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RESUMO 
 
 

O Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar da Universidade 
Federal de Goiás (CECANE UFG) iniciou suas atividades em 2009 e desde 
então atua na perspectiva da tríade ensino, pesquisa e extensão, 
desenvolvendo diversas ações voltadas para a qualificação da execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar. As atividades do CECANE UFG 
no Plano de Trabalho de 2019 foram desenvolvidas entre fevereiro de 2019 e 
fevereiro de 2020. Ao longo do ano, além da execução dos produtos previstos 
pelo plano de trabalho, os membros da equipe desenvolveram as seguintes 
atividades: participação em eventos; apresentação de trabalhos; formações 
para manipuladores de alimentos; laboratórios de pesquisa; parceria com a 
Feira Interinstitucional Agroecológica; projeto de capacitação das mulheres 
integrantes do grupo de economia solidária Rede Berço das Águas Cerrado; 
seminário de 10 anos do CECANE UFG; curso prático de elaboração de 
cardápios; supervisão de estágio curricular; aulas sobre o PNAE; divulgação 
dos trabalhos nas redes sociais, dentre outras. 
 
Descritores: alimentação escolar, segurança alimentar e nutricional, 
monitoramento, avaliação de política pública, educação permanente. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) atendeu mais de 

40 milhões de escolares no ano de 2018 (FNDE, 2019). Esta ampla 

abrangência demanda que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) execute ações de assessoria, acompanhamento, 

monitoramento e avaliação do programa (CECANE, 2010). 

 Com o objetivo de desenvolver cada vez mais um trabalho de qualidade, 

o FNDE propôs, no ano de 2006, a formação de parcerias com algumas 

Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). A partir disso foram criados os 

Centros Colaboradores de Alimentação e Nutrição Escolar (CECANES), que 

possuem como alicerce o tripé ensino, pesquisa e extensão e têm como 

prioridades realizar o acompanhamento, o assessoramento e a avaliação do 

PNAE, além de formar todos os atores envolvidos na execução do programa 

(FNDE, 2008). 

 Dessa forma, os centros colaboradores formam uma rede 

interinstitucional capaz de contribuir para o desenvolvimento e consolidação da 

Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN) no ambiente 

escolar, haja vista que podem prestar apoio técnico e operacional às Entidades 

Executoras na implementação da alimentação saudável nas escolas; capacitar 

profissionais de saúde e de educação, manipuladores de alimentos, 

conselheiros de alimentação escolar e outros atores sociais envolvidos com o 

programa; e realizar estudos e pesquisas (BRASIL, 2008) . 

 Portanto, vê-se a relevância do apoio dado pelos CECANES à execução 

do PNAE e para que esse trabalho seja cada vez mais fortalecido, é 

fundamental o desenvolvimento de um processo educativo voltado aos 

indivíduos que integram o programa, o que pode ser feito por meio de ações de 

análise situacional, monitoramento, orientação, formação e planejamento de 

ações corretivas. 

Neste relatório estão descritas as atividades executadas pela equipe do 

CECANE UFG em eventos e demandas solicitadas pela comunidade externa, 

cuja temática estava relacionada com a atuação do projeto, porém não 

estavam previstas no Plano de Trabalho de 2019.  
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2 OBJETIVO 

 

Descrever as ações administrativas e de demanda espontânea, 

portanto não previstas no Plano de Trabalho, acolhidas pelo CECANE UFG na 

vigência do Plano de Trabalho de 2019. 
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3 ATIVIDADES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS 

 

 

3.1 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

 

3.1.1 Espaço das profissões UFG 2019 

 O espaço das profissões é um evento promovido pela UFG, em Goiânia, 

com o objetivo de apresentar para os estudantes do ensino médio de escolas 

públicas e privadas de Goiânia e cidades vizinhas os programas, projetos, 

espaços e cursos oferecidos pela Instituição.  

 Neste ano de 2019 o evento ocorreu nos dias 07 e 08 de maio no 

campus Samambaia da UFG. O CECANE UFG participou no espaço interativo 

do curso de Nutrição (Figura 1) divulgando as atividades do nutricionista na 

área de saúde pública, bem como a importância da atuação desse profissional 

na alimentação escolar. 

