 

Sim  0 0.0 

Não  1 3.13 

Município não 
disponibilizou 
informações 

31 96.88 

Divulgou em seu endereço na internet? 

Sim  12 37.50 

Não  5 15.63 

Município não 
disponibilizou 
informações 

15 46.88 

Os editais das chamadas públicas permaneceram abertos para 
recebimento dos projetos de venda por um período mínimo de 20 dias? 
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Sim  12 37.50 

Não  5 15.63 

Município não 
disponibilizou 
informações 

15 46.88 

O edital de chamada pública apresentou a fonte de recursos? 

Sim  13 40.63 

Não  3 9.38 

Município não 
disponibilizou 
informações 

16 50.00 

O objeto da chamada pública foi evidenciado de forma clara: os preços de 
aquisição, produtos, quantidades e o valor total foram definidos pela EEx 
(Termo de referência)? 

Sim  12 37.50 

Não  4 12.50 

Município não 
disponibilizou 
informações 

16 50.00 

Os insumos, tais como despesas com frete, embalagens, encargos e 
quaisquer outros necessários para o fornecimento do produto, constam 
no edital? 

Sim  11 34.38 

Não  5 15.63 

Município não 
disponibilizou 
informações 

16 50.00 

Para a habilitação dos projetos de venda, exigiu-se dos Fornecedores 
Individuais, detentores de DAP Física, não organizados em grupo: I - a 
prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF; 

Sim  10 31.25 

Não  6 18.75 

Município não 
disponibilizou 
informações 

16 50.00 

II - o extrato da DAP Física do agricultor familiar participante, emitido nos 
últimos 60 dias; 

Sim  10 31.25 

Não  6 18.75 

Município não 
disponibilizou 
informações 

16 50.00 

III - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 
e/ou Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com 
assinatura do agricultor participante (Anexo IV); 

Sim  10 31.25 

Não  6 18.75 

Município não 
disponibilizou 

16 50.00 
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informações 

IV - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, 
quando for o caso; e 

Sim  8 25.00 

Não  8 25.00 

Município não 
disponibilizou 
informações 

16 50.00 

V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são 
oriundos de produção própria, relacionada no projeto de venda? 

Sim  10 31.25 

Não  6 18.75 

Município não 
disponibilizou 
informações 

16 50.00 

Para a habilitação dos projetos de venda, exigiu-se dos Grupos Informais 
de agricultores familiares, detentores de DAP Física, organizados em 
grupo: I - a prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF; 

Sim  15 46.88 

Não  1 3.13 

Município não 
disponibilizou 
informações 

16 50.00 

II - o extrato da DAP Física de cada agricultor familiar participante, emitido 
nos últimos 60 dias; 

Sim  15 46.88 

Não  1 3.13 

Município não 
disponibilizou 
informações 

16 50.00 

III - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 
e/ou Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar com 
assinatura de todos os agricultores participantes; 

Sim  14 43.75 

Não  2 6.25 

Município não 
disponibilizou 
informações 

16 50.00 

IV - a prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica, 
quando for o caso; e 

Sim  13 40.63 

Não  3 9.38 

Município não 
disponibilizou 
informações 

16 50.00 

V - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são 
produzidos pelos agricultores familiares relacionados no projeto de 
venda? 

Sim  12 37.50 
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Não  4 12.50 

Município não 
disponibilizou 
informações 

16 50.00 

Para a habilitação dos projetos de venda, exigiu-se dos Grupos Formais, 
detentores de DAP Jurídica: I - a prova de inscrição no CNPJ; 

Sim  15 46.88 

Não  1 3.13 

Município não 
disponibilizou 
informações 

16 50.00 

II - o extrato da DAP Jurídica para associações e cooperativas, emitido 
nos últimos 60 dias; 

Sim  15 46.88 

Não  1 3.13 

Município não 
disponibilizou 
informações 

16 50.00 

III - a prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade 
Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 

Sim  15 46.88 

Não  1 3.13 

Município não 
disponibilizou 
informações 

16 50.00 

IV - as cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade 
registrada no órgão competente; 

Sim  15 46.88 

Não  1 3.13 

Município não 
disponibilizou 
informações 

16 50.00 

V - o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 
para Alimentação Escolar, assinado pelo seu representante legal; 

Sim  15 46.88 

Não  1 3.13 

Município não 
disponibilizou 
informações 

16 50.00 

VI - a declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são 
produzidos pelos associados/cooperados; e 

Sim  11 34.38 

Não  5 15.63 

Município não 
disponibilizou 
informações 

16 50.00 

VII - a declaração do seu representante legal de responsabilidade pelo 
controle do atendimento do limite individual de venda de seus 
cooperados/associados? 
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Sim  9 28.13 

Não  7 21.88 

Município não 
disponibilizou 
informações 

16 50.00 

Foram exigidos projetos de venda para seleção, divididos em: 
fornecedores individuais? 

Sim  10 31.25 

Não  6 18.75 

Município não 
disponibilizou 
informações 

16 50.00 

Grupos informais; 

Sim  14 43.75 

Não  2 6.25 

Município não 
disponibilizou 
informações 

16 50.00 

Grupos formais. 

Sim  15 46.88 

Não  1 3.13 

Município não 
disponibilizou 
informações 

16 50.00 

Para seleção dos projetos de venda habilitados foram evidenciados os 
critérios de seleção dos beneficiários: grupo de projetos de fornecedores 
locais, 

Sim  14 43.75 

Não  2 6.25 

Município não 
disponibilizou 
informações 

16 50.00 

grupo de projetos do território rural, 

Sim 12 37.50 

Não 4 12.50 

Município não 
disponibilizou 
informações 

16 50.00 

grupo de projetos do estado, 

Sim  11 34.38 

Não  5 15.63 

Município não 
disponibilizou 
informações 

16 50.00 

e grupo de propostas do País? 

Sim  11 34.38 

Não  5 15.63 

Município não 
disponibilizou 

16 50.00 
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informações 

Em cada grupo de projetos, foi observada a seguinte ordem de prioridade 
para seleção: os assentamentos de reforma agrária, as comunidades 
tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas 

Sim  8 25.00 

Não  8 25.00 

Município não 
disponibilizou 
informações 

16 50.00 

II - os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos 
ou agroecológicos, segundo a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003; 

Sim  11 34.38 

Não  5 15.63 

Município não 
disponibilizou 
informações 

16 50.00 

III - os Grupos Formais (organizações produtivas detentoras de 
Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP Jurídica) sobre os Grupos 
Informais? 

Sim  9 28.13 

Não  7 21.88 

Município não 
disponibilizou 
informações 

16 50.00 

A EEx, no caso de não ter obtido as quantidades necessárias de produtos 
oriundos do grupo de projetos de fornecedores locais, complementou 

com os projetos dos demais grupos, de acordo com os critérios de 
seleção e priorização? 

Sim  10 31.25 

Não  6 18.75 

Município não 
disponibilizou 
informações 

16 50.00 

A EEx previu na chamada pública a apresentação de amostras pelo 
licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar, para avaliação e 
seleção do produto a ser adquirido, submetidas a análises necessárias, 
imediatamente após a fase de habilitação? 

Sim  8 25.00 

Não  8 25.00 

Município não 
disponibilizou 
informações 

16 50.00 

Quanto a entrega dos gêneros alimentícios consta cronograma com o 
local, a quantidade e a periodicidade? 

Sim  15 46.88 

Não  1 3.13 

Município não 
disponibilizou 
informações 

16 50.00 
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Quanto ao pagamento consta as condições da sua realização data, 
período, apresentação de documento fiscal correspondente ao 
fornecimento efetuado? 

Sim  15 46.88 

Não  1 3.13 

Município não 
disponibilizou 
informações 

16 50.00 

Consta o limite individual de venda do agricultor familiar e do 
empreendedor familiar rural para a alimentação escolar, obedecendo as 
seguintes regras: I - Para a comercialização com fornecedores 
individuais, os contratos individuais firmados respeitaram o valor máximo 
de R$ 20.000,00, por DAP Familiar/ano/EEx; 

Sim  10 31.25 

Não  6 18.75 

Município não 
disponibilizou 
informações 

16 50.00 

II - Para a comercialização com grupos informais, os contratos individuais 
firmados respeitaram o valor máximo de R$ 20.000,00, por DAP 
Familiar/ano/EEx; 

Sim  13 40.63 

Não  3 9.38 

Município não 
disponibilizou 
informações 

16 50.00 

III - Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser 
contratado será o resultado do número de agricultores familiares, 
munidos de DAP Familiar, inscritos na DAP Jurídica multiplicado pelo 
limite individual de comercialização, utilizando a seguinte fórmula:  Valor 
máximo a ser contratado = nº de agricultores familiares (DAPs familiares) 
inscritos na DAP jurídica x R$ 20.000,00? 

Sim  12 37.50 

Não  4 12.50 

Município não 
disponibilizou 
informações 

16 50.00 

Consta no edital os modelos: de projeto de venda para grupos formais? 

Sim  9 28.13 

Não  7 21.88 

Município não 
disponibilizou 
informações 

16 50.00 

De projeto de venda para grupos informais? 

Sim  8 25.00 

Não  8 25.00 

Município não 
disponibilizou 
informações 

16 50.00 
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De projeto de venda para fornecedores individuais? 

Sim  9 28.13 

Não  7 21.88 

Município não 
disponibilizou 
informações 

16 50.00 

Consta no edital a minuta do contrato de venda? 

Sim  13 40.63 

Não  3 9.38 

Município não 
disponibilizou 
informações 

16 50.00 

Consta no edital tipo: menor preço por item 

Sim  1 3.13 

Não  15 46.88 

Município não 
disponibilizou 
informações 

16 50.00 

 

 

4.4 COMPOSIÇÃO DOS KITS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

Devido ao período vivenciado no ano de execução do produto, foi 

requisitadas informações aos participantes sobre a entrega e composição dos 

kits alimentação que deveriam/foram entregues durante a ausência de aulas 

presenciais na pandemia. Poucos municípios deram retorno quanto a esta 

solicitação, segue o compilado retratado por meio da figura 1, logo abaixo. 

 

Figura 1. Descrição da composição dos kits entregues durante a pandemia no ano 
de 2020 por quantidade/variedade ofertada de cada grupo de alimentos  
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 A maioria dos kits foi composta por minimamente processados e 

processados. Apenas em alguns casos alguma hortaliça ou fruta foi entregue 

nos kits. Apesar das dificuldades, sabe-se da possibilidade da entrega dos 

alimentos in natura nos kits. Esse dado mostra o que se observou nas reuniões 

realizadas pelo CECANE UFG para apoiar e retirar dúvidas durante a 

pandemia, onde os relatos mostravam as dificuldades ou falta de interesse da 

gestão em manter os alimentos in natura, o que representa, de forma geral, os 

alimentos vendidos pelos AF aos municípios para a alimentação escolar.  

 Morro Agudo de Goiás, Vicentinópolis e Itapaci, dentre os respondentes, 

foram os municípios que apresentaram a oferta de maior quantidade de 

ultraprocessados nos kits. Morro Agudo de Goiás também esteve dentre os que 

ofertaram maior diversidade de hortaliças, assim como Goianésia e Santo 

Antônio de Goiás. Os municípios de Varjão e Rianápolis ofertaram variedade 

tanto de hortaliças quanto de frutas, dos respondentes, foram os que 

apresentaram a melhor composição de kits, considerando terem a presença de 

frutas e verduras e não ofertarem ultraprocessados. Rialma também relatou a 

oferta de legumes, porém, não especificou quais legumes ofertou. 

 Apesar do reforço a importância da oferta de alimentos in natura e 

minimamente processados e da continuidade da compra da AF, como prevê a 

resolução 02/2020 e 06/2020, também é preciso considerar pautar as 

dificuldades vivenciadas. A entrega de kits leva a um aumento no volume total 

de compra, já que o porcionamento ocorre de forma diferenciada, e o per capita 

do produto acaba por ser maior do que o de uma preparação ofertada na 

escola. Isso eleva o valor gasto para manter a alimentação escolar. Assim 

como o cenário de alta na inflação dos alimentos. 

 Levando em conta que a maioria dos municípios do país atua apenas 

com o recurso repassado pelo FNDE (86%), como consta em matéria no 

próprio site do FNDE, do ano de 2018, é ainda mais complicado para a 

nutricionista e a gestão conciliarem as demandas com o recurso disponível. 

Sendo que não houve reajuste dos valores per capita repassados pelo FNDE, e 

a não efetivação da contrapartida pelos municípios, observa-se um cenário de 

desistências das compras da AF e da seleção de grupos específicos de alunos, 

de acordo com critérios de maior insegurança alimentar, para receberem o kit. 

Com isso ocorre a “quebra” de um dos princípios do PNAE (universalidade), e a 
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exposição de outro grupo de atores sociais, os AFs, a insegurança alimentar e 

nutricional.  

 

 

4.5 APOIO DOS MUNICÍPIOS AOS AGRICULTORES FAMILIARES 

 

 A proximidade da gestão com os AF locais é imprescindível para uma 

boa execução do PNAE. Sabe-se que órgãos de assistência técnica pública 

aos AF, como a EMATER, apesar da importância que apresentam, estão 

sucateados. Portanto, investigou-se se o município oferta alguma assistência 

aos AF, seja advinda diretamente de funcionários da secretaria de agricultura 

do município, ou por meio de serviço particular ofertado aos AF com 

intermediação da prefeitura do município.  

 

Quadro 22. Apoio que os AF recebem do município, de acordo com as 

respostas dos AF individuais, das cooperativas/associações e das 

secretarias de educação, ao questionário de diagnóstico. 

Apoio que recebe do 
município 

Polo 
1 

(n) 

Polo 
1 

(%) 

Polo 
2 

(n) 

Polo 
2 

(%) 

Polo 
3 

(n) 

Polo 
3 

(%) 

Total por 
resposta 

n % 

Maquinário/equipamentos 1 5,26 1 6,67 1 10,00 3 6,82 

Apoio 
financeiro (não 
descreveu 
quais) 

0 0,00 1 6,67 0 0,00 1 2,27 

Reuniões com os atores 
Envolvidos 1 5,26 0 0,00 0 0,00 1 2,27 

De acordo com o que 
for solicitado pelos 
agricultores 

0 0,00 1 6,67 0 0,00 1 2,27 

Assistência/apoio 
técnico; 
Parceria com Emater; 
Agência Rural 

 
4 

 
21,05 

 
3 

 
20,00 

 
4 

 
40,00 

11 25,00 

Secretaria de Educação 1 5,26 0 0,00 0 0,00 1 2,27 

Secretaria do meio 
ambiente 

1 5,26 0 0,00 0 0,00 1 2,27 

Cursos de capacitação 1 5,26 0 0,00 0 0,00 1 2,27 

Jurídico/advogada 1 5,26 1 6,67 0 0,00 2 4,55 
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Todo tipo de apoio 
dentro da legalidade 1 5,26 0 0,00 1 10,00 2 4,55 

Motivando/orientando os 
Agricultores 3 15,79 1 6,67 0 0,00 4 9,09 

Apoio para promoção 
de uma feira 0 0,00 1 6,67 0 0,00 1 2,27 

Não entendeu/respondeu 
Corretamente 2 10,53 2 13,33 1 10,00 5 11,36 

Nenhum 3 15,79 4 26,67 3 30,00 10 22,73 

TOTAL POR POLO 19 100 15 100 10 100 44 100 

 

 Houve pouco retorno dos AF e das Cooperativas/associações. Os 

municípios afirmam não terem AF, ou não terem contato com os AF, sendo 

assim, a equipe do produto desta formação teve dificuldade em contatar os 

agricultores. Apesar de ser possível alcançar os agricultores por meio de 

grupos de mídias sociais, e até conseguir sua participação nas formações, 

mesmo que não numerosos, conseguir retorno quanto ao diagnóstico se torna 

ainda mais complicado, assim como conseguir com que tenham acesso. 

Percebe-se um estigmam e atrito entre gestão e AF que atrapalha a execução 

do PNAE. 

 É possível perceber o pouco apoio que os AF recebem, até mesmo da 

EMATER, devido ao pouco recurso humano disponível. Alguns relatam apoio 

do município com a oferta de maquinários, alguns a realização de curso de 

outras instituições/órgãos. A problemática está no fato deste apoio ser pontual 

e provavelmente não sanar a necessidade, já que o apoio técnico relacionado a 

questões de potencial produtivo, determinação de plantios, safras, entre outros, 

acabam por não ser ofertado ou ser raso e sem acompanhamento.  

 Algumas respostas dadas pelas secretarias de educação afirmaram 

oferecer apoio aos AF por meio de motivação/orientação aos agricultores, 

porém, não relataram como concretizam este tipo de apoio. A problemática 

desta falta de assessoria técnica adequada aos AF está no fato desta se refletir 

na falta de alinhamento quanto à capacidade de entrega no que diz respeito a 

volume. Assim como reflete na dificuldade de alinhamento à da demanda a 

produção, pois o agricultor também pode alinhar sua produção a demanda de 

mercado.  A assessoria também tem seu papel no apoio à elaboração do edital, 

pois pautando questões da produção, auxilia nos pontos relativos a ajustes de 

pontos importantes. Por exemplo, no tocante ao termo aditivo para 
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substituições de produtos com alimentos similares, que sejam produzidos pelos 

AF locais, sem assim prejudicar a alimentação escolar e sem desgastar a 

relação entre gestão, nutricionista e AF durante a execução do contrato. 

 

Quadro 23. Setor(es) responsável(is) pelo acompanhamento do 

desenvolvimento rural no município, segundo respostas das secretarias de 

educação ao questionário diagnóstico.  

Secretaria e/ou setor da 
administração do 

município responsável 
pelo acompanhamento 

das questões 
relacionadas 

situação/desenvolvimento 
rural do município 

Polo 
1 

(n) 

Polo 
1 

(%) 

Polo 
2 

(n) 

Polo 
2 

(%) 

Polo 
3 

(n) 

Polo 
3 

(%) 

Total por 
resposta 

N % 

Secretaria Municipal de 
Agricultura 0 0 1 10 4 66,8 5 17,86 

Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente 3 25 1 10 1 16,6 5 17,86 

EMATER 2 16,67 0 0 1 16,6 3 10,71 

Agência goiana de extensão 
rural 1 8,33 0 0 0 0 1 3,57 

Extensão rural 1 8,33 0 0 0 0 1 3,57 

Secretaria de gestão e 
planejamento 2 16,67 0 0 0 0 2 7,14 

Superintendência da 
Agricultura 1 8,33 0 0 0 0 1 3,57 

Pasta da Agricultura 1 8,33 1 10 0 0 2 7,14 

Setor de Compras 1 8,33 0 0 0 0 1 3,57 

Administração ( urbana e 
rural) 0 0 3 30 0 0 3 10,71 

Não há um setor/ órgão 
específico 0 0 2 20 0 0 2 7,14 

Sec. de educação 0 0 1 10 0 0 1 3,57 

Não sabe informar 0 0 1 10 0 0 1 3,57 

TOTAL POR POLO 12 100 10 100 6 100 28 100 

 

 A maioria das respostas indicou a Secretaria do Meio Ambiente como 

responsável. A segunda resposta mais presente foi a Secretaria Municipal de 

Agricultura. É importante que os atores sociais entendam não só a sua 

atribuição, como as demandas que são gerenciadas em outros setores, para 

que assim seja possível solucionar as demandas direcionando-as para o setor 

adequado. Também para que possam visualizar e aplicar novas estratégias, 
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incluindo parcerias entre os diversos atores envolvidos e com domínio teórico e 

prático para as questões a serem tratadas. 

 

 

4.6 POTENCIALIDADES E DIFICULDADES NA COMPRA DA AGRICULTURA 

FAMILIAR PARA O PNAE 

 

 Para compreender temáticas específicas a serem abordados nas 

formações, os municípios selecionados foram indagados quanto às dificuldades 

que encontram ao realizarem as compras no âmbito do PNAE. 

 

Quadro 24. Dificuldades de comercialização para o PNAE, segundo respostas 

dos AF e das secretarias de educação ao questionário de diagnóstico. 

Dificuldades na venda 
para o PNAE 

Polo 
1 

(n) 

Polo 
1 

(%) 

Polo 
2 

(n) 

Polo 
2 

(%) 

Polo 
3 

(n) 

Polo 
3 

(%) 

Total por 
resposta 

n % 

Pouca divulgação do 
processo de abertura de 
chamamento 
Público 

 
0 

 
0,00 

 
  1  

 
  7,14   

 
0 

 
0,00 

1 3,03 

Produtos sem 
registros/produção não 
atende a demanda 

 
0 

 
0,00 

 
  1  

 
  7,14   

 
0 

 
0,00 1 3,03 

Valor para aquisição 1 8,33   0     0,0  0 0,00 1 3,03 

Falta de incentivo por 
parte do AF em fornecer 
alimentos para 
o PNAE devido à 
burocracia 

 
2 

 
16,68 

 
  3  

 
 

21,43  

 
3 

 
42,85 

8 24,24 

Falta de incentivo ao 
pequeno 
Produtor 

1 8,33   2   
14,29  

1 14,29 
4 12,12 

Orientação e 
capacitação aos AF 

1 8,33   0    0,00   0 0,00 1 3,03 

Não há presença de AF 
no 
Município 

1 8,33   3   
21,43  

1 14,29 
5 15,16 

Não respondeu 3 25,00   1    7,14   0 0,00 4 12,12 

Nenhuma 3 25,00   3   
21,43  

2 28,57 
8 24,24 

TOTAL POR POLO 12 100 14 100 7 100 33 100 
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 Por parte dos AF respondentes não foram apontadas dificuldades, 

apenas um agricultor relatou uma questão, referente ao valor para aquisição. 