 

 

Figura 1. Participação do CECANE UFG no Espaço das profissões UFG. 
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3.1.2 Agro Centro-Oeste Familiar 2019  

 A feira Agro Centro-Oeste Familiar é um evento que ocorre anualmente 

com o objetivo de fortalecer e divulgar o trabalho e produção dos agricultores 

familiares da região Centro-Oeste. Sua realização ficou na responsabilidade de 

professores do curso de Agronomia da UFG e diversos parceiros, incluindo o 

CECANE UFG (Figura 2). A feira aconteceu na cidade de Goiânia, no Campus 

Samambaia da UFG nos dias 29, 30 e 31 de maio e 01 de junho.  

 O CECANE UFG participou com estande (Figura 3) nos três primeiros 

dias do evento onde parte da equipe ficou responsável por divulgar as 

atividades e objetivos do CECANE e esclarecer eventuais dúvidas dos 

agricultores e o público em geral.  

 Além disso, o CECANE UFG ajudou a organizar e executar algumas 

atividades da feira que aconteceram no dia 31 de maio. A saber: Encontro da 

alimentação escolar das escolas estaduais, em parceria com o Conselho de 

Alimentação Escolar do estado de Goiás; Encontro de agricultores familiares 

para preparo de projeto de criação de um PAA estadual; Oficina de polpas de 

fruta e RDC nº 216/2004, em parceria com o MAPA; Rodada de negócios do 

PNAE e PAA em parceira com o SEBRAE-GO.  

 

Figura 2. Reunião do CECANE UFG juntamente com a equipe de organização da Feira Agro 

Centro-Oeste Familiar 2019. 
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Figura 3. Equipe do CECANE UFG no estande da Feira Agro Centro-Oeste Familiar 2019. 

   

 Também foram apresentados trabalhos no VIII Seminário Científico da 

Agricultura Familiar com os temas “Estratégias locais promotoras da 

comercialização da agricultura familiar para a alimentação escolar”, 

“Participação das mulheres em ações de formação voltadas para o PNAE em 

Goiás” e “A participação dos fornecedores prioritários (indígenas, assentados e 

quilombolas) no PNAE”. 

  

3.1.3 Encontro técnico de nutricionistas da região Centro-Oeste 

 Nos dias 07 e 08 de maio, em Brasília, aconteceu o Encontro Técnico de 

Nutricionistas da Alimentação Escolar, organizado pela coordenação geral da 

alimentação escolar do FNDE. Na abertura estavam presentes o diretor de 

Ações Educacionais do FNDE, o senhor Arcione Ferreira Viagi e a 

coordenadora geral do PNAE, senhora Karine Silva dos Santos.  

 Em sequência houveram falas breves sobre o PNAE Monitora, o 

aplicativo e-PNAE, o Programa Nacional do Livro e do Material Didático 

(PNLD), o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), o Programa Nacional 

de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) e o Programa Saúde na Escola 

(PSE). Ou seja, esse primeiro momento do encontro foi mais voltado para a 

temática educação básica como um todo. 
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 No final da manhã foram apresentadas as escolas que foram destaque 

na II Jornada de Educação Alimentar e Nutricional, nas cidades de Araripina – 

PE e Campo Grande – MS.  

 Após o intervalo de almoço, deu-se continuidade ao evento com a mesa 

cujo o tema foi “Alimentação escolar na educação infantil”. O tema foi discutido 

largamente e várias nutricionistas da alimentação escolar relataram suas 

experiências e desafios relacionados a esse público. 

 No dia seguinte, 08 de maio, aconteceram as quatro oficinas 

programadas, das quais todos puderam participar devido a metodologia em 

formato de rodízio. Os temas das oficinas foram “Cardápios: aspectos 

quantitativos e fichas técnicas”, “Cardápios para a educação infantil”, “Guia 

Alimentar para População Brasileira” e “Cardápios: aspectos qualitativos”. 

 Do CECANE UFG estiveram presentes Marília Bohnen, assessora 

técnica, e Olavo Braga, agente de suporte técnico ao FNDE (Figura 4). 

 

Figura 4. Participação no Encontro Técnico Regional de Nutricionistas. 

  

 Já no dia seguinte, 09 de maio, aconteceu a reunião entre as 

nutricionistas das escolas federais da região centro-oeste e o nutricionista 

Juarez Calil, do FNDE. Esse momento foi importante para as nutricionistas 



11 

 

 

tirarem várias dúvidas a respeito do processo de compras, da aplicação dos 

cardápios, entre outros aspectos da alimentação escolar. 

 Os relatos permitiram constatar que algumas instituições devolvem o 

recurso do PNAE por pensarem que assim estarão livres da responsabilidade 

de aplicar o recurso na alimentação escolar. Por isso, foi ressaltado que a 

devolução do recurso configura uma negação do direito à alimentação 

adequada, assegurado na constituição. 

 

3.1.4 Encontro de CECANES 

 As atividades do VI Encontro de CECANES foram iniciadas na quinta-

feira, dia 16 de maio, com uma mesa de abertura do evento composta pelo 

diretor de Ações Educacionais do FNDE, o senhor Arcione Ferreira Viagi, a 

coordenadora geral do PNAE, senhora Karine Silva dos Santos e a 

coordenadora do CECANE UFBA, senhora Lilian Ramos. 

 Diversos CECANES participaram do evento (Figura 5) e cada um deles 

teve a oportunidade de compartilhar suas experiências exitosas e também as 

dificuldades enfrentadas durante a execução dos produtos. Além disso, houve 

o importante momento em que a coordenadora de Monitoramento e Avaliação 

do PNAE do FNDE, Edenilza Costa, apresentou e tirou dúvidas sobre o novo 

aplicativo utilizado nas assessorias, o PNAE Monitora. 

 

 

Figura 5. Participantes do VI Encontro de CECANEs na cidade de Salvador – BA. 
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3.1.5 IV Encontro Nacional de Pesquisa em Soberania e Segurança 

Alimentar e Nutricional (ENPSSAN) 

 No dia 10 de setembro de 2019 aconteceu como atividade 

autogestionada paralela ao IV ENPSSAN a oficina “Mesa Propositiva para os 

próximos 10 anos da implementação do Art. 14 da Lei 11.947- a Agricultura 

Familiar no PNAE”.  

 Esse encontro foi organizado e mediado pelo FNDE, o qual convidou a 

equipe do CECANE UFG a contribuir com a discussão e debate sobre o artigo 

14 da Lei 11.947/2009, que trata da compra da agricultura familiar pelo PNAE. 

Foram convidados também professores de estados de cada região do país que 

têm envolvimento com essa temática. 

 Para nortear essa atividade duas perguntas foram elaboradas e 

enviadas previamente a cada participante para que fosse realizada discussão e 

debate a respeito delas no dia da atividade: 

1) É viável executar um banco (padronização) de preços da agricultura 

familiar local? Como fazer? 

2) Como aprimorar a seleção dos projetos de venda das Chamadas 

Públicas para o atingimento do público alvo previsto nas diretrizes do 

PNAE? 

 A questão 1 foi discutida no período da manhã e inicialmente a 

mediadora da atividade, Priscila Diniz, leu o texto de contextualização da 

pergunta e em sequência os professores convidados tiveram 10 minutos para 

dissertar sobre sua resposta. 

 De maneira geral, o que foi possível perceber é que os representantes 

dos estados das regiões sul e sudeste consideraram a possibilidade de existir a 

padronização de preços da AF. Em contrapartida, os representantes das 

demais regiões ressaltaram que seus estados ainda estão em situação de 

baixa compra dos produtos da AF e por isso ainda não seria o momento de 

pensar no desenvolvimento de um banco de preços, pois considera-se que 

essa seria uma etapa mais avançada, além de gerar uma discussão sobre os 

produtos locais, modo de cultivo, variação de preço de acordo com a 

sazonalidade, dentre outros. Uma reflexão foi levantada acerca da Lei 

8.666/93, que está em vigência há quase 30 anos e não foi modificada. Em 
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contrapartida, sempre é considerada a possibilidade de mudanças na lei do 

PNAE e o grupo concordou que esse não seria um caminho viável. 