Como já mencionado anteriormente, a maioria dos municípios participantes são 

de pequeno porte, portanto, o mínimo de 30% que devem ser destinado à 

compra da AF nestes municípios acaba representando volumes baixos de 

alimentos, consequentemente valores baixos e muitas vezes não atraentes/ 

recompensadores aos AF. Este apontamento também pode se referir aos 

municípios que declararam realizar a seleção pelo menor preço, o que além de 

ser desinteressante aos AF, também é contra o que é descrito nas normativas 

do programa. E também enfraquecendo a AF local, corroborando para a 

insegurança alimentar e nutricional das famílias dos agricultores, por afetar a 

renda destas famílias, assim como o seu trabalho. 

 As respostas das secretarias de educação já indicam certa 

culpabilização dos AF, por não se interessarem em participar da chamada 

pública, e ao mesmo tempo trás como segunda maior dificuldade a falta de 

incentivo ao pequeno agricultor. Apesar de sempre apontarem a falta de 

interesse dos AF a própria secretaria de educação reconhece sua falha de 

atuação no processo de compra. Portanto, a gestão consegue triar e identificar 

ao menos uma problemática na qual é possível atuar para sanar. É preciso que 

a gestão não apenas acompanhe a execução do PNAE de forma passiva, mas 

que possua atuação ativa e busque por atualização e suporte para realizar 

suas atividades. 

 

Quadro 25. Facilidades identificadas na venda para o PNAE, segundo repostas 

dos AF ao questionário de diagnóstico.  

O que caminhou bem na 
venda para o PNAE 

Polo 
1  

(n) 

Polo 
1 

(%) 

Polo 
2 

 (n) 

Polo 
2  

(%) 

Polo 
3 

(n) 

Polo  
3 

(%) 

Total por 
resposta 

n % 

Assiduidade em pedidos 0 0 0 0 1 50 1 12,5 

Pagamento imediato 0 0 0 0 1 50 1 12,5 

Não respondeu a pergunta 1 25 0 0 0 0 1 12,5 

Venda semana 1 25 0 0 0 0 1 12,5 

Todas as etapas 1 25 1 50 0 0 2 25 

Apoio da equipe 1 25 0 0 0 0 1 12,5 

Transparência 0 0 1 50 0 0 1 12,5 

TOTAL POR POLO 4 100 2 100 2 100 8 100 
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 As respostas dos AF quanto às facilidades encontram-se diluídas, ou 

seja, sem concentração em algum aspecto que se destaque.  

 

 

Quadro 26. Problemas no cumprimento do contrato de compra pelos AF. 

Segundo respostas das nutricionistas e das secretarias de educação ao 

questionário de diagnóstico. 

Problemas com relação 
ao cumprimento do 
contrato de compra 
pelos agricultores 

Polo 
1 

(n) 

Polo 
1 

(%) 

Polo 
2 

(n) 

Polo 
2 

(%) 

Polo 
3 

(n) 

Polo 
3 

(%) 

Total por 
resposta 

n % 

Não realiza compra da 
chamada 

0 0,00 4 20,00 1 7,14 5 10,20 

Sim, Atrasos nas entregas 
e os produtos não tem selo 
do SIM e da vigilância 
sanitária. 

0 0,00 1 5,00 3 21,43 4 8,16 

Sim, crise na produção. 1 6,67 0 0,00 0 0,00 1 2,04 

Produtora desistiu do 
contrato 

0 0,00 0 0,00 1 7,14 1 2,04 

Não cumpriu com a 
entrega 

0 0,00 0 0,00 2 14,29 2 4,08 

Não tem documentação 1 6,67 1 5,00 0 0,00 2 4,08 

Não 13 86,66 14 70,00 7 50,00 34 69,39 

TOTAL POR POLO 15 100 20 100 14 100 49 100 

 

 Majoritariamente as nutricionistas respondentes não identificaram 

problemas no cumprimento do contrato pelos AF. Poucos relatos de atrasos na 

entrega e de crise na produção. O mesmo resultou do compilado de respostas 

das secretarias de educação, no geral sem nenhum problema no cumprimento 

do contrato por parte dos AF, apenas poucas menções ao não cumprimento do 

prazo de entrega e a ausência de alguma documentação.  

 Nutricionistas e secretaria de educação afirmaram não haverem 

transcorrido problemas quanto à execução do contrato de compra por parte da 

secretaria de educação.  
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Quadro 27. Problemas no cumprimento do contrato de compra pela gestão, 

Segundo respostas das nutricionistas e das secretarias de educação ao 

questionário de diagnóstico. 

Problemas com relação ao 
cumprimento do contrato 
de compra pela Secretaria 

de Educação 

Polo 
1 

(n) 

Polo 
1 

(%) 

Polo 
2  

(n) 

Polo 
2 

(%) 

Polo 
3  

(n) 

Polo 
3 

(%) 

Total por 
resposta 

n % 

Não houve problemas 15 100 14 70 10 
71,4

3 
39 79,59 

Faltou o produto licitado 0 0 0 0 1 7,14 1 2,04 

Não houve candidatos da 
AF para chamada 

0 0 0 0 1 7,14 1 2,04 

Não deu continuidade ao 
processo por atrito entre as 

cooperativas 
0 0 1 5 0 0,00 1 2,04 

Não realiza compra AF/ 
chamada pública 

0 0 3 15 1 7,14 4 8,16 

Resposta incoerente 0 0 0 0 1 7,14 1 2,04 

Não sabe informar 0 0 2 10 0 0,00 2 4,08 

TOTAL POR POLO 15 100 20 100 14 100 49 
100,0

0 

 

 Este perfil de respostas não sustenta o estigma que existe entre AF e 

gestão, onde ambos apontam um ao outro como culpados pelo mau 

relacionamento entre eles, e por erros na execução do PNAE por falhas no 

cumprimento de algum aspecto determinado no contrato. 

 Como apontado pelas respostas das nutricionistas, os apontamentos 

quanto a maior dificuldade em adquirir alimentos da AF é participação deles na 

chamada pública. Isso pode ocorrer por quatro motivos: interesse, acesso aos 

editais, conhecimento do processo, assim como ser/estar elegível para 

participar, ou seja, ter as documentações em dia, o que deve ser providenciado 

antes da chamada pública. E a gestão pode sanar estes pontos com atuação 

estratégica.  
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Quadro 28. Dificuldades para adquirir alimentos provenientes da AF, segundo 

respostas das nutricionistas ao questionário de diagnóstico.  

 

As colocações do setor de compras quanto às dificuldades de realizar as 

chamadas públicas frisaram a complexidade de se localizar os AF locais ou 

mais próximos (54,54%). O que justificaria a “falta de interesse” dos AF na 

chamada pública, pelo fato de não haver contato entre gestão e AF. 

 

Quadro 29. Dificuldade em realizar a chamada pública para o PNAE, segundo 

respostas dos setores de compra ao questionário diagnóstico.  

Dificuldade em realizar 
as chamadas públicas 

para o PNAE 

Polo 
1  

(n) 

Polo 
1 

(%) 

Polo 
2  

(n) 

Polo 
2 

(%) 

Polo 
3  

(n) 

Polo 
3 

(%) 

Total de 
resposta 

n % 

Não soube responder 0 0 0 0 1 33,3 1 8,33 

Localizar agricultores 1 33,3 3 50 2 66,7 6 50 

Principais dificuldades 
encontradas para adquirir 
alimentos provenientes da 

AF 

Polo  
1 

(n) 

Polo 
1 

(%) 

Polo 
2 

(n) 

Polo 
2 

(%) 

Polo  
3 

(n) 

Polo 
3  

(%)  

Total por 
resposta 

n % 

Participação/interesse dos 
agricultores na chamada 

púbica 
3 42,9 3 23,1 3 30 9 30 

Falta de cooperativas/ 
associações e AF locais 

0 0 1 7,69 0 0 1 3,33 

Qualidade dos alimentos na 
entrega 

0 0 2 
15,3

8 
0 0 2 6,67 

Falta de alimentos que são 
estabelecidos no cardápio 
(não faz mapeamento de 

potencial agrícola) 

0 0 1 7,69 0 0 1 3,33 

Não compra da AF 0 0 1 7,69 1 10 2 6,67 

Cumprimento do prazo de 
entrega 

0 0 1 7,69 2 20 3 10 

Produção insuficiente 0 0 2 
15,3

8 
1 10 3 10 

Não há dificuldade 0 0 2 
15,3

8 
0 0 2 6,67 

Transporte 1 14,3 0 0 0 0 1 3,33 

Tomada de preços nas 
feiras e verdurões 

1 14,3 0 0 0 0 1 3,33 

Falta de AF 2 28,5 0 0 2 20 4 
13,3

3 

Pouca variedade de 
alimentos 

0 0 0 0 1 10 1 3,33 

TOTAL POR POLO 7 100 13 100 10 100 30 100 
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locais ou próximos 

Não 2 66,7 2 33,3 0 0 4 33,33 

Sensibilizar a participação 
do AF no processo de 

chamada 
0 0 1 16,7 0 0 1 8,33 

TOTAL POR POLO 3 100 6 100 3 100 12 100 

 

 Já a maioria das respostas das nutricionistas indica como maior 

facilidade encontrar alimentos de qualidade produzidos pelos AF. Percebe-se a 

nuance entre as respostas dos polos, onde o polo 2 é o que menos identifica 

facilidades. 

 

Quadro 30. Facilidades para adquirir alimentos provenientes da AF, segundo 

respostas das nutricionistas e secretarias de educação ao questionário de 

diagnóstico.  

Facilidades para adquirir 
alimentos provenientes da 

agricultura familiar e 
como fortalecê-las 

Polo  
1 

(n) 

Polo 
1 

(%) 

Polo 
2 

(n) 

Polo 
2 

(%) 

Polo 
3 

(n) 

Polo 
3 

(%) 

Total por 
resposta 

n % 

Não há facilidade 1 5 10 52,63 7 46,67 18 33,33 

Proximidade da produção 
rural facilita as entregas/ 

Presença de AF no 
município 

0 0 2 10,53 2 13,33 4 7,41 

Não respondeu 0 0 1 5,26 0 0,00 1 1,85 

Não realiza chamada 
pública 

0 0 1 5,26 1 6,67 2 3,70 

Agricultores e cooperativas 
em munícipios vizinhos (no 

munícipio não tem AF) 
0 0 1 5,26 0 0,00 1 1,85 

Parcerias entre os 
envolvidos/ Planejamento 

em conjunto 

1 5 1 5,26 0 0,00 2 3,70 

Cooperativas com todos os 
documentos necessários 

1 5 0 0,00 0 0,00 1 1,85 

Alimento de qualidade/ 
pontualidade na entrega 

10 50 0 0,00 3 20,00 13 24,07 

Facilidade de comunicação 
com os agricultores 

2 10 0 0,00 0 0,00 2 3,70 

Interesse em participar por 
parte dos AF 

0 0 0 0,00 1 6,67 1 1,85 

Incentivar o pequeno 
produtor 

2 10 2 10,53 1 6,67 5 9,26 

Acesso ao procedimento 
licitatório 

1 5 0 0,00 0 0,00 1 1,85 
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Não respondeu conforme o 
questionado 

2 10 1 5,26 0 0,00 3 5,56 

TOTAL POR POLO 20 100 19 100 15 100 54 100 

  

A visão das secretarias de educação é bastante preocupante, 45,83% 

relata não perceber nenhum aspecto facilitador na realização da chamada 

pública para compra da AF. O polo 2 ainda se destaca com a maioria das 

respostas referentes a não visualizar facilidades. A segunda resposta mais 

presente foi “incentivar o pequeno produtor” representando 20,83% do total. 

Incentivar não é uma facilidade do processo, é uma demanda para garantir o 

início e a continuidade da compra da AF, e também uma consequência da 

compra. Portanto, apesar de ser um ponto importante envolvido no processo, 

parece não se enquadrar de forma coerente ao questionamento.  

 As respostas do setor de compras corroboram com as respostas das 

secretarias de educação. 45,45% dos respondentes não identificam nenhuma 

facilidade em realizar a chamada pública. 

 

Quadro 31. Facilidades para realizar o chamamento público no PNAE, 

segundo respostas dos setores de compra ao questionário de diagnóstico.  

Facilidade em realizar as 
chamadas públicas para o 

PNAE 

Polo 
1 

(n) 

Polo 
1 

(%) 

Polo 
2  

(n) 

Polo 
2  

(%) 

Polo 
3  

(n) 

Pol
o 3 
(%) 

Total 
por 

respost
a 

n % 

Não há facilidade 2 66,7 1 20 2 66,7 5 
45,4

5 

Alimentos produzidos no 
município. 

0 0 0 0 1 33,3 1 9,09 

Simplificação dos 
documentos 

1 33,3 0 0 0 0 1 9,09 

Não sabe opinar 0 0 2 40 0 0 2 
18,1

8 

Interesse dos atores na 
participação 

0 0 1 20 0 0 1 9,09 

Acesso à informação 0 0 1 20 0 0 1 9,09 

TOTAL POR POLO 3 100 5 100 3 100 11 100 
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4.7 DIFICULDADES E POTENCIALIDADES NA COMERCIALIZAÇÃO DA 

AGRICULTURA FAMILIAR 

 

 É importante que os atores do PNAE saibam avaliar e identificar tanto as 

dificuldades quanto as potencialidades envolvidas no processo de execução do 

programa. Pois é a partir de diagnósticos que se consegue elaborar estratégias 

para solucionar os desafios. Assim como orientar assuntos que deveriam ser 

abordados nas formações do produto.  

 

Quadro 32. Dificuldades sobre a venda de alimentos para o município e como 

superá-las, segundo respostas dos AF ao questionário de diagnóstico.  

Dificuldades sobre a 
venda de alimentos para o 
município. Como superá-
las? 

Polo 
1 

(n) 

Polo 
1 

(%) 

Polo 
2 

(n) 

Polo 
2 

(%) 

Polo
3 

(n) 

Polo 
3 

(%) 

Total por 
resposta 

n % 

Não tem 1 12,5 2 100 1 50 4 
33,3

3 

Disparidade de dia de 
pagamento 

0 0 0 0 1 50 1 8,33 

Não respondeu a pergunta 1 12,5 0 0 0 0 1 8,33 

Baixos valores dos produtos 1 12,5 0 0 0 0 1 8,33 

Quantidade solicitada 1 12,5 0 0 0 0 1 8,33 

Trabalho em conjunto 1 12,5 0 0 0 0 1 8,33 

Repasse federal maior 1 12,5 0 0 0 0 1 8,33 

Entrega semana 1 12,5 0 0 0 0 1 8,33 

Horário da entrega 1 12,5 0 0 0 0 1 8,33 

TOTAL POR POLO 8 100 2 100 2 100 12 100 

 

 As respostas quanto as maiores dificuldades de venda de alimentos ao 

município encontram-se diluídas, ou seja, sem destaque a nenhum motivo. Mas 

algumas das dificuldades apontadas aqui já foram levantadas e debatidos 

anteriormente, como baixos valores dos produtos e volume de compra 

solicitado.  
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Quadro 33. Pontos positivos na venda de alimentos para o município e como 

fortalecê-los, segundo respostas dos AF ao questionário de diagnóstico.  

Pontos positivos sobre a 
venda de alimentos para o 

município e como 
fortalecê-los 

Polo 
1 

(n) 

Polo 
1 

(%) 

Polo 
2 

(n) 

Polo 
2 

(%) 

Polo 
3 

(n) 

Polo 
3 

 (%) 

Total por 
resposta 

n % 

Geração de emprego 0 0 0 0 1 50 1 9,09 

Alimentos de qualidade 0 0 0 0 1 50 1 9,09 

Não respondeu a pergunta/ 
nenhum ponto positivo 

1 14,3 1 50 0 0 2 18,18 

Complemento da renda  1 14,3 0 0 0 0 1 9,09 

Maior apoio dos municípios  1 14,3 0 0 0 0 1 9,09 

Preferência no pagamento 1 14,3 1 50 0 0 2 18,18 

Uso do saldo na chamada 
pública 

1 14,3 0 0 0 0 1 9,09 

Negociação 1 14,3 0 0 0 0 1 9,09 

Fácil acesso ao setor de 
compras, nutricionistas e 
instituições. 

1 14,3 0 0 0 0 1 9,09 

TOTAL POR POLO 7 100 2 100 2 100 11 100 

 

 

 Assim como os relatos das dificuldades, os apontamentos dos aspectos 

positivos apresentam-se diluídos. Mas dentre aspectos já apresentados e 

debatidos anteriormente tem-se o complemento da renda, e como meio de 

fortalecê-los o “maior apoio dos municípios” aos AF.  

 

 

4.8 POTENCIAL PRODUTIVO E DE COMERCIALIZAÇÃO DOS 

AGRICULTURES FAMILIARES INDIVIDUAIS E 

COOPERATIVAS/ASSOCIAÇÕES 

 

 Assim como é importante identificar quem e onde estão os agricultores, 

para que a gestão possa se relacionar e assim orientar e incentivá-los, também 

é importante que conheçam o que e como produzem.  

 

Quadro 34. Alimentos produzidos pelos AF e cooperativas/associações, 

segundo respostas dos AF ao questionário de diagnóstico.  

Quais alimentos são produzidos 

Santa Terezinha de Goiás Alface, couve, mandioca, cheiro verde, 
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tomate, abobora e farinha 

Santa Bárbara de Goiás 
Mandioca descascada e pimenta de 
cheiro 

Nova Veneza Alface, cheiro verde e couve. 

Guapó  
Alface, couve, cebolinha verde, 
coentro, salsa, rúcula, brócolis, acelga. 

Santo Antônio de Goiás  

Pão de queijo, biscoito de queijo, 
polpa de fruta, bolos em geral, polvilho 
doce, doce de leite seco, queijo fresco, 
queijo curado. 

Cromínia Polpa de Fruta 

 

 Dos respondentes, a maioria produz hortaliças, há pouca produção de 

frutas. Com assessoria e alinhamento a demanda do mercado, a produção de 

frutas poderia ser uma forma de melhorar o volume e valor de venda ao 

município, assim como ser uma opção para aumentar o percentual de 

investimento em compra de alimentos da AF. 

 

Quadro 35. Produção de alimentos por sistema orgânico ou agroecológico, 

segundo respostas dos AF ao questionário de diagnóstico.  

Produz alimentos 
orgânicos ou 

agroecológicos 

Polo 
1 

(n) 

Polo 
1 

(%) 

Polo 
2 

(n) 

Polo 
2 

(%) 

Polo 
3 

(n) 

Polo 
3 

(%) 

Total por 
resposta 

n % 

Sim 4 66,66 1 50 0 0 5 50 

Não 2 33,34 1 50 2 100 5 50 

TOTAL POR POLO 6 100 2 100 2 100 10 100 

 

 Além de serem poucos AFs que adotam o sistema de cultivo orgânico ou 

agroecológico, a inserção destes alimentos na alimentação escolar, apesar de 

benéficos, irão levar tempo para ser realidade predominante na região Centro-

Oeste. Isto devido ao perfil de produtores locais e as influências ao quais estão 

submetidos. Assim como as dificuldades encontradas na gestão com relação 

ao volume de investimentos do repasse do FNDE á compra da AF.  

 

 

4.9 AVALIAÇÃO DAS FORMAÇÕES 

 

 No geral as avaliações das formações foram positivas. Sendo 

aproveitada a oportunidade para também se coletar as demandas dos atores 
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para próximas atividades. As avaliações ocorreram por formação/palestra, 

segue abaixo as figuras 2 a 6 com algum dos retornos da avaliação.  

 29,2% dos respondentes da avaliação do primeiro encontro 

consideraram o tempo da formação ótimo, já no segundo encontro a avaliação 

do tempo destinado à atividade foi considerado ótimo por 44,9%, ou seja, leve 

aumento. Do primeiro para o segundo encontro os horários foram ajustados. 

Pois a interação entre os participantes para os momentos de debate e relatos 

de experiências foram bem menores que o esperado. 

Pela perspectiva de avaliação da equipe, este é um dos pontos 

negativos das atividades remotas, a dificuldade de interação, de retorno dos 

participantes seguidos até mesmo da incerteza se a pessoa de fato escuta ou 

está apenas logado, para ter presença e receber a certificação.  

 

 

Figura 2. Perfil de atores participantes do primeiro encontro quanto ao âmbito 
de atuação no PNAE 

 

Figura 3. Perfil de atores participantes do segundo encontro quanto ao âmbito 

de atuação no PNAE  
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Figura 4. Avaliação da metodologia utilizada na formação pelos participantes 
do primeiro encontro 

 

 

Figura 5. Avaliação da metodologia utilizada na formação pelos participantes 
do segundo encontro  

 

Figura 6. Avaliação dos atores participantes quanto a qualidade da oficina de elaboração de 

cardápio para o PNAE, em escala numérica de 0 a 10, sendo zero a pior avaliação 

e dez a melhor. 
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 Observando as críticas e sugestões é possível observar muitos 

comentários, mas é preciso dar a devida atenção a alguns comentários que 

trazem críticas negativas para pensar nas alterações das formações futuras. 

Um dos pontos que vale comentário são os contrapontos identificados. Alguns 

comentários trazem a perspectiva de que as formações são sempre iguais, 

mais do mesmo. Outras trazem solicitando mais teoria e menos debate e troca 

de experiências. 

 A ressalva deste tipo de comentário nos leva a reflexão de como os 

atores percebem a o melhor método de transmissão de saberes, e de como 

entendem a construção coletiva do conhecimento.  As formações tem o intuito 

de ensinar/ reforçar o saber em relação à legislação da alimentação escolar 

vigente. Outro propósito e auxilia-los no que sentem dificuldade em relação à 

execução do programa, o que é inviável sem que se ocorra relatos de 

experiências para que seja possível identificar experiências exitosas ou ações 

incoerentes/ erradas na execução do PNAE. Assim como o relato direto de 

dúvidas, para enriquecer a formação.  

São os atores sociais que estão na ponta do processo e conhecem 

melhor que qualquer assessor as dificuldades que enfrentam em seu 

município. Sem que haja o compartilhamento, é inviável que haja uma 

formação coesa e pertinente. Neste contexto, relembrando o compartilhamento 

de materiais utilizados nas para a construção das apresentações são 

compartilhados (caderno de legislação, artigos, cartilhas, folhetos, link para 

vídeos). Mas a maioria das solicitações são a cerca dos slides. Ou seja, os 

estudos realizados pelos atores acerca de sua atuação podem ser rasos, o que 

se torna mais um motivo para focar em relatos da realidade para melhor 

auxiliá-los.  

Os grupos de whatsapp formados para a divulgação e acompanhamento 

dos atores tem sido funcional em suprir a falta de diálogo por parte da maioria 

dos participantes da oficina. Pois há o compartilhamento de dúvidas e interação 

entre as nutricionistas e demais atores participantes. Sendo grupos formados 

por atores de municípios próximos, o que favorece o conhecimento da 

realidade de quem trás o questionamento ao grupo, sendo os componentes do 

grupo ativos nos retornos. O detalhamento dos retornos obtidos das avaliações 

das formações, com as críticas e sugestões, consta em anexo. 



67 
 

 

5 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

Atividades 

Mês 
2020 

Mês 
2021 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

Seleção dos municípios X X 
     

 
 

        

Organização metodológica 
  

X X X X X 
 

 
   

X X 
   

Organização da infraestrutura 
      

X X X 
        

Elaboração de materiais 
     

X X X 
 

  
X X X X 

  

Divulgação das formações 
    

   X X X 
   

 X 
  

Inscrições para as formações 
       

X X X 
   

 X 
  

Realização das formações 
        

X X 
     

X 
 

Atividades complementares com 
parceiros 

        X X 
       

Elaboração e entrega do relatório 
parcial     

X X 
 

 
 

X X 
 

     

Elaboração e entrega do relatório 
final        

 
  

 X X X  X X 

 

 O cronograma inicial sofreu alteração devido a pandemia do SarsCov2 (coronavírus), sendo assim este novo cronograma 

considerou o desenvolvimento das atividades referentes a este produto sendo executadas até junho de 2021. 
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6 CONCLUSÃO 

 

A ideia de retorno de diagnóstico e planejamento por parte dos participantes 

se mostrou inviável neste novo contexto onde muitos dos atores se mostraram com 

dificuldades, dúvidas e ainda mais sobrecarregados. Porém foi frisado e ofertado 

ferramentas para incentivá-los a fazerem por si só e dada abertura para que 

procurassem o apoio da equipe quando achassem necessário.   

Das ações propostas que surgiram em paralelo ao desenvolvimento do 

produto, visto a demanda, apenas uma foi de fato executada. A oficina de 

elaboração de cardápio para o PNAE foi planejada e executada de maneira que 

houvesse a otimização do processo de trabalho, sendo designada como a terceira 

formação do produto. A oficina teve um bom alcance, e uma boa aceitação e 

participação.   

 A proposta de atividade junto aos Institutos Federais foi iniciada, mas não foi 

concluída. Porém, como projeto paralelo, que surgiu mediante demanda durante as 

formações do produto, será planejado e dado sequência desta atividade para 

execução paralela ao plano de trabalho de 2021, dada sua relevância. Inicialmente a 

ideia era reunir com membros chave para averiguar o que ansiavam para ser 

abordado em uma formação específica para este público. Mas mediante debate, foi 

percebida a necessidade de alterar a metodologia sugerida para a elaboração de um 

documento oficial, que fosse construído em colaboração com as partes 

interessadas/ envolvidas, tratando da atual conjuntura e das propostas/ 

reinvindicações deste setor.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar das atividades terem sido desenvolvidas de maneira remota 

observaram-se aspectos positivos, como o maior alcance do meio virtual. Mas 

também existem limitações, a dificuldade em se utilizar metodologias mais ativas, o 

que interfere negativamente na interatividade entre os participantes, aspecto 

importante para o enriquecimento e melhor aproveitamento das formações. Portanto, 

maior alcance não indica necessariamente qualidade no repasse das informações, 

pois é mais complicado manter o foco do público e provocar a interação por meio de 

atividades desenvolvidas remotamente. 
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8 EXECUÇÃO FÍSICA 

 

  Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar 
  CECANE-UFG - Prestação de Contas – 2020 
  TED nº: 8651 
  Produto: suporte técnico para a aquisição de alimentos da agricultura familiar em municípios que se encontram em inconformidade 

com o artigo 14 da lei 11.947/2009 
   

N UF Atividade 
Data das 

formações 
Nutricionistas Gestores  

Agricultores familiares 
e emp. Familiar e suas 

Organizações 

Assistência 
Técnica 

Rural 

Setor de 
compras 

CAE Outros*  Total 

1 GO 
1º 

Formação 

01/10/2020 
02/10/2020 
05/10/2020 

62 9 5 6 14 8 11 115 

2 GO 
2º 

Formação 

19/10/2020 
20/10/2020 
22/10/2020 

49 4 1 1 5 5 16 81 

3 GO 
Palestra 
EMATER 

10/11/2021 10 0 3 3 0 0 44 60 

4  
Palestra 
MAPA 

25/11/2021 16 2 1 0 1 0 09 29 

5 GO 
3º 

Formação 
03 e 04/05/2021 190 0 0 0 0 0 62 252 

Total 327 15 10 10 20 13 142 537** 

*Engenheiro agrônomo, Estudante, veterinária, zootecnista, docente, assistente administrativo, técnico agropecuário, coordenadora da merenda, pedagoga, 
servidor público, assistente social, sociólogo, sem especificação do ator social. 

** O total de participantes corrigido, ou seja, excluindo-se registros múltiplos dos participantes que participaram de mais de uma atividade, é de 423 pessoas 
formadas. 
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

O questionário deve ser respondido pelo(a) Secretário(a) de Educação do 

município. 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

1. Município: 

2. Nome de quem está respondendo o questionário: 

3. Contado de quem está respondendo (e-mail e telefone): 

4. Como você vê sua atuação na alimentação escolar para garantir a boa execução 

do PNAE? 

5. Como você percebe a comunicação entre os atores da gestão envolvidos na 

execução do PNAE (Secretaria de educação, nutricionista, CAE, Setor de 

Compras)? 

6. Há comunicação/diálogo/aproximação entre a Secretaria de Educação e os 

agricultores familiares? Se sim, como acontece? 

7. Tem Serviço de Inspeção Municipal (SIM) no município? 

8. Que tipo de apoio a prefeitura oferece para a agricultura familiar no município? 

(Descreva com o máximo de detalhes que puder) 

9. Você percebe algum fator que dificulta a compra da agricultura familiar pelo 

PNAE no seu município? Se sim, o que você sugere para superá-las? 

10. Você percebe algum fator que possa ser considerado como facilitador sobre a 

compra da agricultura familiar no seu município? Se sim, o que pode ser feito 

para fortalecê-las? 

11.  Existem dúvidas relacionadas ao PNAE e ao processo de compra da agricultura 

familiar? 

12. Já participou de cursos específicos que abordassem a sua atuação no PNAE? 

13. Foi realizada/planejada alguma atividade para debater e atualizar os envolvidos 

no PNAE quanto as novas resoluções lançadas neste ano de 2020 e que 



74 
 

 

entraram em vigor no ano de 2020? Você sabe quais são estas novas resoluções 

e que elas trazem de novo/ suas alterações? 

14.  Quantas chamadas públicas foram realizadas pelo município para compra de 

alimentos da agricultura familiar em 2018? 

15. Onde as chamadas públicas foram divulgadas? 

16. Qual o valor gasto em cada chamada pública realizada em 2018? 

17. Quantos agricultores individuais, cooperativas ou associações apresentaram o 

projeto de venda? 

18. Quantos agricultores individuais, cooperativas ou associações quais foram 

selecionados? 

19. Os agricultores familiares, individuais, cooperativas ou associações conseguiram 

apresentar as documentações solicitadas em chamada pública? Se não, 

descreva que documentos não foram apresentados? Por quê? 

20. Como os alimentos descritos em chamada pública foram definidos? 

21. Como o preço apresentado na chamada pública foi definido? 

22. coleta e análise de amostras dos alimentos comprados dos agricultores 

familiares? Se sim,como são realizadas? 

23. Houve problemas com relação ao cumprimento do contrato de compra pelos 

agricultores? Se sim, exemplifique o ocorrido. 

24. Houve problemas com relação ao cumprimento do contrato de compra pela 

Secretaria de Educação? Se sim, exemplifique o ocorrido. 

25. Qual a secretaria e/ou setor da administração do município responsável pelo 

acompanhamento das questões relacionadas situação/desenvolvimento rural do 

município? 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO PARA A NUTRICIONISTA 

 

O questionário deve ser respondido pelo(a) Nutricionista do município. 

 

NUTRICIONISTA 

 

1. Município: 

2. Nome de quem está respondendo o questionário: 

3. Contado de quem está respondendo (e-mail e telefone): 

4. Como você vê sua atuação na alimentação escolar para garantir a boa execução do PNAE? 

5. Como você percebe a comunicação entre os atores da gestão envolvidos na execução do 

PNAE (Secretaria de educação, nutricionista, CAE, Setor de Compras)? 

6. Você se articulou para tentar estabelecer contato e se aproximar dos agricultores 

individuais, associações e/ou cooperativismo? Se sim, como você realizou essa 

aproximação? 

7. Você conhece as etapas de elaboração e execução da chamada pública? (Cite as etapas). 

De quais etapas deste processo você participou? 

8. Se tiver participado da realização da chamada pública, sentiu a necessidade de interação 

com outras pessoas (profissionais ou sociedade civil)? Se Sim, com quais pessoas 

interagiu (ou após o processo achou que poderia ter interagido) para melhorar o trabalho? 

9. Como os alimentos descritos em chamada pública foram definidos? 

10. Há coleta e análise de amostras dos alimentos comprados dos agricultores familiares? Se 

sim,como são realizadas? 

11. Houve problemas com relação ao cumprimento do contrato de compra pelos agricultores? 

Se sim, exemplifique o ocorrido. 

12. Houve problemas com relação ao cumprimento do contrato de compra pela Secretaria de 

Educação? Se sim, exemplifique o ocorrido. 

13. Você tem dúvidas relacionadas ao PNAE e ao processo de compra da agricultura familiar? 

14. Já participou de cursos específicos que abordassem a sua atuação no PNAE? 

15. Quais as principais dificuldades que você encontrou para adquirir alimentos 

provenientes da agricultura familiar? 

16. Quais as principais facilidades que você encontrou para adquirir alimentos 

provenientes da agricultura familiar? 
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17. Foi realizada/planejada alguma atividade para debater e atualizar os envolvidos no PNAE 

quanto as novas resoluções lançadas neste ano de 2020 e que entraram em vigor no ano de 

2020? Você sabe quais são estas novas resoluções e o que elas trazem de novo/ suas 

alterações? 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO PARA O SETOR DE COMPRAS 

 

O questionário deve ser respondido por um profissional atuante no Setor de 

Compras do município, que atue com os processos licitatórios da alimentação 

escolar. 

 

SETOR DE COMPRAS 

 

1. Município: 

2. Nome de quem está respondendo o questionário: 

3. Contado de quem está respondendo (e-mail e telefone): 

4. Como você vê sua atuação na alimentação escolar para garantir a boa execução 

do PNAE? 

5. Já participou da elaboração de chamadas públicas anteriormente? (Quantas 

vezes? Ou por quanto tempo? [experiência]) 

6. Sabe qual a diferença entre uma chamada pública e um pregão ? (Cite as 

principais diferenças) 

7. Você conhece as etapas de elaboração e execução da chamada pública? (Cite 

as etapas). De quais etapas deste processo você participou? 

8. Durante a realização da chamada pública (elaboração e execução) você sentiu a 

necessidade de interação com outras pessoas (profissionais e/ou sociedade 

civil)? Se sim, com quais pessoas interagiu (ou após o processo achou que 

poderia ter interagido) para melhorar o trabalho? 

9. Já atuou em comissão de seleção de projetos de venda em Chamadas Públicas 

para o PNAE em seu município? Quem foram as pessoas que compuseram esta 

comissão? 

10. No ano de 2019 foram realizadas quantas chamadas públicas pelo município 

para compra de alimentos da agricultura familiar? 

11. Como os preços apresentados na chamada pública foram definidos? 

12. Onde as chamadas públicas foram divulgadas? 

13. Quantos agricultores individuais, associações ou cooperativas apresentaram o 

projeto de venda? 
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14. Os agricultores individuais, cooperativas ou associações conseguiram apresentar 

as documentações solicitadas em chamada pública? Se não, descreva que 

documentos não foram apresentados? Por quê? 

15. Quantos agricultores individuais, associações e cooperativas foram 

selecionados? 

16. Qual o valor gasto em cada chamada pública realizada no ano de 2019? 

17. Sente alguma dificuldade em realizar as chamadas públicas para o PNAE? 

Quais? 

18. Você percebe alguma facilidade em realizar as chamadas públicas para o 

PNAE? Quais? 

19. Quais são suas principais dúvidas relacionadas ao PNAE e ao processo de 

compra da agricultura familiar? 

20. Já participou de cursos específicos que abordassem a sua atuação no PNAE? 

21. Foi realizada/planejada alguma atividade para debater e atualizar os envolvidos 

no PNAE quanto as novas resoluções lançadas neste ano de 2020 e que 

entraram em vigor no ano de 2020? Você sabe quais são estas novas resoluções 

e que elas trazem de novo/ suas alterações? 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO PARA A EMATER 

 

O questionário deve ser respondido pelo(a) Técnico  Extencionista Rural da 

EMATER que atende o município. 

 

EMATER 

 

1. Município: 

2. Nome de quem está respondendo o questionário: 

3. Contado de quem está respondendo (e-mail e telefone): 

4. Qual o número de técnicos da Emater presentes no município? 

5. Qual o número de DAPs ativas (jurídicas ou físicas) no município? 

6. Quais alimentos são prioritariamente produzidos no município? 

7. Que atividades têm sido desenvolvidas pela EMATER com agricultores familiares 

do município? 

8. Quais as dificuldades e facilidades vivenciadas no trabalho da EMATER com os 

agricultores familiares do município? 

9. A EMATER desenvolve atividades com os agricultores familiares direcionadas à 

venda institucional (PAA e PNAE)? Se sim, quais? 

10. Cite, pelo menos, duas dificuldades sobre a venda institucional no município.Em 

relação a essas dificuldades: o que pode ser feito para superá-las? 

11. Cite, pelo menos, dois pontos positivos sobre a venda institucional no município. 

Em relação a esses pontos positivos: o que pode ser feito para fortalecê-los? 

12. Como você vê sua atuação na alimentação escolar para garantir a boa execução 

do PNAE? 

13. Quais estratégias têm sido utilizadas para driblar a defasagem do órgão (muito 

tempo sem concurso) para que a Emater possa conseguir maximizar suas 

atividades com a agricultura familiar? 

14. A Emater tem conseguido realizar a coleta e atualização do banco de dados 

referentes ao contato dos agricultores da região atendida? Si sim, quais 

estratégias são usadas para realizar essa atualização? Se não, quais são as 

dificuldades enfrentadas que impedem a realização desse levantamento? 
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APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO PARA OS AGRICULTORES FAMILIARES 

INDIVIDUAIS 

 

O questionário deve ser respondido por um(a) Agricultor(a) Familiar do município. 

 

AGRICULTOR FAMILIAR INDIVIDUAL 

 

1. Município: 

2. Nome do(a) agricultor(a) que está respondendo o questionário: 

3. Contado de quem está respondendo (e-mail e telefone): 

4. Quais alimentos são produzidos pelo(a) senhor(a)? 

5. Quais alimentos são processados pelo(a) senhor(a)? 

6. Quais alimentos são comercializados? E onde? 

7. O senhor(a) já vendeu para o PAA? Se sim, em que ano? 

8. Que apoio o senhor(a) recebe do município? 

9. O senhor(a) tem acesso à assistência técnica? Se sim, de quem? E que tipo de 

atividades são desenvolvidas? 

10. O senhor(a) produz alimentos orgânicos ou agroecológicos? Se sim, quais? 

Onde esses alimentos são vendidos? Há diferença de preço de um produto 

convencional? 

11. Que dificuldades teve na venda para o PNAE (merenda escolar)? 

12. O que caminhou bem na venda para o PNAE (merenda escolar)? 

13. O senhor(a) conhece algum agricultor familiar que participa do Conselho de 

Alimentação Escolar (CAE)? 

14. Cite, pelo menos, duas dificuldades sobre a venda de alimentos para o 

município. Em relação a essas dificuldades: o que pode ser feito para superá-

las? 

15. Cite, pelo menos, dois pontos positivos sobre a venda de alimentos para o 

município. Em relação a esses pontos positivos: o que pode ser feito para 

fortalecê-los? 

16. Como você vê sua atuação na alimentação escolar para garantir a boa execução 

do PNAE? 
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17. Você tem conhecimento sobre as alterações de resoluções que ocorreram 

recentemente no PNAE e que entrarão em vigor no ano de 2021? Sabe como 

elas afetam a compra? 
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APÊNDICE F – QUESTIONÁRIO PARA AS COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES DE 

AGRICULTORES FAMILIARES 

 

O questionário deve ser respondido por um(a) Representante da Cooperativa ou 

associação do município. 

 

COOPERATIVA/ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES 

 

1. Município: 

2. Nome do(a) agricultor(a) que está respondendo o questionário: 

3. Contado de quem está respondendo (e-mail e telefone): 

4. Marque a opção que vocês se enquadram (cooperativa ou associação): 

5. Nome da Cooperativa ou Associação: 

6. Email da cooperativa: 

7. Telefone de contato da cooperativa: 

8. Quais alimentos são produzidos? 

9. Quais alimentos são processados por agricultores da cooperativa/associação? 

10. Quais alimentos são comercializados? E onde? 

11. Vocês já venderam para o PAA? Se sim, em que ano? 

12. Que apoio a cooperativa/associação recebe do município? 

13. Os agricultores da cooperativa/associação têm acesso à assistência técnica? Se 

sim, de quem? E que tipo de atividades são desenvolvidas? 

14. Os agricultores da cooperativa/associação produzem alimentos orgânicos ou 

agroecológicos? Se sim, quais? Onde esses alimentos são vendidos? Há 

diferença de preço de um produto convencional? 

15. Que dificuldades tiveram na venda para o PNAE (merenda escolar)? 

16. O que caminhou bem na venda para o PNAE (merenda escolar)? 

17. Você(s) conhece(m) algum agricultor familiar que participa do Conselho de 

Alimentação Escolar (CAE)? 

18. Cite, pelo menos, duas dificuldades sobre a venda de alimentos para o 

município. O que pode ser feito para superá-las? 

19. Cite, pelo menos, dois pontos positivos sobre a venda de alimentos para o 

município. O que pode ser feito para fortalecê-los? 
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20. Como a cooperativa/ associação vê sua atuação na alimentação escolar para 

garantir a boa execução do PNAE? 

21. Os agricultores da coopertativa/associção têm conhecimento sobre as alterações 

de resoluções que ocorreram recentemente no PNAE e que entrarão em vigor no 

ano de 2021? Sabe como elas afetam a compra? 
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APÊNDICE G – QUESTIONÁRIO PARA O CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR (CAE) 

 

O questionário deve ser respondido pelo Presidente/vice-presidente ou membro 

ativo do CAE do município. 

 

CONSELHO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

Perguntas Subjetivas 

1. Município: 

2. Nome de quem está respondendo o questionário: 

3. Contato de quem está respondendo (e-mail e telefone): 

4. Ator Social respondente: você é pai de aluno, trabalhador da educação, agricultor 

familiar, nutricionista, secretário de educação ou outro? 

5. Como você vê a sua atuação na alimentação escolar para garantir a boa 

execução do PNAE? 

6. Quais as principais dificuldades encontradas durante o ano de 2019 no 

município? 

7. Quais os pontos fortes do CAE no ano de 2019 no seu município? 

8. Quais as suas expectativas quanto a atuação do CAE neste ano de 2020, 

considerando o contexto atual da pandemia? 

9. Que medidas você acha que poderiam ajudar na atuação do CAE, ajudar a 

superar as dificuldades enfrentadas, e a poder fazê-lo ser mais efetivo e 

eficiente? 

10. - Foi realizada/planejada alguma atividade para debater e atualizar os envolvidos 

no PNAE quanto às novas resoluções lançadas neste ano de 2020 e que 

entraram em vigor no ano de 2020? Você sabe quais são estas novas resoluções 

e que elas trazem de novo/ suas alterações? 

 

Perguntas Objetivas (sim/não/parcialmente) 

1. A Lei de criação está atualizada, relativamente ao tempo de mandato (4 anos) e 

à composição (exclusão de representantes do Poder Legislativo e inclusão da 

sociedade civil)? 
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2. O Regimento Interno está atualizado, relativamente ao tempo de mandato (4 

anos) e à composição (exclusão de representantes do Poder Legislativo e 

inclusão da sociedade civil)? 

3. Está composto devidamente, com os representantes dos segmentos previstos 

(Poder Executivo, entidades de trabalhadores da educação e discentes, pais de 

alunos e entidades civis organizadas)? 

4. Está composto devidamente, segundo as formalidades exigidas 

(assembléias/atas, portarias ou decretos executivos, entre outras)? 

5. Caso a EEx possua alunos em escolas localizadas em áreas indígenas ou em 

remanescentes de quilombos, há na sua composição um membro representante 

desses povos ou comunidades tradicionais? 