 No período da tarde foi discutida a pergunta 2 e utilizada a mesma 

metodologia da manhã. Em relação às respostas, mais uma vez observou-se 

diferença entre as regiões do país, sendo que as regiões sul e sudeste 

possuem uma situação mais satisfatória em relação ao cumprimento do artigo 

14 da Lei 11.947/2009. A discrepância de realidades que são encontradas nas 

diversas regiões do país gerou discussão. O sul e o sudeste encontram-se com 

um patamar mais avançado, no qual podem evoluir significativamente e 

procurar ainda mais o aprimoramento da política. Quando se compara as 

regiões norte, nordeste e centro oeste, as mesmas se encontram muito 

desproporcionais, como por exemplo em como realizar o passo a passo da 

compra da agricultura familiar, como realizar o mapeamento dos produtos, 

critérios de seleção, ou seja, no início do processo, pois ainda existem locais 

que não adquirem nem o mínimo definido em legislação. Por fim, membros do 

FNDE explanaram sobre o desenvolvimento de um banco de cadastro, onde 

será possível o registro dos agricultores aptos a realizarem entrega para o 

PNAE, de modo que haja uma avaliação mais criteriosa da documentação, 

principalmente das Declarações de Aptidão ao PRONAF (DAPS), haja vista 

que as Entidades Executoras (EEx) possuem dificuldade em identificar a 

regularidade das mesmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Equipe CECANE UFG presente na atividade autogestionada organizada pelo FNDE. 
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3.1.6 16º Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da Universidade 

Federal de Goiás (CONPEEX) 

  O CECANE UFG esteve presente no 16º CONPEEX no dia de sua 

abertura, 16/10/2019, compondo a Tenda de Promoção da Saúde. A equipe 

ficou responsável por dar apoio à Feira Agroecológica e participou das 

atividades realizadas na tenda. 

 Inicialmente foi conduzida uma roda de conversa sobre Segurança 

Alimentar e Nutricional pela professora Veruska e alguns convidados. 

Posteriormente aconteceram atividades de autocuidado como meditação, Lian 

Kun e dança circular sagrada. 

 Na parte da tarde aconteceu uma prática de acadêmicos da disciplina 

“Promoção da Saúde” do curso de Nutrição, onde foram montadas “estações” 

na temática de Educação Nutricional. Cada estação abordava um tema 

diferente e eram realizadas atividades distintas para informar ao público sobre 

alimentação e hábitos saudáveis. 

 

3.1.7. Conferências de Segurança Alimentar e Nutricional  

 A equipe do CECANE UFG compareceu às Conferências de Segurança 

Alimentar e Nutricional municipal e estadual. Integrantes da equipe 

compuseram os grupos de trabalho e colaboraram nas discussões sobre as 

temáticas propostas. 

 Em 14 de agosto aconteceu a conferência municipal sob organização do 

Conselho Municipal de Segurança Alimentar (CONSEA) de Goiânia. O evento 

foi realizado Auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social 

(SEMAS). 

 Já a conferência estadual aconteceu no dia 31 de outubro e foi 

organizada pelo Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional 

(CONESAN-GO) no auditório da Secretaria de Estado de Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (SEAPA). 

 

3.1.8 XIV Seminário Integrado de Segurança Alimentar e Nutricional 

(SEISAN) 

 Nos dias 02 e 03 de outubro duas estagiárias do CECANE UFG, 

Esther Macário e Daiany Renally, participaram do XIV Seminário Integrado 
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de Segurança Alimentar e Nutricional (SEISAN) na Pontifícia Universidade 

Católica de Goiás. Cada uma apresentou um trabalho oralmente no evento. 

 Esther, que apresentou o trabalho intitulado “Levantamento da 

assistência técnica ofertada a agricultores familiares de municípios goianos” 

foi premiada pela melhor apresentação. Daiany, com o trabalho “Potencial 

produtivo de municípios goianos – possibilidades exequíveis de 

comercialização para o PNAE”, recebeu o prêmio de segundo lugar. As 

estudantes foram orientadas pela professora Thaísa Anders e pela 

nutricionista Camila Loiola. 

 

 

3.2 ATIVIDADES COMPLEMENTARES EXECUTADAS  

 

3.2.1 Atividade em parceria com a ONG Ecomamor 

 O CECANE UFG foi convidado a participar de atividade desenvolvida 

pela ONG Ecomamor, que leva hortas urbanas a diversas instituições e 

capacita cidadãos a cultivar plantas no meio urbano. O evento foi intitulado 

como “Da horta para a merenda” e aconteceu para levar informação às 

merendeiras a respeito da utilização de produtos oriundos das hortas nas 

receitas executadas para a alimentação escolar. 