6. A presidência e a vice-presidência do CAE estão compostas conforme os 

segmentos previstos (representante dos trabalhadores da educação, ou por pais 

de alunos ou pela sociedade civil organizada)? 

7. Houve substituição de membro(s) conforme os casos previstos (renúncia, 

deliberação do segmento representado ou descumprimento do Regimento 

Interno)? 

8. Houve substituição de membro(s) conforme os procedimentos previstos (cópia do 

correspondente termo de renúncia ou da ata da sessão plenária do CAE ou ainda 

da reunião do segmento, em que se deliberou pela substituição do membro, 

encaminhada ao FNDE pela EEx, nomeação por portaria ou decreto do chefe do 

Executivo e mandato complementar ao tempo restante daquele que foi 

substituído)? 

9. Monitora e fiscaliza a aplicação dos recursos? 

10. Monitora e fiscaliza o cumprimento das diretrizes e do objetivo do PNAE? 

11. Analisa o Relatório de Acompanhamento da Gestão do PNAE, emitido pela EEx, 

contido no SIGECON, antes da elaboração e do envio do parecer conclusivo? 

12. Analisa a prestação de contas do gestor e emite Parecer Conclusivo acerca da 

execução do Programa no SIGECON? 

13. Comunica ao FNDE, ao Tribunal de Contas, à Controladoria-Geral da União, ao 

Ministério Público e aos demais órgãos de controle qualquer irregularidade 

identificada na execução do PNAE, inclusive em relação ao apoio para 

funcionamento do CAE? 
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14. Fornece informações e apresenta relatórios acerca do acompanhamento da 

execução do PNAE, sempre que solicitado? 

15. Realiza reunião específica para apreciação da prestação de contas com a 

participação de, no mínimo, 2/3 dos conselheiros titulares? 

16. Elabora o Plano de Ação do ano em curso e/ou subsequente a fim de 

acompanhar a execução do PNAE nas escolas de sua rede de ensino, bem 

como nas escolas conveniadas e demais estruturas pertencentes ao Programa, 

contendo previsão de despesas necessárias para o exercício de suas atribuições 

e encaminha à EEx, antes do início do ano letivo? 

17. Desenvolve suas atribuições em regime de cooperação com o Conselho de 

Segurança Alimentar e Nutricional estadual e/ou municipal e demais conselhos 

afins? 

18. Conta com local apropriado com condições adequadas para as reuniões? 

19. Conta com disponibilidade de equipamento de informática? 

20. Conta com transporte para deslocamento dos membros aos locais relativos ao 

exercício de sua competência, inclusive para as reuniões ordinárias e 

extraordinárias do CAE? 

21. Conta com disponibilidade de recursos humanos, previstos no Plano de Ação do 

CAE, necessários às atividades inerentes as suas competências e atribuições, a 

fim de desenvolver as atividades de forma efetiva? 

22. Conta com disponibilidade de recursos financeiros, previstos no Plano de Ação 

do CAE, necessários às atividades inerentes as suas competências e atribuições, 

a fim de desenvolver as atividades de forma efetiva? 

23. Recebe da EEx, sempre que a solicita, todos os documentos e informações 

referentes à execução do PNAE em todas as etapas, tais como: editais de 

licitação e/ou chamada pública, extratos bancários, cardápios, notas fiscais de 

compras e demais documentos necessários ao desempenho das atividades de 

sua competência? 

24. Quando há necessidade de substituição de gêneros alimentícios por outros 

equivalentes nutricionalmente na chamada pública, o CAE conhece e respalda? 

25. A EEx apresenta os cardápios ao CAE para conhecimento? 

26. O CAE recebe assessoria do(a) nutricionista RT? 

27. Recebe formação da EEx, em parceria com o FNDE, sobre a execução do PNAE 

e temas que possuam interfaces com o Programa? 
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28. A EEx proporciona a divulgação das atividades do CAE por meio de 

comunicação oficial da Entidade? 

29. O Conselho supervisiona o serviço de alimentação nas escolas? 

30. O CAE zela pela qualidade dos alimentos, em especial quanto às condições 

higiênicas? 

31. O Conselho recebeu cópia do Termo de Compromisso do Controle de Qualidade, 

relativamente a medidas que garantam a aquisição, o transporte, a estocagem, e 

o preparo/manuseio de alimentos com adequadas condições higiênico-sanitárias 

até o seu consumo pelos alunos atendidos pelo Programa, assinado pelo gestor 

local? 

32. O CAE zela pela aceitabilidade dos cardápios oferecidos? 

33. Existe divulgação do CAE na unidade escolar na forma de cartazes, circulares, 

mídias, etc.? 

34. Conta com a liberação pela EEx dos servidores públicos para exercer as suas 

atividades no Conselho, de acordo com o Plano de Ação elaborado pelo CAE, 

sem prejuízo das suas funções profissionais? 

35. Os conselheiros conhecem o aplicativo e-PNAE? 
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APÊNDICE H – RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

 

Município 
Como você vê sua atuação na alimentação escolar 

para garantir a boa execução do PNAE? 

Como você percebe a comunicação 
entre os atores da gestão envolvidos 
na execução do PNAE (Secretaria de 

educação, nutricionista, CAE, Setor de 
Compras)? 

Santa Bárbara de Goiás Muito Boa Ótima 

Nova Veneza  Essencial 

Amigável e sintonizada, pois temos que 
trabalhar em equipe da melhor forma para 
oferecermos uma boa alimentação para os 

nossos alunos. 

Uruana 

Organizo o ambiente e administro de forma coerente e 
conjuntamente com os aspectos administrativos, 

econômicos e de relações humanas, empregando de 
forma adequada e segura recursos materiais e humanos 

colocados a minha disposição. 

Forma organizada, boa comunicação 
entre os seguimentos. 

Rialma Atenta a todas as situações para a execução do PNAE 
É uma comunicação sempre ativa e 

eficiente. 

Santo Antônio de Goiás Atuante Entrosados 

Município 

Há comunicação/diálogo/aproximação entre a 

Secretaria de Educação e os agricultores familiares? 

Se sim, como acontece? 

Tem Serviço de Inspeção Municipal 

(SIM) no município? 

Santa Bárbara de Goiás 
Sim , temos contato direto , via telefone , whatsapp , 

visitas etc 

Normalmente o CAE realliza essa função 

com o PNAE 
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Nova Veneza  Sim, com reuniões. Sim 

Uruana Sim, a comunicação acontece em formas de reuniões. Não. 

Rialma 
Na medida do possível, pois o agricultor nem sempre 

atende ao que lhe é pedido. 

Sim. Inspeção do Conselho Municipal de 

Educação. 

Santo Antônio de Goiás nem sempre sim 

Município 

Que tipo de apoio a prefeitura oferece para a 

agricultura familiar no município? (Descreva com o 

máximo de detalhes que puder) 

Você percebe algum fator que dificulta 

a compra da agricultura familiar pelo 

PNAE no seu município? Se sim, o que 

você sugere para superá-las? 

Santa Bárbara de Goiás 

A Emater com cede no município apoia diretamente os 

agricultores familiares e estabelece um vinculo bem 

positivo entre prefeitura e agricultura familiar 

Percebo sim , sugiro orientação e 

capacitação aos agricultores familiares e 

equipe técnica do PNAE . 

Nova Veneza  

Motivando os agricultores da região em participar da 

chamada pública, pois eles manifestam uma resistência 

em não participar devido a quantidade de alunos ser 

pouco e a quantidade dos produtos a serem fornecidos 

para as escolas serem poucos e os produtores acham o 

lucro baixo. 

É a não participação dos agricultores na 

chamada pública. Devido a essa questão 

deverá promover uma forma de incentivá-

los. 

Uruana 

A Secretaria Municipal de Agricultura oferece assistência 

técnica de qualidade, preparo do solo, uso de gradagem, 

restauração de estradas para facilitar o trajeto dos 

produtos rurais. Auxílio na colheita de alguns produtos, 

selagem de milho e outros produtos e no escoamento das 

Sim. Falta de matéria prima e produtores 

interessados. Somente dois produtores se 

interessam em produzir para a finalidade 

do programa. 
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produções. 

Rialma 

A prefeitura sempre está a disposição para apoiar os 

agricultores dentro das possibilidades e do que se faz 

necessário e possível dentro da legalidade. 

Sim. Nem sempre somos atendidos no 

prazo e quantidades que necessitamos. 

Entendemos as dificuldades enfrentadas 

por cada um, mas vemos que é importante 

uma modificação quanto a essa questão. 

Santo Antônio de Goiás Não sei responder 

sim, devido a falta de interesse dos 

mesmos em organizar a documentação 

necessários para participar do processo 

licitatório 

Município 

Você percebe algum fator que possa ser considerado 

como facilitador sobre a compra da agricultura 

familiar no seu município? Se sim, o que pode ser 

feito para fortalecê-las? 

Existem dúvidas relacionadas ao PNAE 

e ao processo de compra da agricultura 

familiar? 

Santa Bárbara de Goiás 
Percebo , sugiro planejamento em conjunto que vise 

atender as necessidades da merenda escolar. 
Não 

Nova Veneza  Não Não 

Uruana 

Depende muito do interesse dos agricultores. As 

chamadas públicas são feitas, mas poucos se interessam 

em produzir para fornecimento as escolas. 

Não. 

Rialma Não. Não. 
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Santo Antônio de Goiás 

Bom aqui a dificuldade e a falta de interesse dos 

agricultores da região mais proximas em organizar a 

documentação para vender por processo licitatório. Jja foi 

realizado reuniões no municipio para esclarecer como 

funciona todo processo e informações para que os 

mesmo se organizem, mesmo assim não ouve interesse 

por parte deles. Devido a essa questão agricultores de 

outros municipios atendem aqui. 

Não 

Município 
Já participou de cursos específicos que abordassem 

a sua atuação no PNAE? 

Foi realizada/planejada alguma 

atividade para debater e atualizar os 

envolvidos no PNAE quanto as novas 

resoluções lançadas neste ano de 2020 

e que entraram em vigor no ano de 

2020? Você sabe quais são estas novas 

resoluções e que elas trazem de novo/ 

suas alterações? 

Santa Bárbara de Goiás Não 

O município elaborou uma discussão entre 

Secretaria de Educação , Nutricionista , 

CAE , Escolas e demais atores envolvidos 

. 

Nova Veneza  Sim 

Sim. Resolução nº2, de 9 de abril de 2020, 

que "dispõe sobre a execução do 

programa nacional de alimentação escolar 

- pnae durante o período de estado de 

calamidade pública, reconhecido pelo 

decreto legislativo nº6, de 20 de março de 

2020, e da emergência de saúde pública 
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de importância internacional decorrente do 

novo coronavírus - covid - 19" e da lei nº 

13.987, de 7 de abril de 2020, que "altera 

a lei nº11.947, de 16 de junho de 2009, 

para autorizar, em caráter excepcional, 

durante o período de suspensão das aulas 

em razão de situação de emergência ou 

calamidade pública, a distribuição de 

gêneros alimentícios adquiridos com 

recursos do programa nacional de 

alimentação escolar (pnae) aos pais ou 

responsáveis dos estudantes das escolas 

públicas de educação básica." 

Uruana Sim. Sim. 

Rialma Não. Não. 

Santo Antônio de Goiás Sim Sim! Sim. 

Município 

Quantas chamadas públicas foram realizadas pelo 

município para compra de alimentos da agricultura 

familiar em 2018? 

Onde as chamadas públicas foram 

divulgadas? 

Santa Bárbara de Goiás Uma 

Placar do município , site da prefeitura , 

comunicação aos órgãos como Emater  

e jornal de circulação estadual como o 

Diário Oficial do Estado 
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Nova Veneza  01 
No site da prefeitura, em murais nos 

órgãos públicos e comerciais. 

Uruana 1 
No site oficial da prefeitura e também nas 

redes sociais como facebook e instagram. 

Rialma 
Não tenho conhecimento, pois iniciei meus trabalhos 

frente a esta pasta, no ano de 2019. 
No site da prefeitura. 

Santo Antônio de Goiás Duas 

No diário oficial da união, no jornal de 

grande circulação diário do estado, no 

placar do municipio e portal transparencia 

Município 
Qual o valor gasto em cada chamada pública 

realizada em 2018? 

Quantos agricultores individuais, 

cooperativas ou associações 

apresentaram o projeto de venda? 

Santa Bárbara de Goiás Em média R$ 460,00 ( quatrocentos e sessenta reais ) Em 2018 , nenhum. 

Nova Veneza  21.123,00 03 

Uruana 20.000,00 5 

Rialma Não tenho conhecimento. Cinco. 

Santo Antônio de Goiás primeira: R$ 20.375,00 segunda: R$ 20.449,00 em 2018 uma cooperativa e um agricultor 

Município 
Quantos agricultores individuais, cooperativas ou 

associações quais foram selecionados? 
Os agricultores familiares, individuais, 

cooperativas ou associações 
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conseguiram apresentar as 

documentações solicitadas em 

chamada pública? Se não, descreva 

que documentos não foram 

apresentados? Por quê? 

Santa Bárbara de Goiás 
Nenhum, não apareceram interessados no certame em 

2018 

Não, não apareceram interessados no 

certame em 2018 

Nova Veneza  03 SIM 

Uruana 2 Ambos apresentaram os documentos 

Rialma Cinco 
Sim. Pois eles estão fornecendo os 

alimentos. 

Santo Antônio de Goiás Todas 
Todos documento exigidos foram 

apresentados 

Município 
Como os alimentos descritos em chamada pública 

foram definidos? 

Como o preço apresentado na chamada 

pública foi definido? 

Santa Bárbara de Goiás Definidos segundo critério da Nutricionista . Conforme preço de mercado 

Nova Veneza  

Com alimentos de boa qualidade plantados na região e 

que tiveram boa aceitação pelos alunos no lanche 

escolar. 

Através de pesquisa de preços do 

mercado. 

Uruana Descrição do produto, Unidade e quantidade. Por estimativa de quantitativo de gênero 

alimentício, em tabela junto a descrição do 
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produto. 

Rialma 
Não tenho conhecimento. O responsável por este trabalho 

é outro departamento. 
Não tenho conhecimento. 

Santo Antônio de Goiás 
Foram definidos conforme sua nomenclatura usual e de 

mercado 
Através de pesquisa de mercado 

Município 

Há coleta e análise de amostras dos alimentos 

comprados dos agricultores familiares? Se sim, como 

são realizadas? 

Houve problemas com relação ao 

cumprimento do contrato de compra 

pelos agricultores? Se sim, 

exemplifique o ocorrido. 

Santa Bárbara de Goiás 
Em 2018 não houve participantes , consequentemente 

não teve análise de amostra. 

Não, pois não havendo participantes não 

houve contrato 

Nova Veneza  

Sim. Os produtores colhem as amostras e apresentam na 

secretaria de educação para que a nutricionista faça a 

análise do alimento. 

Não 

Uruana Não. Não. 

Rialma Não tenho conhecimento. Não. 

Santo Antônio de Goiás 

Sim, após a realização do certame é apresentado uma 

amostra de cada produto ocasião em que são avaliados a 

qualidade dos produtos. Não há rigor excessivo, nem 

aplicação métodos cientificos, apenas avaliação quanto 

aos aspectos sensoriais dos produtos. 

Não 
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Município 

Houve problemas com relação ao cumprimento do 

contrato de compra pela Secretaria de Educação? Se 

sim, exemplifique o ocorrido. 

Qual a secretaria e/ou setor da 

administração do município 

responsável pelo acompanhamento das 

questões relacionadas 

situação/desenvolvimento rural do 

município? 

Santa Bárbara de Goiás Não, pois não havendo participantes não houve contrato . 
Secretaria de Meio ambiente e 

Infraestrutura . 

Nova Veneza  Não 
Secretaria do meio ambiente e a emater-

go. 

Uruana Não. Secretaria Municipal de Agricultura 

Rialma Não. Secretaria da agricultura 

Santo Antônio de Goiás Não 

EMATER, Agência Goiana de Assistência 

técnica, e extensão Rural e Pesquisa 

Agropecuária e apoio da secretaria de 

gestao e planejamento. 
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APÊNDICE I – RESPOSTA AO QUESTIONÁERIO DO AGRICULTOR FAMILIAR INDIVIDUAL 

Município 
Quais alimentos são produzidos pelo(a) 

senhor(a)? 
Quais alimentos são processados pelo(a) 

senhor(a)? 

Santa Bárbara de Goiás Mandioca descascada e pimenta de cheiro 
Somente a mandioca que passa pelo processo 

manual para descascar. 

Ceres 

Alface, repolho, cebolinha, coentro, milho 
verde, mandioca, batata doce, inhame, 

cará, chuchu, abóbora kabutiá, beterraba, 
banana prata, banana marmelo, banana 

maçã, mamão, laranja 

Alface, repolho, cebolinha, coentro, milho verde, 
mandioca, batata doce, inhame, cará, chuchu, 

abóbora kabutiá, beterraba, banana prata, 
banana marmelo, banana maçã, mamão, laranja 

Nova Veneza Alface, cheiro verde e couve Não fazemos alimentos processados 

Santo Antônio de Goiás 
Pão de queijo, biscoito de queijo, polpa de 

fruta, bolos em geral, polvilho doce, doce de 
leite seco, queijo fresco, queijo curado 

Polpa de fruta, polvilho doce 

Município 
Quais alimentos são comercializados? E 
onde? 

O senhor(a) já vendeu para o PAA? Se sim, 
em que ano? 

Santa Bárbara de Goiás 
Eu comecei fornecendo pela agricultura 

familiar e vendo também na minha 
residência estes mesmos itens. 

Não Iniciei este ano. 

Ceres 

Alface, repolho, cebolinha, coentro, milho 
verde, mandioca, batata doce, inhame, 

cará, chuchu, abóbora kabutiá, beterraba, 
banana prata, banana marmelo, banana 

maçã, mamão, laranja.  
São comercializado na merenda escolar. 

Sim. Desde ano de 2008 

Nova Veneza 
Alface, cheiro verde e couve, para o 

comercio local, órgãos públicos, merenda 
Nunca vendemos para o PAA 
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escolar em geral 

Santo Antônio de Goiás 
Alho, limão taiti, melancia, ovos vermelhos, 
rapadurinha- santa rosa , nova veneza e 
santo antônio de goiás Não 

Município 
Que apoio o senhor(a) recebe do 

município? 

O senhor(a) tem acesso à assistência 
técnica? Se sim, de quem? E que tipo de 

atividades são desenvolvidas? 

Santa Bárbara de Goiás 

A Secretaria de Educação procurou a 
EMATER buscando fornecedores, onde a 
mesma se prontificou e abraçou a causa, 
com reuniões com a equipe da Secretária, 
órgãos executores, esclarecendo duvidas 

juntamente com a nutricionista. Sempre que 
precisamos a prefeitura nos atendeu. 

Sempre que temos duvidas procuramos a Ivana 
(Emater), Marcia (nutricionista), Daniella 

(Secretária de Educação), e sempre 
conseguimos resolver e sanar as duvidas, 
contando com a prontidão das mesmas. 

Ceres Incentivo 
Sim. Dos meus filhos técnicos agrícolas. Na 

plantação, colheita e comercialização. 

Nova Veneza 
Alem da compra dos alimentos, parceiria 

com a emater, meio ambientes, no plantio, 
coleta e no uso do solo de forma correta. 

Da emater e da secretaria de meio ambiente, 
curso de capacitação no plantio, prezervação do 

solo, novas técnicas de plantio 

Santo Antônio de Goiás 
Não entendi o questionamento, apoio 

financeiro? 

Sim, da advogada que cuida de contratos e 
licitações. Recebo auxílio em relação a todas as 

dúvidas que tenho sobre quantidade a ser 
fornecida, documentos envolvendo a chamada 

pública entre outros suportes; 

Município 

O senhor(a) produz alimentos orgânicos 
ou agroecológicos? Se sim, quais? Onde 

esses alimentos são vendidos? Há 
diferença de preço de um produto 

Que dificuldades teve na venda para o PNAE 
(merenda escolar)? 
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convencional? 

Santa Bárbara de Goiás 

Como eu só tenho a produção destes dois 
produtos a produção é bem orgânica, sem 

agrotóxicos pois é mais fácil de trabalhar na 
terra sem utiliza los. As outras coisas que 

produzo é para consumo próprio. 

Que dificuldades teve na venda para o PNAE 
(merenda escolar)? 

Ceres 

Sim. Alface, repolho, cebolinha, coentro, 
milho verde, mandioca, batata doce, 

inhame, cará, chuchu, abóbora kabutiá, 
beterraba, banana prata, banana marmelo, 

banana maçã, mamão.  
São todos na merenda escolar.  

Possuem sim diferença, são mais baratos. 

Transporte. 

Nova Veneza 

Sim, alface, cheiro verde e couve, são 
vendidos no comercios local e órgãos 

públicos e escolas e através do programa 
de alimentação escolar pnae. 

A dificuldade e o valor destinados para aquisição 
desses alimentos 

Santo Antônio de Goiás Não Nenhuma 

Município 
O que caminhou bem na venda para o 

PNAE (merenda escolar)? 

O senhor(a) conhece algum agricultor familiar 

que participa do Conselho de Alimentação 

Escolar (CAE)? 

Santa Bárbara de Goiás 
O que caminhou bem na venda para o 

PNAE (merenda escolar)? 

O senhor(a) conhece algum agricultor familiar 

que participa do Conselho de Alimentação 

Escolar (CAE)? 

Ceres Tudo foi bem aceito. Sim 
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Nova Veneza 
E um venda semanal, com pagamentos 
com recursos específicos, isso ajuda no 

aumento da minha renda familiar 

Sim 

Santo Antônio de Goiás 

Desde o início recebi suporte em relação a 
documentação que é o que me trazia muita 
dúvida, os preços ofertados são bem 
recebidos pela equipe que cuida dos 
contratos e licitações, tenho um bom 
relacionamento com toda a equipe, desde a 
assinatura do contrato até a entrega dos 
gêneros alimentícios nas instituições; 

Não 

Município 

Cite, pelo menos, duas dificuldades 

sobre a venda de alimentos para o 

município. Em relação a essas 

dificuldades: o que pode ser feito para 

superá-las? 

Cite, pelo menos, dois pontos positivos sobre 

a venda de alimentos para o município. Em 

relação a esses pontos positivos: o que pode 

ser feito para fortalecê-los? 

Santa Bárbara de Goiás 

Cite, pelo menos, duas dificuldades sobre a 

venda de alimentos para o município. Em 

relação a essas dificuldades: o que pode 

ser feito para superá-las? 

Cite, pelo menos, dois pontos positivos sobre a 

venda de alimentos para o município. Em 

relação a esses pontos positivos: o que pode ser 

feito para fortalecê-los? 

Ceres Concorrência e transportação. Incentivo e pagamento quando é feito em dia. 

Nova Veneza 

Os baixo valores dos produtos e quantidade 

solicitada, para superar essas dificuldades 

seria necessario um trabalho em conjunto 

para valorizar mais os produtos produzidos 

pela agricultura fámiliar e ter um repasse 

federal maior, dando assim mais apoio aos 

Complemento da renda familiar, e aumento da 

produtividade dos produtos, alem da divulgação, 

com politicas públicas municipais, estaduais e 

federais e aumentos dos valores dos repasses, 

dando assim mais apoio aos municipios na 
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municipios na aquisição desses alimentos aquisição desses alimentos 

Santo Antônio de Goiás 

1. ENTREGA SEMANAL: dificulta 

locomoção, gasto alto com combustível 

2. HORÁRIO DE ENTREGA: a entrega é 

solicitada na hora do almoço, pois os itens 

que distribuo são utilizados para a refeição 

"lanche da tarde" para as crianças do cmei, 

entendo que seja necessário, porém é uma 

dificuldade relatada; 

1. Fácil acesso ao setor de compras, instituições 

e nutricionistas. O que facilita negociações: 

permiti negociar possíveis imprevistos e atende-

lós de forma mais personalizada; 

Município 
Como você vê sua atuação na alimentação 

escolar para garantir a boa execução do PNAE? 

Você tem conhecimento sobre as alterações de 

resoluções que ocorreram recentemente no PNAE e 

que entrarão em vigor e no ano de 2021? Sabe como 

elas afetam a compra?  

Santa Bárbara de Goiás 
Mercadoria de qualidade, comprimento com o prazo 

de entrega dentre outros. 

Como o momento não podemos nos reunir não fizemos 

esse debate. Mas ouvi falar sim que houve algumas 

mudanças, mas foi comentado por alto pela nutricionista 

quando fui entregar as requisições das entregas. Creio que 

não foi realizado ainda devido o momento que estamos 

passando. 

Ceres 
Atuação importante para a boa alimentação dos 

alunos. 
Não 

Nova Veneza 

São alimentos de qualidade, sem uso de 

agrotôxicos, com a higiene adquada e com grandes 

valores nutritivos 

Ainda não 

Santo Antônio de Goiás 
Os alunos conseguem ter acesso a produtos mais 

caseiros, mais naturais, como exemplo a polpa de 

fruta que nós processamos em casa mesmo, 

Não 
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tomando todos os cuidados. Creio que isso ajuda na 

questão nutricional, sendo que assim eles 

consomem menos produtos industrializados. Os 

alunos do cmei por exemplo, as crianças menores, 

só tomam suco da polpa que eu forneço, não 

consomem industrializados. Se eu não fornecesse 

acredito que eles não teriam acesso. 
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APÊNDICE J – RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO DA NUTRICIONISTA 

 

Município 
Como você vê sua atuação na alimentação escolar 

para garantir a boa execução do PNAE? 

Como você percebe a comunicação entre os atores 
da gestão envolvidos na execução do PNAE 

(Secretaria de educação, nutricionista, CAE, Setor de 
Compras)? 

Castelândia verificando a qualidade dos produtos entregues reuniões quinzenais 

Santa Bárbara 
de Goiás 

Muito Boa Otima 

Nova Veneza  
O nutricionista é de extrema importância. Com uma 

alimentação adequada o aluno tem rendimento 
escolar. 

Como um trabalho em equipe, um depende do outro. 

Vicentinópolis 
Essencial para garantir uma nutrição mais equilibrada 

e de qualidade para os alunos 
Muita falta de comunicação e comprometimento da parte 

do setor de compras. 

Rialma 

Vejo que está sendo de grande importância quando se 
refere a segurança alimentar, a qualidade e 

quantidades de nutrientes que são adequados para a 
alimentação do escolar de acordo com a faixa etária. 

Percebo que é um trabalho em equipe, todos envolvidas 
na execução do PNAE, se empenham para fazer o 

melhor para as crianças. Nos encontramos e reuníamos 
para discutirmos sobre a execução do programa. 

Santo Antônio 
de Goiás 

Como nutricionistas, para garantir a boa execução do 
PNAE, sempre nos atentamos à inserção do alimentos 
provenientes da agricultura familiar no cardápio, tendo 
em vista a disponibilidade destes alimentos de acordo 
com a época do ano. Além disso, sempre estamos em 
contato com os agricultores familiares e demais atores 

sociais envolvidos no processo. 

Percebemos uma comunicação eficiente ente os atores 
envolvidos no processo. 

Aloândia relativamente boa relativamente boa 

Avelinópolis Boa, mas não há nada que não possa melhorar Um pouco falha 

Município Você se articulou para tentar estabelecer contato e Você conhece as etapas de elaboração e execução 
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se aproximar dos agricultores individuais, 
associações e/ou cooperativismo? Se sim, como 

você realizou essa aproximação? 

da chamada pública? (Cite as etapas). De quais 
etapas deste processo você participou? 

Castelândia não não 

Santa Bárbara 
de Goiás 

Sim. Procurei a EMATER da cidade, onde a mesma 
reuniu agricultores e formamos um grupo da cidade, os 
que se interessaram se prepararam para participar da 

chamada da agricultura familiar. 

Sim. No município fizemos a lista de itens a serem 
fornecidos de acordo com a demanda dos agricultores da 

cidade. Encaminhamos a lista para o jurídico e foi 
montado todo o processo. Fizemos reuniões com os 
agricultores explicando como é realizada a chamada 
publica documentos e assuntos relacionados, isso 

contando com o apoio da EMATER. No dia da chamada 
publica todos os envolvidos da Secretaria de Educação, 

agricultores, nutricionista e EMATER participou. 

Nova Veneza 
Sim. Peguei o número de telefone, sempre que tem 

chamada pública aviso eles. 

Sim. Dessas etapas abaixo, a nutricionista participa das 
Reuniões com os produtores, e no processo para 

aquisição dos alimentos. 
Iniciando o procedimento através da Secretaria de 

educação, é aferido pelo departamento de compras os 
valores do mercado onde é posto que a administração 

pública fará a aquisição dos produtos igual ou abaixo dos 
preços aferidos. Feito o edital é marcada a data do 

procedimento da Agricultura familiar onde em parceria 
com a Emater o Município faz a divulgação para os 

agricultores do Município divulgado em carro de som e a 
Emater convidando os agricultores que tem cadastro no 

órgão, é publicado no sitio oficial, para aqueles 
agricultores ou cooperativas que não residem no 

município o aviso também é publicado em Jornais. 
Os interessados poderão pegar o edital na sala da 
comissão de licitações da prefeitura ou no site do 

Município. 
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O edital da chamada pública contendo todas as normas e 
leis da espécie da chamada pública pede e lista os 

documentos que são necessários para a participação. 
Tendo fase de Habilitação do candidato onde ele 

apresenta a DAP e os outros documentos solicitados no 
edital, também é apresentado por eles o projeto de 

vendas, feito isso e estando tudo conforme a lei, é levado 
para a Homologação da prefeita e posteriormente 

assinado o contrato onde os agricultores passam a 
fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar. 

Vicentinópolis 

Sim.No município não tem associações e nem 
cooperativas, então eu procurei fornecedores e entrei 
em contato com eles para saber se tinham interesse 

em participar da chamada pública. 

1- Conversa com cooperativas ou associações 
2- Pesquisa de preços 
3- Elaboração do edital  

4- Divulgação da chamada pública 
5- Elaboração das propostas 
6- Habilitação das propostas 

7- Assinatura do contrato 
Participei da conversa com a cooperativa e do termo de 

referência ( pesquisa de preços) e descrição dos 
alimentos. 

Rialma 
Sim. Por meio de ligações, e-mails, e sempre que 

necessita, são feitos encontros presenciais. 

Algumas etapas. Mas a única etapa que participo é da 
formulação das listas dos alimentos, constando a 

qualidade e a quantidade. 

Santo Antônio 
de Goiás 

Não. Não. 

Aloândia 
sim, aconselhando no plantio e cultivo de vegetais e 

folhosos variados 
não 

Avelinópolis 
Sim, tenho contato (WhatsApp) direto com os 

agricultores 
Não participei, pois quando entrei já havia acontecido 

Município 
Se tiver participado da realização da chamada 

pública, sentiu a necessidade de interação com 
Como os alimentos descritos em chamada pública 

foram definidos? 
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outras pessoas (profissionais ou sociedade civil)? 
Se Sim, com quais pessoas interagiu (ou após o 
processo achou que poderia ter interagido) para 

melhorar o trabalho? 

Castelândia após o processo poderia ter interagido de acordo com o gênero 

Santa Bárbara 
de Goiás 

Não. Foi tudo muito tranquilo, tanto para mim quanto 
para quem participou. 

Seguindo a demanda dos cardápios, adequando as 
normativas do PNAE, oferta e procura dos agricultores 

locais, incentivando eles a plantarem e fornecer 
aumentando assim sua renda mensal. 

Nova Veneza  Sim. Com os produtores rurais. 
Como alimentos de boa qualidade, plantado na região e 

que tem boa aceitação no lanche escolar. 

Vicentinópolis Não acho que tem necessidade. 
Com todas as característica necessárias para um 

produto de boa qualidade 

Rialma Não. 

De acordo com os alimentos consumidos na região e de 
acordo com a aceitação das crianças, levando sempre 

em consideração as vitaminas, macronutrientes e 
micronutrientes necessários em cada fase da vida. 

Santo Antônio 
de Goiás 

Participamos da etapa da chamada pública, onde 
definimos a quantidade semestral dos produtos 

disponíveis. 

Os alimentos foram definidos de acordo com o que os 
agricultores tinham a oferecer. 

Aloândia não participei não participei 

Avelinópolis 
Não participei, mas vejo que poderiam ter interagido 

melhor com os agricultores 
acredito que por cardápios anteriores 

Município 
Há coleta e análise de amostras dos alimentos 

comprados dos agricultores familiares? Se 
sim,como são realizadas? 

Houve problemas com relação ao cumprimento do 
contrato de compra pelos agricultores? Se sim, 

exemplifique o ocorrido. 

Castelândia não há. é especificado por escrito não 

Santa Bárbara 
de Goiás 

Sim. Foi especificado o dia para trazerem as amostras 
onde foram analisadas e constatadas que estavam 

Não. 
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dentro dos padrões higiênicos sanitários exigidos. 

Nova Veneza  
Sim. Os produtores colhem e entregam na secretaria 

de educação para a nutricionista. 
Não. 

Vicentinópolis 

Não coletamos amostra, conferimos a mercadorias e 
se houver alguma que não atenda os critérios 

estabelecidos no edital tiramos foto e enviamos para o 
fornecedor e o mesmo manda outro para repor. 

Não que eu saiba. 

Rialma Não. 

Sim. Temos um fornecedor individual que não cumpre 
com as devidas entregas de legumes, frutas e e verduras 

que constam no cardápio. Nem sempre ele dá uma 
satisfação ao responsável, e quando resolve avisar ele 

alega não ter a quantidade suficiente que precisamos ou 
que não tem aquele determinado alimento. Outrora relata 

que aconteceu algo com seu meio de transporte, mas 
tudo sempre sendo avisado por ele no último horário 

para a preparação das refeições. 

Santo Antônio 
de Goiás 

Sim, os agricultores deixam pequenas amostras de 
todos os itens licitados, para a nutricionista atestar a 

qualidade. 
Não. 

Aloândia não que seja de meu conhecimento não que seja de meu conhecimento 

Avelinópolis Não Não 

Município 
Houve problemas com relação ao cumprimento do 
contrato de compra pela Secretaria de Educação? 

Se sim, exemplifique o ocorrido. 

Você tem dúvidas relacionadas ao PNAE e ao 
processo de compra da agricultura familiar? 

Castelândia não sim 

Santa Bárbara 
de Goiás 

Não Não. 

Nova Veneza  Não. Não. 
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Vicentinópolis Não que eu saiba. Não 

Rialma Não Não 

Santo Antônio 
de Goiás 

Não. Não. 

Aloândia não sou responsável pelas compras e contratos sim , algumas dúvidas 

Avelinópolis Não Algumas 

Município 
Já participou de cursos específicos que 
abordassem a sua atuação no PNAE? 

Quais as principais dificuldades que você encontrou 
para adquirir alimentos provenientes da agricultura 

familiar? 

Castelândia sim falta de fornecedores para meu município 

Santa Bárbara 
de Goiás 

Sim. Cursos que o CECANE sempre disponibilizavam 
em reuniões com vários municípios para trocas e 

experiências e em agosto do ano passado eles ficaram 
no nosso município apoiando e ajudando observando 
nosso trabalho e no fim apresentando um cronograma 
para adequações necessárias. e no momento estou 

fazendo um curso online sobre: Formação do 
Nutricionista para atuação no PNAE - 2a. Edição. 

A maioria dos agricultores não possuem uma renda 
disponível para investir em melhorias e adequações para 
fornecerem dentro das normativas exigidas pelo PNAE. E 

uma das maiores queixas dos agricultores foram as 
quantidades de documentações exigidas, com isso 

muitos desistiram. 

Nova Veneza  Sim. 
Resistência da participação dos produtores na Chamada 

Pública. 

Vicentinópolis Sim 
A falta de associações e cooperativas no município e 

entrega de mercadorias estragadas. 

Rialma Sim 
Na entrega e nas variedades de legumes, verduras e 

frutas 

Santo Antônio 
de Goiás 

Sim. 
A quantidade de agricultores familiares presentes no 

município. No momento contamos apenas com 3 
fornecedores. 

Aloândia específicos não falta de oferta dos alimentos proposto em cardápio 
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Avelinópolis Ainda não Transporte 

Município 
Quais as principais facilidades que você encontrou 
para adquirir alimentos provenientes da agricultura 

familiar? 

Foi realizada/planejada alguma atividade para 
debater e atualizar os envolvidos no PNAE quanto as 
novas resoluções lançadas neste ano de 2020 e que 
entraram em vigor no ano de 2020? Você sabe quais 
são estas novas resoluções e o que elas trazem de 

novo/ suas alterações? 

Castelândia não há não 

Santa Bárbara 
de Goiás 

Qualidade, bom dialogo dentre outros. 

No inicio do ano estávamos bem próximos devido a 
chamada publica, então duvidas e apoio sempre que 

precisavam e solicitavam nos reuníamos ou procuravam 
a EMATER. Devido ao momento que estamos 

vivenciando não podemos nos reunir com os agricultores 
para discutirmos sobre as novas modificações. 

Nova Veneza  
São entregues corretamente e produtos de boa 

qualidade. 

Sim, as resoluções são de acordo com a situação que 
estamos enfrentando a Pandemia do Covid 19. 

Resolução N° 2 DE 9 DE ABRIL DE 2020 / DECRETO 
LEGISLATIVO N° 6 DE 20 DE MARÇO DE 2020. E LEI 

N° 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. 

Vicentinópolis Não vejo que tive facilidade. 

Sim. Resolução nº 7, de 08 de maio de 2020 prorrogação 
dos prazos para envio das prestações de contas. 

Resolução nº 6, de 08 de maio de 2020 atendimento da 
alimentação escolar aos alunos. 

Rialma Nenhuma Sim. 

Santo Antônio 
de Goiás 

A facilidade de comunicação com os agricultores, 
possibilitando uma melhor articulação para elaboração 

do cardápio com os alimentos disponíveis. 

Ainda não realizamos nenhuma atividade para debater e 
atualizar os envolvidos no PNAE em relação às novas 
resoluções. Sim. Resolução nº 2, de 8 e abril de 2020 

que dispõe sobre a execução do PNAE durante o 
período de estado de calamidade pública e a Resolução 

nº 6, de 8 de maio de 2020 que dispõe sobre o 
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atendimento da alimentação escolar aos alunos da 
educação básica no âmbito do PNAE, que possui 

diversas alterações em relação à Resolução CD/FNDE 
26/2013 foi revogada. 

Aloândia proximidade de deslocamento e entrega 
não foram realizadas nenhuma atividade no ano de 2020, 

e preciso de mais informações em relação ao PNAE , 
suas resoluções e alterações 

Avelinópolis 
O fato da cooperativa ter todos os documentos que 

são necessários 
Nenhuma reunião ainda, sim sei! 
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APÊNDICE K – RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO DO SETOR DE COMPRAS 

 

Município 
Como você vê sua atuação na alimentação escolar 

para garantir a boa execução do PNAE? 

Já participou da elaboração de chamadas 
públicas anteriormente? (Quantas vezes? Ou por 

quanto tempo? Relate sua experiência) 

Nova Veneza  
A feitura de maneira correta, influi diretamente na vida 

tantos dos alunos quanto das famílias da zona rural que 
fazem parte da agricultura familiar. 

Em duas chamadas públicas. 

Uruana 
Participo juntamente com o CAE nas tomadas de 

decisões. 
Não. 

Santo Antônio de 
Goiás 

Vejo de forma importante, visto que participo do 
processo 

Não, visto que é realizado por outro setor (licitações 
e cont) 

Município 
Sabe qual a diferença entre uma chamada pública e 

um pregão ? (Cite as principais diferenças) 

Você conhece as etapas de elaboração e 
execução da chamada pública? (Cite as etapas). 

De quais etapas deste processo você participou? 

Nova Veneza  

Por inexibilidade de licitação a chamada pública diferente 
do pregão não tem competição, ou seja o estado visa 
cadastrar todos os produtores, não pela proposta mais 
vantajosa que é aquela de menor valor competição de 
um pregão (a administração faz pesquisas de mercado 

para que não haja superfaturamento ou compre produtos 
acima do valor de mercado) mas busca também busca 
incentivar e agregar valores as compras, ampliando o 

beneficio para as famílias de agricultores rurais. 

Participei do dia do cadastramento e realização da 
chamada pública, com a abertura dos envelopes de 
habilitação, posteriormente abertura dos envelopes 

com os projetos de venda. 

Uruana 

Sim. O foco do pregão é a disputa pelo fornecimento de 
bens e serviços. Já as licitações que envolvem 

chamadas públicas é necessário que as empresas 
concorrentes, na fase inicial de habilitação, comprovem 
os requisitos mínimos exigidos no edital e apresentem 

propostas de menor preço e maior qualidade. 

Não conheço, nunca participei. 
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Santo Antônio de 
Goiás 

Sim, chamada pública visa cadastrar o maior número de 
interessados, enquanto que o pregão visa o melhor 

preço 

Solicitação, levantamento de preços, autorização do 
prefeito, edital, contrato. Participo do levantamento 

de preços. 

Município 

Durante a realização da chamada pública (elaboração 
e execução) você sentiu a necessidade de interação 
com outras pessoas (profissionais e/ou sociedade 

civil)? Se sim, com quais pessoas interagiu (ou após 
o processo achou que poderia ter interagido) para 

melhorar o trabalho? 

Já atuou em comissão de seleção de projetos de 
venda em Chamadas Públicas para o PNAE em 

seu município? Quem foram as pessoas que 
compuseram esta comissão? 

Nova Veneza  
Com o apoio da Secretária de Educação e do Órgão do 

Governo Estadual a EMATER, e produtores rurais. 

Sim,  
Wendel Moreira dos Santos, 

Márcio Constantino 
Joanarosa Stival Teófilo 

Uruana 
Não me envolvi nos processos de elaboração e nem de 

execução. 
Não atuei. 

Santo Antônio de 
Goiás 

Sim, com fornecedores durante o levantamento de 
preços 

Não 

Município 

Durante a realização da chamada pública (elaboração 
e execução) você sentiu a necessidade de interação 
com outras pessoas (profissionais e/ou sociedade 

civil)? Se sim, com quais pessoas interagiu (ou após 
o processo achou que poderia ter interagido) para 

melhorar o trabalho? 

Já atuou em comissão de seleção de projetos de 
venda em Chamadas Públicas para o PNAE em 

seu município? Quem foram as pessoas que 
compuseram esta comissão? 

Nova Veneza  
Com o apoio da Secretária de Educação e do Órgão do 

Governo Estadual a EMATER, e produtores rurais. 

Sim,  
Wendel Moreira dos Santos, 

Márcio Constantino 
Joanarosa Stival Teófilo 

Uruana 
Não me envolvi nos processos de elaboração e nem de 

execução. 
Não atuei. 

Santo Antônio de Sim, com fornecedores durante o levantamento de Não 
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Goiás preços 

Município Onde as chamadas públicas foram divulgadas? 
Quantos agricultores individuais, associações 

ou cooperativas apresentaram o projeto de 
venda? 

Nova Veneza  

No sitio Oficial do Município, no Jornal de grande 
circulação Diário do Estado, Diário oficial do Estado, 

Placar de avisos do Município e ainda através de carro 
de som, a Emater também ajudou na divulgação com os 

produtores. 

Dois agricultores 

Uruana No site oficial da Prefeitura e nas redes sociais. 4 agricultores e somente 1 associação. 

Santo Antônio de 
Goiás 

Diário oficial da união, jornal de grande circulação, placar 
da prefeitura e portal da transparencia 

Dois 

Município 

Os agricultores individuais, cooperativas ou 
associações conseguiram apresentar as 

documentações solicitadas em chamada pública? Se 
não, descreva que documentos não foram 

apresentados? Por quê? 

Quantos agricultores individuais, associações e 
cooperativas foram selecionados? 

Nova Veneza  Sim apresentaram Dois agricultores 

Uruana 
Como não participei do processo de licitação, não sei 

responder a essa pergunta. 
Dois agricultores. 

Santo Antônio de 
Goiás 

Sim Dois 

Município 
Qual o valor gasto em cada chamada pública 

realizada no ano de 2019? 
Sente alguma dificuldade em realizar as 

chamadas públicas para o PNAE? Quais? 

Nova Veneza  O valor do estimado no edital fora de 46.882,40. 
Sim, por não ter a participação de muitos 

agricultores. 

Uruana R$20.000,00 
Não sou responsável pelas chamadas públicas. 
Existe um setor de licitação para essa finalidade. 
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Santo Antônio de 
Goiás 

20.449 e 24.177 reais Não 

Município 
Você percebe alguma facilidade em realizar as 

chamadas públicas para o PNAE? Quais? 

Quais são suas principais dúvidas relacionadas 
ao PNAE e ao processo de compra da agricultura 

familiar? 

Nova Veneza  A maneira simplificada dos documentos. Não. 

Uruana Não. No momento nenhuma. 

Santo Antônio de 
Goiás 

Não Nenhuma 

Município 
Já participou de cursos específicos que abordassem 

a sua atuação no PNAE? 

Foi realizada/planejada alguma atividade para 
debater e atualizar os envolvidos no PNAE 

quanto as novas resoluções lançadas neste ano 
de 2020 e que entraram em vigor no ano de 

2020? Você sabe quais são estas novas 
resoluções e que elas trazem de novo/ suas 

alterações? 

Nova Veneza  Não. 
Até o momento, será marcada reunião para atualizar 

as novas resoluções. 

Uruana Não. 
Somente reuniões com o CAE a respeito dos Kits 
merenda. Ainda não tive conhecimento a respeito 

das novas resoluções. 

Santo Antônio de 
Goiás 

Não Não 
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APÊNDICE L – RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO DA EMATER 

 

Apenas o município de Nova Veneza respondeu. 

Qual o número de 
técnicos da EMATER 

presentes no 
município? 

Qual o número de DAPs 
ativas (jurídicas ou físicas) 

no município? 

Quais alimentos são prioritariamente 
produzidos no município? 

Que atividades têm sido 
desenvolvidas pela 

EMATER com agricultores 
familiares do município? 

Nenhum Uma média de 90 Hortifrutigrangeiros 
No momento não há técnicos 

no município 

Quais as dificuldades 
e facilidades 

vivenciadas no 
trabalho da EMATER 
com os agricultores 

familiares do 
município? 

A EMATER desenvolve 
atividades com os 

agricultores familiares 
direcionadas à venda 

institucional (PAA e PNAE)? 
Se sim, quais? 

Cite, pelo menos, duas dificuldades 
sobre a venda institucional no 
município.Em relação a essas 

dificuldades: o que pode ser feito para 
superá-las? 

Cite, pelo menos, dois 
pontos positivos sobre a 

venda institucional no 
município.Em relação a 

esses pontos positivos:o 
que pode ser feito para 

fortalecê-los? 

Falta de técnicos  
Não, pois não há técnicos no 

escritório local da Emater. 
- - 

Como você vê sua 
atuação na 

alimentação escolar 
para garantir a boa 

execução do PNAE? 

Quais estratégias tem sido 
utilizadas para driblar a 

defasagem do órgão (muito 
tempo sem concurso) para 

que a EMATER possa 
conseguir maximizar suas 

atividades com a agricultura 
familiar? 

A EMATER tem conseguido realizar a 
coleta e atualização do banco de dados 

referentes ao contato dos agricultores da 
região atendida? Se sim, quais 

estratégias são usadas para realizar essa 
atualização? Se não, quais são as 

dificuldades enfrentadas que impedem a 
realização desse levantamento? 

 

. 
No momento nenhuma devido 

à falta de tecnicos 
Não, pois não há técnico no município.  
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APÊNDICE M – RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO DA COOOPERATIVA/ASSOCIAÇÃO 

 

Município 
Marque a opção que vocês se 

enquadram : 
Nome da Cooperativa ou Associação: 

Uruana Associação Associação de Feirantes de Uruana e Região 

Ceres Cooperativa 
Cooperativa Agropecuária Regional dos Produtores Rurais e Agricultores 

Familiares de Ceres 

Município Quais alimentos são produzidos? 
Quais alimentos são processados por agricultores da 

cooperativa/associação? 

Uruana 

Alface, Cara, Jiló, Chuchu, Pimenta, 
Banana, Couve Flor, Berinjela, 

Tomate, Mamão, Açafrão, Quiabo, 
Pepino, Laranja, Mexerica, Limão, 
Abobóra, Abobrinha, Guariroba. 

Queijo, Bolos, Doces, Farinhas, Polvilho, Leite, ovos, galinhas, carne de 
porco, manteiga de leite e manteiga de porco. 

Ceres 

Hortifrutigranjeiros ( tomate, alface, 
cheiro verde, abacaxi, banana, 

melancia, abóbora, chuchu, milho 
verde, feijão, uva, rúcula, repolho, 

cará, inhame) 

Mandioca descascada, polpa de frutas 

Município 
Quais alimentos são 

comercializados? E onde? 
Vocês já venderam para o PAA? Se sim, em que ano? 

Uruana 
Todos são comercializados na feira do 

produtor nos dias de terça e quinta. 
Não. 

Ceres 
Todos os que são produzidos. São 

comercializados no Pnae e comércio 
local 

Não, nunca vendemos 

Município 
Que apoio a cooperativa/associação 

recebe do município? 

Os agricultores da cooperativa/associação tem acesso à assistência 
técnica? Se sim, de quem? E que tipo de atividades são 

desenvolvidas? 
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Uruana 
O apoio é parcial, apenas de uma dia 
da semana de local, água e energia 

nos dias de quinta -feira. 

Sim, tem o apoio da assistência técnica da Emater. Sr Francisco e Ana 
Rita. Eles desenvolvem orientação de trabalho para auxiliar os 

produtores. 

Ceres 
Do município de Rialma nenhum 

benefício. 
Emater, com elaborações de projetos 

Município 

Os agricultores da 
cooperativa/associação produzem 

alimentos orgânicos ou 
agroecológicos? Se sim, quais? 

Onde esses alimentos são 
vendidos? Há diferença de preço de 

um produto convencional? 

Que dificuldades tiveram na venda para o PNAE (merenda escolar)? 

Uruana 

Os dois tipos de alimentos. São 
vendidos na feira. O produtor produtor 
orgânico tem uma diferença no preço 

por ser ter um cuidado de manejo 
especial. 

A dificuldade é o DAP 

Ceres Não produzem 
A maior dificuldade é a quantidade o volume que compram são poucas, o 

reconhecimento do valor do produto também é uma dificuldade pois 
querem que seja o mesmo valor de pregão 

Município 
O que caminhou bem na venda para 

o PNAE (merenda escolar)? 
Você(s) conhece(m) algum agricultor familiar que participa do 

Conselho de Alimentação Escolar (CAE)? 

Uruana Não fornecemos alimentos ao PNAE Sim. 

Ceres 
O relacionamento entre a equipe dos 

conselhos das escolas e a cooperativa 
caminham bem 

Não temos conhecimento. 

Município 

Cite, pelo menos, duas dificuldades 
sobre a venda de alimentos para o 

município. O que pode ser feito para 
superá-las? 

Cite, pelo menos, dois pontos positivos sobre a venda de alimentos 
para o município. O que pode ser feito para fortalecê-los? 
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Uruana Documentação e pouca mão de obra. Melhor comunicação entre os feirantes 

Ceres 

A maior dificuldade é a quantidade o 
volume que compram são poucas, o 
reconhecimento do valor do produto 

também é uma dificuldade pois 
querem que seja o mesmo valor de 

pregão. Pode aumentar a quantidade 
de pedidos, e reconhecerem o real 

valor dos nossos produtos. 

Garantia do recebimento da mercadoria, ter lugar para vender todo 
semestre, mesmo que o volume não seja grande . Aumentar a 

quantidade de pedidos. 

Município 

Como a cooperativa/associação vê 
sua atuação na alimentação escolar 

para garantir a boa execução do 
PNAE? 

Os agricultores da cooperativa/associação tem conhecimento sobre 
as alterações de resoluções que ocorreram recentemente no PNAE e 

que entrarão em vigor e no ano de 2021? Sabe como elas afetam a 
compra? 

Uruana 

Muito importante, as crianças 
precisam ter uma boa alimentação, ter 

um alimento fresco e de boa 
qualidade. 

Não. 

Ceres 
Ofertamos produtos de boa qualidade, 
e temos um bom relacionamento com 

os cooperados produtores. 
Não tem conhecimento 
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APÊNDICE N – RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO DO CAE QUANTO AS PERGUNTAS ABERTAS 

 

Respostas Subjetivas 

Município 

Ator Social respondente: você é pai de 
aluno, trabalhador da educação, 
agricultor familiar, nutricionista, 

secretário de educação ou outro? 

Como você vê a sua atuação na alimentação escolar para 
garantir a boa execução do PNAE? 

Santa Bárbara de 
Goiás 

Presidente do CAE 

Estando a frente do CAE, tenho acesso a toda política 
adotada pelo município com relação a Alimentação Escolar, 

sempre zelando para que o melhor seja oferecido aos alunos 
da Rede. 

Nova Veneza Trabalhadora da educação 
Fiscalizando a prestação de contas, o cardápio e a aceitação 

dos alunos no lanche escolar. 

Uruana Trabalhador da educação Ativa 

Brazabrantes Vice presidente do (CAE) 
Me vejo Presente, estou em todas as reuniões e visitas nas 

escolas. 

Rialma Mãe de aluno e trabalhador da educação. 
Participo das reuniões e decisões tomadas dentro do 

Conselho. 

Santo Antônio de 
Goiás 

Trabalhador da educação Atuante 

Maurilândia  Presidente do CAE 

Estou sempre a disposição para o bom andamento do meu 
trabalho, como Presidente do Conselho e em conjunto os 

demais responsáveis estamos fazendo de tudo para 
continuar garantindo a boa execução do PNAE em nosso 

Município. 

Município 
Quais as principais dificuldades encontradas 

durante o ano de 2019 no município? 
Quais os pontos fortes do CAE no ano de 2019 no seu 

município? 

Santa Bárbara de Graças a Deus não tivemos dificuldades em Presença mensal nas Unidades Escolares a fim de sanar 
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Goiás relação ao desenvolvimento do Programa. qualquer dúvida pertinente a Alimentação Escolar; 
Conselheiros sempre atentos ao que esta acontecendo nas 

Escolas. 

Nova Veneza 
A PARTICIPAÇÃO DE POUCOS 

AGRICULTORES FAMILIARES NA 
CHAMADA PÚBLICA 

A PARTICIPAÇÃO EM TODOS OS ASPECTOS QUE 
ENVOLVAM O CAE, PRINCIPALMENTE NAS REUNIÕES 

PARA DISCUSSÃO DO CARDÁPIO E OUTROS. 

Uruana burocracia na compra da agricultura familiar fiscalização, orientação 

Brazabrantes 

A principal dificuldade é que no nosso 
município não tem agricultor familiar, e nos 
municípios vizinhos os agricultores não tem 

documentações necessárias. 

Todos os os membros do (CAE) desempenhando seu papel. 

Rialma 
Falta de contato imediato com o fornecedor 

da agricultura familiar. 
Reuniões para discutir e resolver assuntos que surgem e 

tudo registrado em ata. 

Santo Antônio de 
Goiás 

as vezes as entregas dos fornecedores em 
relaçao a demora 

Fiscalização 

Maurilândia  

A nossa maior dificuldade aqui e sobre a 
agricultura familiar, pois e difícil encontrar 

pessoas aptas a entregar alimentos da 
agricultura familiar. 

bom, buscamos sempre estar atentos ao que e servido nas 
escolas, através de visitas feitas pelos conselheiros e as 

prestações de contas sempre são cobradas e analisadas nas 
reuniões. 

Município 
Quais as suas expectativas quanto a 
atuação do CAE neste ano de 2020, 

considerando o contexto atual da pandemia? 

Que medidas você acha que poderiam ajudar na atuação do 
CAE, ajudar a superar as dificuldades enfrentadas, e a poder 

fazê-lo ser mais efetivo e eficiente? 

Santa Bárbara de 
Goiás 

O Conselho busca sempre o melhor para o 
aluno, por esse motivo, procura estar sempre 
presente nas ações desenvolvidas como por 
exemplo na entrega dos kits merenda que 
aconteceram no município até o momento. 

Maior valorização dos conselheiros, realizar capacitações 
com os membros do Conselho. 

Nova Veneza 
É na discussão da montagem dos kits para 

as famílias mais vulneráveis 
Fazer com o que cabe a parte política se envolverem mais 

nessas dificuldades enfrentadas para tentar resolvê-las. 
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Uruana 
Ações mais concretas, reestruturação para 
atender as adequações necessárias, apoio 

do gestor municipal 

Maior apoio de logística e material para realizar as visitas e 
fiscalizar escolas, diminuir a burocracia para aumentar a 

oferta de compra da agricultura familiar 

Brazabrantes 

Que todos os conselheiros continuem 
desempenhando seu papel no (CAE), esse é 
o momento que todos precisa entrar em ação 

para que todos os alunos tenham sua 
alimentação por direito. 

As ações estão sendo tomadas de acordo com as 
orientações que recebemos do FNDE. 

Rialma Parcialmente boa. 
Estamos enfrentando o pico da pandemia em nosso 

município, no momento é evitar reuniões com aglomerações 
de pessoas. 

Santo Antônio de 
Goiás 

Continuar a fiscalizar itens comprados, 
gastos corretamente dos recursos da 

merenda. A pesar do contexto ser diferente 
no momento o contato via watsap tem sido 

uma ferramenta importante. 

Continuar a comunicação secretaria municipal de educação e 
CAE 

Maurilândia  

Mesmo neste momento complicada, estamos 
atentos as orientações que recebemos, e 
sempre em contato com a Secretaria de 

Educação, sobre os assuntos relacionados 
ao conselho. 

Acho o conselho deveria ter um apoio financeiro, para cobrir 
despesas referentes a visitas nas escolas, transporte dos 

conselheiros, por mais que tenhamos apoio da secretaria de 
educação, acho que seria mais certo. 

Município 
Foi realizada/planejada alguma atividade para debater e atualizar os envolvidos no PNAE quanto as novas 

resoluções lançadas neste ano de 2020 e que entraram em vigor no ano de 2020? Você sabe quais são 
estas novas resoluções e que elas trazem de novo/ suas alterações? 

 

Santa Bárbara de 
Goiás 

Não.  

Nova Veneza 

Sim. São elas: resolução nº2, de 9 de abril de 2020, que "dispõe sobre a execução do programa nacional 
de alimentação escolar - pnae durante o período de estado de calamidade pública"; decreto legislativo nº6, 
de 20 março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo 
coronavírus - covid-19" e da lei nº13.987, de 7 de abril de 2020, que "altera a lei nº11.947, de 16 de junho 
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de 2009, para autorizar, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de 
situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com 

recursos do programa nacional de alimentação escolar(pnae) aos pais ou responsáveis dos estudantes das 
escolas públicas de educação básica> 

Uruana Não  

Brazabrantes 
No dia 7 de abril de 2020, foi publicada a Lei n° 13.,987, que altera a Lei n° 11.947, 16 de junho de 2009, 

Resolução N° 6, de 8 de maio de 2020. 
 

Rialma 
Sim. Lei nº 13.987/2020, que inclui o artigo 21-a na lei nº 11.947/2009,que regulamenta o programa 

nacional de alimentação escolar (pnae). A lei federal visa garantir aos estudantes o acesso á alimentação 
durante o período de suspensão das aulas causado pela pandemia. 

 

Santo Antônio de 
Goiás 

Sim  

Maurilândia  Não  
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APÊNDICE O – RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO DO CAE QUANTO AS 

PERGUNTAS OBJETIVAS (CHEKLIST) 

 

Questões de 1 a 10 

Município 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Santa 
Bárbara de 
Goiás 

Não Não Sim Sim Não Sim Não Não Sim Sim 

Nova veneza  Sim Sim Sim Sim Não Sim Não Não Sim Sim 

Uruana Sim Não Sim Sim Não Sim Não Não Sim Sim 

Brazabrantes Sim Sim Sim Sim Não Sim Não Não Sim Sim 

Rialma Sim Não Sim Sim Não Sim Não Não Sim Sim 

Santo 
Antônio de 
Goiás 

Sim Sim Sim Sim Não Sim Não Não Sim Sim 

Maurilândia Sim Sim Sim Sim Não Sim Não Não Sim Sim 

 

Questões de 11 a 20 

Município 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Santa 
Bárbara de 
Goiás 

Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Sim Sim Sim 

Nova veneza  Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Uruana Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Não 

Brazabrantes Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Rialma Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Santo 
Antônio de 
Goiás 

Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim 

Maurilândia Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

 

Questões de 21 a 29 

Município 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Santa 
Bárbara de 
Goiás 

Não Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Sim 

Nova veneza  Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
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Uruana Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Brazabrantes Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Rialma Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Santo 
Antônio de 
Goiás 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Maurilândia Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

 

Questões de 30 a 35 

Município 30 31 32 33 34 35 

Santa Bárbara de Goiás Sim Não Sim Não Sim Não 

Nova veneza Sim Sim Sim Sim Sim Não 

Uruana Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Brazabrantes Sim Sim Sim Sim Sim Não 

Rialma Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Santo Antônio de Goiás Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Maurilândia Sim Sim Sim Sim Sim Não 
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APÊNDICE P – AVALIAÇÃO DA PRIMEIRA FORMAÇÃO 

 

Cargo/ Função 
Você 

atual na 
rede... 

Como 
você 

avalia os 
horários 

da 
formação? 

Como você 
avalia a 

metodologia 
utilizada na 
formação? 

Como você 
avalia as 

palestrantes 
da 

formação? 

Como você 
avalia a 

relevância/ 
importância 
do conteúdo 
abordado? 

Marque as opções 
que representem 

quais são os 
melhores horários 

para você 
participar da 

palestra/debate? 

O que você espera de 
conteúdo? 

Sugestões e críticas 

responsável 
pelo setor de 
Alimentação 
Escokar 

Municipal Regular Regular Bom Bom 
09:00 ás 10:30, 
14:00 ás 15:30, 
15:00 ás 16:30 

Sistemas sustentáveis 
de produção de 

alimentos, Legislação 
de panificados 

que não sejam muito 
longas pois acaba 

desviando do assunto a 
ser tratado ou se torna 

muito repetitivo 

Secretaria de 
Educação  

Municipal Bom Bom Ótimo Ótimo 15:00 ás 16:30 

Cooperativismo e 
associativismo, Como 
implantar o Sistema de 

Inspeção Municipal 
(SIM), Legislação de 
sucos e polpas de 

frutas, Legislação de 
carne, Legislação de 

panificados 

Não ha 

Representante 
de 
Cooperativa/ 
Associação de 
Agricultores 
Familiares 

Não se 
aplica 

Regular Ótimo Ótimo Ótimo 14:00 ás 15:30 
Cooperativismo e 

associativismo 
Parabéns 

Nutricionista 
RT PNAE 

Federal Bom Ótimo Ótimo Ótimo 
14:00 ás 15:30, 
15:00 ás 16:30 

Sistemas sustentáveis 
de produção de 

alimentos, Legislação 
de sucos e polpas de 
frutas, Legislação de 
carne, Legislação de 

panificados, abordar a 

ESTÁ BOM. SÓ QUERIA 
QUE ABORDASSE TUDO 

SOBRE O PAPEL DO 
NUTRICIONISTA NO 

PNAE. 
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atuação do 
nutricionista no PNAE 

Nutricionista 
RT PNAE 

Federal Bom Bom Bom Ótimo 
09:00 ás 10:30, 
18:00 ás 19:30 

Cooperativismo e 
associativismo, 

Emissão de DAP, 
Sistemas sustentáveis 

de produção de 
alimentos, Como 

implantar o Sistema de 
Inspeção Municipal 

(SIM), Legislação de 
sucos e polpas de 

frutas, Legislação de 
carne, Legislação de 

panificados 

Acredito que alguém de 
cooperativa ou produtor 
poderia falar um pouco 
sobre as possibilidades 
de investir para atender 

pnae e paa 

Nutricionista 
RT PNAE 

Municipal Bom Bom Bom Bom 14:00 ás 15:30 
Sistemas sustentáveis 

de produção de 
alimentos 

Encontros regionais. 

Nutricionista 
RT PNAE 

Estadual Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo 18:00 ás 19:30 

Legislação de sucos e 
polpas de frutas, 

Legislação de carne, 
Legislação de 
panificados 

Colocar um sistema 
padronizado para realizar 

a PAA 

Nutricionista 
QT PNAE 

Municipal Bom Bom Bom Ótimo 
14:00 ás 15:30, 
18:00 ás 19:30 

Como implantar o 
Sistema de Inspeção 

Municipal (SIM), 
Legislação de sucos e 

polpas de frutas, 
Legislação de 
panificados 

Sugestão: Emissão de 
certificado por encontro 

realizado. 

Nutricionista 
RT PNAE 

Municipal Ótimo Bom Bom Ótimo 09:00 ás 10:30 
Sistemas sustentáveis 

de produção de 
alimentos 

Opções cardápios 
saudáveis para o 

desjejum. 

Nutricionista 
RT PNAE 

Federal Bom Bom Bom Bom 18:00 ás 19:30 
Legislação de 
panificados 

nenhuma 

Agricultor Municipal Bom Bom Bom Bom 11:00 ás 12:30 Legislação de sucos e Nos agricultor precisamos 
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familiar 
individual 

polpas de frutas de ter mais oportunidades 
e ter mais chances no 

mundo dos negócios da 
agricultura familiares,nos 
agricultor não estamos 

oportunidade de colocar 
nos produtos no 

mercado,porque as 
grandes empresas esta 

tirando a chance dos 
pequenos produtos!! 

Nutricionista 
RT PNAE 

Municipal Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo 
09:00 ás 10:30, 
14:00 ás 15:30 

Sistemas sustentáveis 
de produção de 

alimentos, Como 
implantar o Sistema de 

Inspeção Municipal 
(SIM), Legislação de 
sucos e polpas de 

frutas, Legislação de 
carne, Legislação de 

panificados 

Eu tô amando a formação. 
Quanto mais 

conhecimento, melhor. ♥️ 

Secretária de 
Educação  

Municipal Bom Bom Bom Bom 09:00 ás 10:30 
Como implantar o 

Sistema de Inspeção 
Municipal (SIM) 

Curso de grande 
relevância. 

Representante 
de 
Cooperativa/ 
Associação de 
Agricultores 
Familiares 

Municipal Regular Ótimo Ótimo Ótimo 17:00 ás 18:30 

Cooperativismo e 
associativismo, 

Sistemas sustentáveis 
de produção de 

alimentos, Como 
implantar o Sistema de 

Inspeção Municipal 
(SIM), Legislação de 
sucos e polpas de 

frutas, Legislação de 
carne 

Redes social 

Nutricionista 
RT PNAE 

Federal Ótimo Bom Bom Ótimo 
10:00 ás 11:30, 
14:00 ás 15:30, 

Cooperativismo e 
associativismo, 

Deixar os econtros mais 
próximos uns dos outros 
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15:00 ás 16:30, 
17:00 ás 18:30 

Emissão de DAP, 
Sistemas sustentáveis 

de produção de 
alimentos, Como 

implantar o Sistema de 
Inspeção Municipal 

(SIM), Legislação de 
carne 

Representante 
do setor de 
compras 

Municipal Bom Regular Bom Regular 
09:00 ás 10:30, 
14:00 ás 15:30 

Sistemas sustentáveis 
de produção de 

alimentos 

Todo encontro fala a 
mesma coisa. 

Secretária de 
Educação  

Municipal Bom Bom Ótimo Ótimo 15:00 ás 16:30 
Sistemas sustentáveis 

de produção de 
alimentos 

Como é a primeira 
formação acho que está 

bom assim! 

Nutricionista 
RT PNAE 

Federal Bom Ótimo Ótimo Ótimo 10:00 ás 11:30 
Cooperativismo e 

associativismo 
excelente evento 

Nutricionista 
RT PNAE 

Estadual Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo 18:00 ás 19:30 

Legislação de sucos e 
polpas de frutas, 

Legislação de carne, 
Legislação de 
panificados 

Colocar um sistema 
padronizado para realizar 

a PAA 

Conselheira(o) 
da Alimentação 
Escolar 

Municipal Bom Ótimo Ótimo Ótimo 
09:00 ás 10:30, 
14:00 ás 15:30 

Cooperativismo e 
associativismo, 

Sistemas sustentáveis 
de produção de 

alimentos, Como 
implantar o Sistema de 

Inspeção Municipal 
(SIM), Legislação de 
carne, Legislação de 

panificados 

Tudo ótimo 

SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO 

Municipal Bom Ótimo Ótimo Ótimo 14:00 ás 15:30 

Cooperativismo e 
associativismo, 

Sistemas sustentáveis 
de produção de 

alimentos 

NAO TENHO 
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Nutricionista 
RT PNAE 

Federal Regular Regular Bom Ótimo 

09:00 ás 10:30, 
15:00 ás 16:30, 
17:00 ás 18:30, 
18:00 ás 19:30 

Cooperativismo e 
associativismo, 

Emissão de DAP, 
Sistemas sustentáveis 

de produção de 
alimentos 

Ótimo evento! 

Secretaria Municipal Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo 14:00 ás 15:30 

Cooperativismo e 
associativismo, Como 
implantar o Sistema de 

Inspeção Municipal 
(SIM) 

Encontro maravilhoso 
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APÊNDICE Q – AVALIAÇÃO DA SEGUNDA FORMAÇÃO 
 

Cargo/ Função 
Você 

atual na 
rede... 

Como você 
avalia os 

horários da 
formação? 

Como você 
avalia a 

metodologia 
utilizada na 
formação? 

Como você 
avalia as 

palestrantes da 
formação? 

Como você 
avalia a 

relevância/ 
importância do 

conteúdo 
abordado? 

Sugestões e Críticas 

Nutricionista RT PNAE Municipal Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo ---- 

Nutricionista RT PNAE Municipal Bom Bom Bom Bom ---- 

Nutricionista RT PNAE Estadual Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo ---- 

Nutricionista RT PNAE Municipal Ótimo Ótimo Ótimo Bom ---- 

Nutricionista QT PNAE Municipal Ótimo Bom Ótimo Ótimo ---- 

estudante 
Não se 
aplica 

Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo ---- 

Nutricionista RT PNAE Municipal Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo ---- 

Nutricionista RT PNAE Municipal Regular Ótimo Ótimo Bom ---- 

Quadro Tecnico Estadual Bom Bom Bom Bom ---- 

Secretária Municipal de 
Educação  

Municipal Bom Bom Ótimo Ótimo ---- 

Engenheira de Alimentos Estadual Bom Bom Bom Bom ---- 

Nutricionista QT Municipal Regular Regular Bom Bom ---- 

Responsável pelo setor de 
Alimentação escolar 

Municipal Ótimo Bom Bom Bom ---- 

Analista de Des 
Rural/Emater  

Não se 
aplica 

Bom Bom Bom Bom ---- 

coordenação da merenda Municipal Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo ---- 
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Nutricionista RT PNAE Federal Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo ---- 

Nutricionista RT PNAE Municipal Bom Bom Bom Bom ---- 

Nutricionista Responsável 
Técnica do PNAE 

Municipal Bom Bom Bom Bom Sem sugestões 

Outros Municipal Bom Bom Bom Ótimo Assuntos pertinentes!!! 

Nutricionista Responsável 
Técnica do PNAE 

Municipal Bom Bom Bom Bom 
Disponibilizar materiais didáticos para 

trabalhar nas escolhas com crianças na 
primeira infância 

Outros Municipal Ótimo Ótimo Ótimo Bom 
Encontro ótimo, e com boa exposição dos 

temas abordados. 

Nutricionista Responsável 
Técnica do PNAE 

Municipal Bom Bom Bom Ótimo ----. 

Nutricionista Quadro 
Técnico do PNAE 

Municipal Bom Bom Bom Bom 

Adoção de exemplos práticos para a 
execução dos temas abordados na 
formação e emissão de certificado 

específico para cada encontro. 

Nutricionista Responsável 
Técnica do PNAE 

Municipal Bom Bom Ótimo Bom Muito bom o curso 

Nutricionista Responsável 
Técnica do PNAE 

Municipal Bom Bom Bom Regular 
Aprofundar mais um pouco sobre as 
alterações dos cardápios de 2021 

Gestor do PNAE 
(Secretário de Educação) 

Municipal Bom Bom Bom Bom O som estava meio ruim 

Nutricionista Responsável 
Técnica do PNAE 

Municipal Bom Regular Bom Bom Melhor organização do horário do curso. 

Nutricionista Quadro 
Técnico do PNAE 

Federal Regular Ótimo Ótimo Ótimo Muito bom! 

Estudante 
Não se 
aplica 

Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo Sem críticas! 

Nutricionista Quadro 
Técnico do PNAE 

Municipal Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo Sem sugestões 

Nutricionista Responsável 
Técnica do PNAE 

Municipal Ótimo Bom Ótimo Ótimo 
Opções de cardápios saudáveis para 

Desjejum e lanches 
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Outros Federal Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo 
Discutir melhor as dificuldades encontradas 

nos IFs 

Outros 
Não se 
aplica 

Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo 
Excelente discussão aguardo novas 

formações no âmbito do PNAE 

Nutricionista Responsável 
Técnica do PNAE 

Municipal Regular Ótimo Ótimo Ótimo 

Gostaria de ter acesso ao primeiro Encontro 
da Formação. Em relação a horário, é muito 
difícil devido ao expediente ser das 7 as 13 
horas em várias Prefeituras. Não consegui 
acompanhar por inteiro. E o conteúdo está 

excelente. Parabéns pelas exposições, 
informações e trocas de experiências. 

Riquíssimo este encontro. 

Nutricionista Quadro 
Técnico do PNAE 

Federal Bom Bom Ótimo Ótimo Disponibilizar o material exposto. 

Nutricionista Responsável 
Técnica do PNAE 

Municipal Ótimo Bom Bom Ótimo 
O conteúdo abordado sempre nos da uma 

abertura de conhecimento muito amplo. 

Outros Estadual Bom Ótimo Ótimo Ótimo Ótima a capacitação 

Nutricionista Quadro 
Técnico do PNAE 

Estadual Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo 
A sugestão seria que os encontros fossem 

gravados e hoje foi. 

Conselheiro do Conselho 
de Alimentação Escolar 
(CAE) 

Municipal Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo 
Como fazer para introduzir as alimentações 

saudáveis para as crianças. 

Nutricionista Responsável 
Técnica do PNAE 

Federal Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo 

muito bom! mas se tivesse atividade pratica 
seria otimo! tipo uma simulação que 
teriamos que fazer, não sei. Só uma 

consideração porque aprendo mais na 
pratica. 

Representante do Setor de 
Compras 

Federal Bom Bom Bom Bom Nenhuma consideração adicional. 

Representante de 
Cooperativa/Associação 

Municipal Bom Bom Bom Ótimo 
O trabalho de vocês é essencial, pois há 

muitas dúvidas por parte das EEx, e 
acabam prejudicando os agricultores. 

Outros Municipal Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo Meu aprendizado foi enorme! Grata! 

Representante de Não se Ótimo Ótimo Ótimo Ótimo Ótima formação, parabéns 
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Cooperativa/Associação aplica 

Outros 
Não se 
aplica 

Ótimo Bom Ótimo Bom Sem sugestões e críticas 

Outros Municipal Bom Bom Bom Bom Por enquanto não. 

Nutricionista Responsável 
Técnica do PNAE 

Municipal Regular Bom Bom Bom Horário deve ser mais acessível para todos 

Nutricionista Quadro 
Técnico do PNAE 

Municipal Bom Ótimo Ótimo Ótimo 
No que pude acompanhar, achei muito 

esclarecedor. 

Nutricionista Responsável 
Técnica do PNAE 

Municipal Bom Bom Bom Bom 

Acho importante e necessário que os 
gestores, setores de licitação, compras e 
financeiros passassem por eventos como 

estes, para entenderem mais a respeito da 
complexidade do PNAE, especificamente 

em relação ao tocante a agricultura familiar. 
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APÊNDICE R – AVALIAÇÃO DA TERCEIRA FORMAÇÃO (OFICINA DE ELABORAÇÃO DE CARDÁPIO) 
 

Cargo/ profissão Estado Município 

De 0 a 10, como 
você classificaria o 
desenvolvimento 

da Oficina de 
Elaboração de 

Cardápio? 

Do que sentiu falta na 
formação? O que esperava ver 

que não foi apresentado? 

O que gostaria que fosse o foco de 
próximas formações do CECANE UFG? 

Quais são as suas demandas? 

Nutricionista RT 
Mato Grosso 

do Sul 
Itaporã 9 

Consegui assistir apenas o 
primeiro dia. Não sei se foi 

apresentado, mas acho que seria 
interessante maiores elucidações 
quanto a nova legislação, vivemos 
em um país com diversas culturas 

e diferentes realidades. 

Cardápios para creches, principalmente 
crianças de 1 a 3 anos. Como mudar a 

mente dos pais que acostumam as 
crianças a consumir açúcar e 

achocolatado. 

nutricionista 
Distrito 
Federal 

Brasília 9 

modelos de cardapios que devem 
ser entregues para escola. Eles 
precisam ter as informações de 
energias? ou somente entregar 

avulsos os valores 

manual de boas práticas e pop 

Nutricionista Amazonas 
Santo Antônio 

do Içá 
9 A oficina atendeu as expectativas. 

Que se conheça a realidade do interior do 
Amazonas, para repassar orientações que 

atendam e estejam dentro das 
possibilidades. 

Nutricionista 
Minas 
Gerais 

Indianópolis 10 
Eu adorei a oficina, apenas fiquei 
em dúvida em relação aos pães 

para menores de 3 anos. 

Retorno as aulas: como devemos 
proceder em relação a distribuição de 

lanches, se podemos modificar o cardápio 
por ter uma carga horaria menor do que a 

habitual. Em relação aos alunos que 
decidirem não frequentar a escola, 

continuar no ensino remoto, devemos 
enviar kits para eles? 

Técnico de sistema Goiás Rialma 10 

O sistema SIGPC onde são 
lançado os dados, pois vejo muita 

dificuldade das nutricionista 
quando tem que responder a 

execução 

sobre o kit, mas dentro do sistema 
SIGPC. Execução. 
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Nutricionista 
Minas 
Gerais 

Planura 10 Foi excelente. Foi ótimo. 

nutricionista Goiás novo brasil 8 
esperava que ia ser mostrado 
cardápios mais detalhados "na 

pratica "mas foi bom 

cardápios e uma formação ensinando 
mexer na planpnae na pratica. pois tem 
muitas pessoas que tem dificuldade em 

utiliza-la. 

estagiaria de nutricao 
Minas 
Gerais 

leopoldina 8 Gostei bastante 
Como fazer o dinheiro do FNDE render e 
ser utilizado da melhor forma no cardapio. 

Nutricionista Técnica 
do PNAE 

Goiás Bonfinópolis 9 
Mais exemplos de como adequar 

os cardápios às novas legislações; 
receitas 

Receitas para crianças menores de 03 
anos de café da manhã 

Nutricionista 
Rio Grande 

do Norte 
Ceará-Mirim 10 

Dicas para elaboração de sobre 
cardápios voltados ao ensino 

médio período parcial 

Cardápios para Ensino Médio e EAJ no 
período parcial. Muito complicado atingir 

as recomendações por terem 
características de lanche. 

Nutricionista Goiás Cezarina 9 
Na minha perspectiva, todos os 
assuntos fora bem abordados e 

esclarecidos. 

Adequação de micronutrientes de 
cardápios parcial. 

Nutricionista PNAE 
Distrito 
Federal 

Brasília 8 Não, foi muito bom. 
Priorização de atribuições com quadro 

técnico deficitário 

Nutricionista Goiás Alexânia 10 A formação foi bem conduzida. 
Cardápios para necessidades alimentares 

especiais, receitas com aproveitamento 
integral do alimento 

Nutricionista 
Minas 
Gerais 

Leopoldina 10 

O evento contribuiu muito para o 
meu desenvolvimento na 

execução do PNAE, sanou muitas 
dúvidas e superou minhas 
expectativas. Parabéns! 

Gostaria de participar de um evento que 
abordasse o plano anual de trabalho do 
nutricionista, o que deve conter, como 

otimizar o tempo para conseguir 
desenvolver tudo dentro do plano e etc. 

Estou atuando a poucos meses no PNAE, 
então tudo está sendo novidades e 

desafios! Obrigada! 

Nutricionista 
Mato Grosso 

do Sul 
Maracaju 8 

Mais ideias sobre a parte prática, 
pessoas que trabalham na 

alimentação escolar real, porque 
na teoria tudo fica mais fácil. 

Gostaria que um nutricionista que trabalhe 
na prática, que atenda um número grande 
de alunos, com um quadro técnico baixo, 

ou nenhum, que tivesse sucesso e 
conseguisse cumprir as diretrizes, viesse 
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dividir suas experiências e nos dar dicas 
de como agir no dia a dia de trabalho. 

Nutricionista São Paulo 
Aparecida D 

Oeste 
8 

Ensinar como fazer as fichas 
técnicas e cálculo de cardápio da 

ferramenta plano pnae. 

Ensinar elaboração de cardápio plan pnae 
e exemplos do que podemos colocar nos 
cardápios receitas para usar nas escolas. 

Nutricionista Piauí 
Colônia do 

Piauí 
9 Parte de cálculos 

Distribuição da merenda em período de 
pandemia 

nutricionista Goiás NAZARIO 10 
achei muito bem elaborada. Não 

senti falta de nada 

Sobre elaboração de ata para o pnae, vi 
em alguns documentos que tudo tem que 
estar em relatórios ou atas mas não sei 

como fazer. Uma oficina culinária que nos 
ajude com a substituição de açucar por 

outros alimentos. 

Nutricionista Goiás 
Rubiataba 

Goiás 
9 Foi ótimo. Muito esclarecedor 

Oficina de cardápios para autistas e 
alergias alimentares 

Nutricionista São Paulo 
Santa 

Mercedes 
10 Achei bem útil para prática. Elaboração de Ficha Técnica 

Nutricionista Goiás Itapaci 7 Opções de cardápios creches Chamada pública, pregão 

Nutricionista Piauí Pedro II 9 

Cardápio para ensino médio. Atuo 
com o médio, e no geral eventos 

da área abordam as faixas etárias 
mais novas. 

Receitas , per capitas, e orientações para 
nível médio. 

Nutricionista 
Distrito 
Federal 

Brasília 10 
Relações técnicas × interesses de 

gestão 

Como trabalhar o PNAE com os gestores 
centrais ( secretário de educação e 

subsecretários) da importância de sr 
cumprir a 13.987/2020. Discutir como 

política de estado e não de governo e não 
sofrer perseguições. 

NUTRICIONISTA Bahia MURITIBA 10 
Debate sobre o guia p menores 2 

anos 
Oficina treinamento p manipuladores 

nutricionista Ceará Fortaleza 9 

Abordagem da utilização da 
ferramenta do PLAN PNAE na 

prática. Cardápios voltados para 
adolescentes no tempo integrado 

e EJA. 

Utilização na prática da ferramenta do 
PLAN PNAE, e da IQ COSAN. Dicas 
sobre a elaboração de cardápios para 

adolescentes em tempo integral e 
internato e EJA. 
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Nutricionista 
Rio de 
Janeiro 

Itaguaí 9 
A formação atendeu a demanda 

proposta. 

Ações de Educação Alimentar e 
Nutricional na pandemia, Utilização da 

ferramenta IQCosan, Atuação do 
Nutricionista no processo licitatório 

Nutricionista 
Minas 
Gerais 

Datas 10 Foi muito produtivo. Não tenho sugestões. 

Nutricionista Bahia Terra Nova 10 
Achei bem completa mas 

esperava mais abordagens na 
palestra de técnica dietética 

Ficha técnica e EAN 

Nutricionista 
Santa 

Catarina 
Passos Maia 10 foi tudo bom Cardápio é principal foco com certeza, 

Nutricionista Paraíba 
São José do 

Brejo do Cruz 
10 

Mais exemplos de cardápios para 
nós auxiliar 

Como executar o Plan PNAE... fazer as 
fichas técnicas, cálculo dos macro e 

micro, elaboração do Plano de Ação do 
Pnae 

Nutricionista Amazonas Manaus 10 
Não senti falta de nada estava 

bem elaborado a apresentação e 
gostei bastante das informações. 

Legislação 

Nutricionista São Paulo Monte Mor 8 
Ideias e alternativas para a 
elaboração dos cardápios 

baseados na nova resolução. 

Mais conteúdos sobre técnica dietética e 
novas receitas/preparações. 

NUTRICIONISTA Piauí 
CRISTINO 
CASTRO 

10 
FOI BEM LEGAL A FORMA 

COMO A TÉCNICA DEBATEU O 
ASSUNTO. 

DEBATER MAIS SOBRE OS 
ALIMENTOS RESTRITOS. 

quadro técnico - 
nutricionista 

Distrito 
Federal 

Sobradinho 7 nada. 
EAN voltado para manipuladores de 

alimentos 

Nutricionista Maranhão Barreirinhas 10 Foi ótimo Elaboração de kits 

nutricionista 
Minas 
Gerais 

Belo Horizonte 8 muito obrigada ok 

Nutricionista Alagoas Maceió 10 
Mais sugestões de cardápios 
baseado na resolução n.06 

Adequação do cardápio de crianças 
menores de 3 anos 

Nutricionista Maranhão ACAILANDIA 9 
Cardápios voltados para realizada 

dos IFs. 
Passo-a-passo para compra da 

Agricultura Familiar e PAS 

Nutricionista Maranhão CODÓ 9 Maior ênfase nos exemplos de Atividades de EAN para adolescentes 
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cardápio 

Nutricionista Pará Abaetetuba 9 Nada Plan pnae 

Nutricionista 
Rio Grande 

do Sul 
Três 

Forquilhas 
10 Gostei bastante Uso do PLAN Pnae 

Nutricionista Alagoas 
Barra de santo 

antonio 
10 

Foi muito interessante , tirei muitas 
duvidas 

Opções de cardapios 

Nutricionista Bahia Madre de Deus 8 Mais tempo para a oficina 
Agricultura familiar, alimentos que não 

são permitidos, boas práticas de 
manipulação 

Responsável técnico/ 
Nutricionista 

Rio Grande 
do Norte 

Pendências 9 

Foi bem esclarecedor as 
informações repassada pela 
formação, foram de grande 

relevância. 

Ofinas de receitas para cardápios . 

Nutricionista Ceará Maracanau 10 Não Mudanças na legislação 

Nutricionista Goiás 
Campo Alegre 

de Goiás 
10 

Mais o passo a passo na prática, 
problemas ali do dia a dia. 

Com baixo orçamento como fazer 
acontecer tudo conforme a nova 

resolução. Nossa realidade é o baixo 
orçamento, e muitas exigências, q a 

realidade sabemos das dificuldades q não 
dependem de nós, e quando a entidades 

executoras sabem q mas não querem 
aderi. 

Estagiária de Nutrição Goiás 
Campo Alegre 

de Goiás 
9 

Como executar as regras exigidas 
com a realidade que não se 

permite aderir. 

Senti falta de ensinar como se faz na 
prática. 

Nutricionista Ceará Jaguaribe 9 
Algo mais prático em relação a 

elaboração de cardápio 

Aquisição de produtos da agricultura 
familiar e experiências de educação 

alimentar e nutricional, particularmente no 
ensino médio 

Nutricionista Amazonas Manaquiri 9 
Acredito que cumpriu com o 

esperado 
Agricultura familiar indígena 

Nutricionista/ RT Paraíba 
Campina 
Grande 

10 
Opções de cardápio para crianças 
até 3 anos já que houveram tantas 

mudanças. 
Cardápios para crianças até 3 anos 
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Nutricionista Goiás 
Carmo do Rio 

Verde 
10 Foi ótimo Nutrição infantil 

RT- PNAE / 
NUTRICIONISTA 

Pernanbuco 
São Vicente 

Ferrer 
10 Foi excelente Palestra para merendeira 

Nutricionista 
Responsável Técnica 

Alagoas Maceió 9 Foi ótima! Sugestões de cardápios 
Controle de Qualidade e Teste de 

Aceitabilidade 

Nutricionista Paraná Alto Paraná 10 
Achei excelente, tanto os assuntos 

como as abordagens... 
Realidades na prática 

Estudante Paraíba Rio tinto 10 Nada Recursos para alimentação escolar 

Nutricionista 
Rio Grande 

do Sul 
Salvador do 

Sul 
9 Modelos de cardápios Sugestões de cardápios 

nutricionista 
Minas 
Gerais 

Cataguases 10 
Muito boa a formação. Já participei 

de várias e gostei muito desta 

ainda temos algumas dúvidas sobre o que 
pode ser usado ou não. confundimos às 

vezes o que pode e não pode ser 
utilizado, principalmente nas creches. 

Talvez, um aprofundamento na diferenças 
entre minimamente processado, 
processado e ultraprocessado. 

Nutricionista Escolar 
Minas 
Gerais 

Contagem 8 
Achei que poderia ter dado mais 

dicas de preparações para o 
cardápio. 

Tipos e receitas de preparações de 
acordo com a Resolução 

Nutricionista 
Minas 
Gerais 

Patrocínio 10 
o conteúdo para a formação não 

deixou nada a desejar 
Educação Alimentar e Nutricional e 

Capacitação para Merendeiros 

Nutricionista Goiás Morrinhos 10 Foi completa 
Elaboração de fichas técnicas e plano de 

trabalho do nutricionista 

Nutricionista 
Rio Grande 

do Sul 
São Valentim 9 

Focar mais no cardápio mesmo, 
mas por outro lado achei bem 

interessante as outras 
abordagens. 

EAN 

Nutricionista Bahia Carinhanha 8 Eu gostei da formação 
cardápios, calculos de cardápios, a 

ferramenta plan 

Nutricionista RT Pará Abaetetuba 9 não se aplica plan pnae 

Estudante Bahia Maragojipe 8 Como calcular o cardápio! Alimentação hospitalar 
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Nutricionista Goiás Caldas Novas 10 
A oficina foi maravilhosa, não 

faltou nada. 

Sugestões práticas para unidades 
escolares maiores, como trabalhar com 

muitos alunos as mudanças da nova 
resolução e atividades de educação 

nutricional. 

NUTRICIONISTA Bahia 
MURITIBA 

BAHIA 
10 

Detalhes do guia alimentar para 
crianças menores 02 anos 

Treinamento p manipuladores 

QT PAEDF / 
Nutricionista 

Distrito 
Federal 

Ceilândia 10 

Sinceramente, achei que as 
oficinas atenderam além das 

minhas expectativas. As 
apresentações foram maravilhosas 

e esclarecedoras. Aprendi 
bastante. O material (slides) 
elaborado pelas profissionais 

estava muito didático, colorido e 
prendia a atenção de quem 

assistia. Parabéns a todos os 
envolvidos. E deixo um 

agradecimento especial a Camila, 
que sempre nos atende com 

carinho e presteza. Sou do DF e 
aqui, infelizmente, desativaram o 
nosso CECANE há alguns anos. 

Então, ter a oportunidade de 
participar dos eventos do 

CECANE UFG é um privilégio. 
Logo, agradeço por contribuírem 
com a formação continuada dos 

nutricionistas, principalmente 
nesse momento de pandemia por 

COVID-19. 

A minha dificuldade atual é o uso de 
ferramentas online para trabalhar com 

EAN. Estou aprendendo a usar o Canva, 
mas seria interessante uma abordagem 

sobre as possíveis ferramentas online que 
podem ser utilizadas nas atividades de 

educação alimentar e nutricional. 

nutricionista Mato Grosso Alto Boa Vista 8 Sugestões de preparações treinamento para usar plan pnae 

Nutricionista Goiás 
Cachoeira Alta 

Go 
10 Pra mim não faltou nada 

Um curso sobre o PLAN PENAE como 
elaborar corretamente os cardápios 

nutricionista Goiás orizona 10 
Cardapios mais voltados a nossa 

realizada e verbas que recebemos 

como proceder na volta as aulas, 
principalmente quanto a parte de servir os 
lanches. Sendo que nossas escolas não 
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contam com o utensilios suficientes para 
que não sejam compartilhados 

Nutricionista 
Minas 
Gerais 

Belo Horizonte 8 tudo ok ok 

Nutricionista Goiás simolandia 8 

Esta faltando orientação sobre 
educação nutricional enquanto 

estamos em aula remota, esses 
alunos estão ficando muito 

desassistidos em relação a isso 

Educação nutricional 

Nutricionista 
Minas 
Gerais 

Pequi 10 
Cardápio para creche em período 

parcial 
Ficha técnica, e uso do PLan PNAE 

Nutricionista 
Minas 
Gerais 

Ijaci 9 Mais atividades práticas Cardápio e ficha técnica 

nutricionista Goiás 
Padre 

Bernardo 
7 

Mais modelo de um cardápio 
pronto conforme a resolução 

6/2020 

Opções de Educação Alimentar e 
Nutricional sobre como colocar em prática 

a resolução 6/2020 especialmente em 
creches. 

Nutricionista Ceará Fortaleza 9 
Como utilizar a ferramenta do 
PlanPnae (algo mais prático) 

Aquisições de alimentos prontos da 
Agricultura Familiar (Não sei se cabe aqui, 

por causa das diferenças regionais do 
país). 

Nutricionista Goiás 
Chapadão do 

Céu 
9 

De nada, adorei tudo que foi 
abortado 

Merenda Escolar 

Nutricionista 
Minas 
Gerais 

Monte Belo 10 
Atingiu o que eu esperava, estava 

muito completo os assuntos 

Educação alimentar e nutricional na 
pandemia, em casa. Como elaborar EAN 

sistema remoto 

Responsável técnica 
Nutricionista 

Rio Grande 
do Norte 

Doutor 
Severiano 

7 

Estamos com dificuldades de 
seguir a nova resolução para 
creche. Não tem exemplos de 

lanches, cardápios que pudesse 
nos ajudar na creche. Só teve 
exemplo de cardápio integral 

fundamental 

Se é uma oficina de cardápio seria melhor 
frisar exemplos e soluções para os 

cardápios. 

Nutricionista Maranhão Açailândia 9 Cardápios voltados para os IFs Processo de compra da AF e PAA 

Nutricionista Rio de Niterói 8 Sugestões de receitas Receitas alternativas para a retirada do 
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Janeiro Açúcar e como abordar esse tema com o 
nosso Gestor? e aos Pais e Responsáveis 

dos alunos 

Nutricionista Maranhão Codó 9 
Mais destaque nos exemplos de 

cardápios 
Atividades de EAN voltadas para 

adolescentes 

Nutricionista Ceará Crato 8 
Um olhar mais voltado para as 

diferentes realidades das 
Instituições Federais. 

A oficina de Técnica Dietética foi 
excelente, poderia ser novamente 

ofertada, em oficinas que abrangessem 
realidades vivenciadas nas Instituições 

Federais, que possuem um público 
diversificado, inclusive, com alunos em 

regime de internato. 

Nutricionista São Paulo Anhumas 8 
Maiores possibilidades para 

creche 
Receitas sem adição de açúcar 

Nutricionista Goiás Cavalcante 8 
Esperava ver a montagem de um 
cardápio de acordo com a nova 

resolução 
FTP 

Nutricionista Goiás 
Padre 

Bernardo 
9 Foi muito bem explanado 

Exemplos de adaptação de cardápios 
para me merenda. 

Técnico de sistema Goiás Rialma-GO 9 
Fala sobre a execução física, 

dentro do sistema SIGPC 
Parte de sistema PNAE 

nutricionista 
Santa 

Catarina 
Anchieta 8 tudo foi bem apresentado 

trabalho com a familias e comunidade 
escolar em relação alimentação escolar 

Nutricionista 
Santa 

Catarina 
Morro da 
Fumaça 

9 Receitas fichas técnicas 

Estagiária de nutrição 
Santa 

Catarina 
Morro da 
Fumaça 

9 supriu minhas expectativas receitas com boa aceitação das crianças 

Nutricionista Pará Itupiranga 9 
Acredito que minhas expectativas 

foram atendidas. 

Elaboração do cardápio tentando adequar 
pro município que só recebe recurso do 

governo federal. 

Nutricionista Mato Grosso Poxoréu 8 
de mais exemplos de cardápios e 

sugestões de receitas 
oficina de preparações sem açucar para 

menores de 3 anos 

Nutricionista Amazonas Manaus 10 
Não senti falta de nada estava 
bem elaborado as palestras. 

Legislações 
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Nutricionista São Paulo Junqueirópolis 10 Achei bem completa a formação Cardápios 

NutricionNutricionista 
Minas 
Gerais 

Uberaba 8 Exemplos de cardápios Modelo de cardápios 

Nutricionista Alagoas Maceio 10 
A maior dificuldade são sugestões 
para o cardápio de menores de 3 

anos. 

Resolução n 06, o grande desafio da 
alimentação escolar 

Nutricionista Rt Bahia Camamu-ba 10 Atingio o esperado Atividades anual do Nutricionista 

Nutricionista Alagoas Coité do Nóia 10 
Quanto mais exemplos práticos 

melhor 
Sugestões de receitas 

Nutricionista Bahia Madre de Deus 9 
Deveria ter mais tempo das 

oficinas 
Agricultura familiar 

Nutricionista escolar Paraná Curitiba 9 
Acho que superou minhas 

expectativas 
Ficha técnica ainda tenho muit dificuldade 

nutricionista 
Minas 
Gerais 

lagoa da prata 8 
Mostrar mais opções de 

preparações de café da manhã 
nos cardápio 

cardápio creche 

Nutricionista 
Rio Grande 

do Sul 
Salvador do 

Sul 
9 Modelos de cardápios Sugestões de cardápios 

NUTRICIONISTA 
Distrito 
Federal 

BRASÍLIA 8 
MAIS EXEMPLOS DE CAFÉ DA 

MANHÃ PARA EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

EXEMPLIFICAÇÃO DE CARDÁPIO 

Nutricionista Bahia Nova soure 9 Me esclareceu todas as dúvidas. 

Desafios do nutricionista em tempos de 
pandemia para garantir e manter 

alimentação saudável nas escolas 
remotas,sendo que algumas unidades de 
ensino os alunos não estão frequentando 

só entregando atividades. 

Nutricionista 
Minas 
Gerais 

Itajubá 8 Kits alimentação 
Prática da atuação do nutricionista nas 

escolas 

Nutricionista Alagoas Maceió 10 
Atingiu mais do que as minhas 

expectativas. 
EAN 

Nutricionista Goiás Barro Alto 9 
Senti falta de que houvesse um a 

aprendizagem voltada para o 
coletivo e não tanto para o 

Como trabalhar com o plano Pnae 
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individual. 

Nutricionista Paraíba 
São José do 

Brejo do Cruz 
10 

Mais exemplos de cardápios para 
nós auxiliar 

Como executar o Plan PNAE... fazer as 
fichas técnicas, cálculo dos macro e 

micro, elaboração do Plano de Ação do 
Pnae 

Nutricionista RT 
Minas 
Gerais 

Virgínia 10 
Foi muito esclarecedor, não senti 

falta de nada 
MBP 

Nutricionista 
Santa 

Catarina 
Rio Negrinho 10 

Acredito que tenha abordado os 
temas mais relevantes 

Elaboração de cardápios escolares, de 
acordo com a nova resolução 

NUTRICIONISTA Paraíba RIO TINTO 10 NADA . 

Nutricionista Goiás Edéia 7 Mais sugestões de cardápios 
Elaboração de cardápios de acordo com a 

nova legislação 

Nutricionista Paraíba Juarez Távora 9 
As expectativas em relação a 
formação foram superadas. 

Modelos de cardápios e oficina culinária 
direcionados às creches. 

Nutricionista 
Santa 

Catarina 
Passo de 

Torres 
9 

Achei muito bom, muito proveitoso 
para a minha prática na 
elaboração de cardápios 

Devido as novas resoluções, ficamos 
muitas vezes, sem saber como nos 

adaptar a elas, por isso é necessário 
termos orientações constantes como fazer 

isso, inclusive termos um cardápio 
exemplo para seguirmos como modelo. 

nutricionista Paraná porto vitoria 8 

Acho que deveria acontecer mais 
dias, pois o conteúdo apresentado 

foi muito bom, gostaria de mais 
tempo para interagir 

fichas tecnicas 

Nutricionista 
Santa 

Catarina 
Santa Rosa do 

sul 
8 

Gostaria que fosse tratado outras 
realidades como as da rede 

federal. Acho que foi muito voltado 
pra creche 

Rede federal 

Nutricionista Piauí Parnaíba 10 Chek list das mudanças. Educação Nutricional 

Nutricionista Goiás Goiânia 10 

Não senti falta de nada. Apesar de 
ser em ambiente virtual, a 

interação via chat foi ótima. Me 
senti contemplada nas dúvidas. 

Métodos ativos e materiais para formação 
de manipuladores de alimentos. Há 

alguns anos, o CECANE executou um 
produto voltado para tal. Havia um vídeo 
de erros e acertos dentro de uma cozinha 
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escolar, produzido pelo então CECANE 
UnB. Mas o material é antigo, a imagem é 

ruim. Às vezes pensar em algo voltado 
para esse sentido, com material de apoio. 
Sei que é atribuição do nutricionista, mas 
no dia a dia é difícil parar para fazer isso. 
Talvez usar a ferramenta de elaboração 

de MPB do CECANE UFSC (talvez muitos 
nutricionistas recém formados nem 

conheçam) e pensar em como 
implementar o MPB por meio da formação 

dos manipuladores. 

Nutricionista Goiás Goianápolis 9 
Modelos utilizados na pratica, 

dificuldades relacionadas a 
aplicação das novas normas. 

Seria interessantes um roteiro de para 
formação e iniciação para os 

nutricionistas que estao iniciando os 
trabalhos nos municipios. O nivel de 

tarefas e grande e pra quem esta 
começando fica bastante superficial. 

nutricionista 
Minas 
Gerais 

Ninheira 8 

sinto falta do presencial, da 
interação, dos debates, porém sei 

que não é possíveltivess no 
momento. 

mais espaço para perguntas 

Nutricionista 
Rio Grande 

do Sul 
São Valentim 9 

Esperava mais avaliações de 
cardápio na prática. 

EAN 

nutricionista Alagoas Maceió 10 falar sobre custo quantitativo de nutricionista 

nutricionista Bahia Caetité 10 Tudo excelente No momento não estou atuando no PNAE 

Nutricionista 
Minas 
Gerais 

Candeias 10 Excelente oficina Parâmetro numérico no PNAE 

nutricionista Mato Grosso Cotriguaçu 8 
Exemplos práticos mais 

específicos. 
Mais exemplos e receitas práticas. 

nutricionista Paraíba 
Campina 
Grande 

8 como usar a tabela de calculo Calculo cardápio 

Nutricionista Goiás 
Santa Barbara 

de Goias 
7 

As ferramentas que auxiliam no 
planejamento dos cardápios. 

Não queria que seja o foco mas como 
falei na resposta anterior podiam falar 
sobre as ferramentas que auxiliam no 
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planejamento dos cardápios. 

Nutricionista - QT 
Distrito 
Federal 

Brasília 10 

Achei bem completa a 
apresentação, estava dentro das 
minhas expectativas . Parabéns 
para a organização do evento ! 

Boas Práticas na Manipulação de 
Alimentos. Como formar manipuladores 

conscientes. 

Nutricionista Mato Grosso 
São José do 

Rio Claro 
8 

A real montagem de um cardápio 
para as diferentes modalidades e 

não ele já pronto e repetitivo! 
As fichas técnicas no plan pnae! 

Nutricionista Goiás Cumari-GO 10 
O apresentado na formação foi o 
que esperava. Esperava somente 

mais opções de cardápios. 
CARDAPIOS E EAN 

Nutricionista Goiás Goiânia 9 

No dia do cardápio, pensei que 
seria elaborado um cardápio na 

hora, mas é porque eu não tenho 
prática e fiquei foi curiosa mesmo 
para saber como vocês montam. 

Bom, como eu não trabalho diretamente 
com a alimentação escolar, tudo o que 
vocês fizeram até hoje que eu participei 

eu achei maravilhoso, eventos muito 
enriquecedores com excelentes 

profissionais. Então o que vocês fizerem 
de evento e eu puder participar, tenho 

certeza que vou gostar. 

Analista de Gestão 
Educacional/ 
Nutricionista 

Distrito 
Federal 

Brasília 8 

Falar sobre estratégias para 
elaboração e execução de 

cardápio para estudantes com 
necessidades alimentares 

específicas. 

Trazer experiências exitosas 

Nutricionista Goiás Ceres 8 
Eu achei muito válido tudo que foi 

abordado! 
Ter mais cursos abordando este tema. 

AGE - Nutricionista 
Distrito 
Federal 

Brasília 9 - 
Que fosse mostrado mais na prática as 

questões elencadas. 

Nutricionista Pernanbuco Barreiros 10 Nada Retorno presencial - covid 

Nutricionista 
Responsável Técnica 

Goiás Montividiu 10 Foi bem esclarecido 
Número de alunos atingidos com a 

distribuição dos kits alimentação escolar, 
em relação aos kits e marmitas 

Nutricionista 
RT/Alimentação 
Escolar/Secret 

Goiás Alto Paraíso 10 
Fiquei bastante impressionada de 
como a Nutrição vem evoluindo. 

As nutricionistas pareceram 

Um debate mais profundo sobre o 
impacto ambiental do agronegócio no 
Cerrado e a perda da biodiversidade: 
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Municipal Educação 
Alto Paraíso de Goiás 

bastante jovens mas já tem uma 
busca com foco em agroecologia, 
compreendendo a importância do 
foco ambiental da alimentação. 

Obviamente não há como separar 
a qualidade do alimento da forma 

como é produzido e se não 
estivermos atentos aos impactos 

ambientais, não sabemos da 
evolução da vida no Planeta. 

Esses conhecimentos não eram 
usuais, quando me formei. Sou 

fundadora da primeira feira 
ecológica do Brasil, em 1989, por 
isso refiro este tema. A Professora 

da área de Técnica Dietética 
também me impressionou. É uma 
apaixonada por sua área. Como 

sou cozinheira e tbm por isso 
minha empatia com merendeiras, 

me senti representada pela 
professora. A cozinha é uma 

alquimia e podemos fazer 
preparações mais bem aceitas, e 
manter seus princípios nutritivos 

quando sabemos FAZER, 
PROCESSAR o alimento. Outro 

detalhe a ressaltar é a valorização 
da agricultura familiar dentro do 
PNAE e o aumento da presença 
de frutas, verduras, raízes e afins 

do mundo vegetal, seguindo a 
compreensão mundial de uma 

alimentação mais "PLANT 
BASED". Ganham todos: menos 

impacto ambiental, melhor 
manutenção da água, mais 

colorido, mais vitaminas, sais 
minerais, oligoelementos. Fiquei 

queima das árvores frutíferas, perdas de 
solo, consumo de água e quais 

alternativas podemos propor. Penso que a 
introdução das frutas nativas do Cerrado 

na Alimentação Escolar já é uma das 
possíveis alternativas. 
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bem satisfeita. 

Nutricionista 
Distrito 
Federal 

Sobradinho 7 

Soluções práticas para problemas 
reais que vão além de querer 
elaborar um bom cardápio. 

Diveros problemas interferem na 
elaboração de um cardápio ideal. 
Nenhuma palestrante atuava no 

PNAE diretamente.ubh 

Como simplificar a prestação de contas 
das escolas e da regional de ensino. É 
usado algum sistema em outros locais? 

nutricionista São Paulo Santo André 8 
A visualização das apresentações 

estava ruim, fora de foco 

Oficina de cardápio, metade explicações 
da legislação e metade fazendo um 

cardápio na hora. Também o processo 
completo de compra da agricultura 

familiar, como uma acessoria. 

Nutricionista Goiás Doverlândia 10 
Gostei muito sou nova na área da 
Educação, então pra mim foi tudo 

novidade. 

Como disse na resposta anterior pra mim 
no momento tudo novidade, gratidão pelo 

conhecimento transmitido. 

Nutricionista Goiás Itapuranga 10 Foi ótima a formação! 
Acompanhar as trocas de 

experiências/adequação a nova resolução 
no retorno das aulas presenciais 

 