 A nutricionista do CECANE, Camila Loiola de Castro e a estagiária 

curricular Lara de Castro Correa confeccionaram um livreto com receitas de 

aproveitamento integral de alimentos. O mesmo foi utilizado para aplicação de 

uma oficina prática no dia 18 de maio, onde os participantes puderam fazer 

uma das receitas contidas no livreto. 

 

3.2.2 Formação de manipuladoras de alimentos da Alimentação Escolar 

do município de Bela Vista – GO 

 No início de 2019 a nutricionista da alimentação escolar do município de 

Bela Vista – GO entrou em contato com a equipe do CECANE UFG solicitando 

uma capacitação para as manipuladoras de alimentos das escolas municipais.  

 A capacitação foi realizada no dia 28 de junho, às 08h30min, pelas 

nutricionistas do CECANE Camila Loiola de Castro e Marília Bohnen de Barros 

e uma nutricionista convidada, Maria das Graças Freitas de Carvalho. 
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Participaram da formação 50 merendeiras e estiveram presentes duas diretoras 

de escola. 

 A metodologia da capacitação mesclou dinâmicas (Figura 7) com aula 

expositiva (Figura 8) e proporcionou uma ótima adesão por parte das 

manipuladoras que além de tirarem dúvidas, aproveitaram o momento para 

expor as maiores dificuldades que enfrentam na rotina do trabalho. 

 

Figura 7. “Dinâmica do oprimido” sendo aplicada pela nutricionista Camila Loiola.  

 

 

Figura 8. Explanação dialogada sobre o conteúdo das boas práticas para manipulação de 

alimentos. 
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3.2.3 Feira Interinstitucional Agroecológica 

 Em parceira com os Institutos Federais Goiano e Goiás, a UFG passou a 

realizar a Feira Agroecológica em alguns espaços da universidade, dentre eles 

a Faculdade de Nutrição (FANUT). O CECANE UFG foi designado como 

responsável pela execução da feira na FANUT e também suporte aos 

coordenadores dos demais espaços onde a feira acontece (Reitoria da UFG e 

Instituto de Estudos Sócio-Ambientais). 

 No ano de 2019 foram realizadas sete edições da Feira Agroecológica 

na UFG, contando com a participação de agricultores familiares pertencentes 

aos grupos do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) e Movimento 

Camponês Popular (MCP). A feira na FANUT (Figura 9) acontece no período 

vespertino e após o encerramento desta, é realizada a reunião de avaliação, da 

qual participam agricultores e parceiros da feira. 

 Além das edições que aconteceram uma vez por mês na universidade, 

foram realizadas também duas edições especiais: no IV ENPSSAN e no 16º 

CONPEEX. Cabe ressaltar que no mês de outubro não houve feira na UFG 

devido a data ter coincidido com paralisação de servidores e consequente 

suspensão de boa parte das aulas. 

 

Figura 9. Feira Agroecológica na FANUT UFG. 

 

3.2.4 Projeto Economia Solidária 

 No início de 2019 o CECANE UFG também foi procurado pela 
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representante de um grupo composto por mulheres denominado de “Casa de 

Biscoitos da Dindinha”. Essas mulheres fazem parte do grupo de economia 

solidária Rede Berço das Águas Cerrado e têm interesse em comercializar 

seus produtos para editais de chamada pública do PNAE. Para tanto, seria 

necessário a regularização da produção desses alimentos e foi por isso que a 

equipe do CECANE UFG foi contatada. 

 Para desenvolver esse trabalho foi criado um projeto de extensão que 

visa a elaboração de fichas técnicas dos produtos fabricados, a capacitação 

das manipuladoras em boas práticas de fabricação e manipulação de alimentos 

e a rotulagem adequada dos alimentos. 

 No primeiro semestre foram realizadas reuniões entre a equipe do 

CECANE, a representante da Casa de Biscoitos da Dindinha e as nutricionistas 

parceiras do projeto Ariandeny Furtado e Tcherena Brasil, dos Institutos 

Federais, para planejamento das etapas do projeto. 

 No segundo semestre houve mudança na composição da equipe e a 

professora Thaísa Anders assumiu a coordenação do trabalho. Com a ajuda de 

duas estagiárias curriculares do CECANE e de duas voluntárias acadêmicas do 

curso de Nutrição, as integrantes da Casa de Biscoitos da Dindinha realizaram 

suas receitas no laboratório de Técnica Dietética da Faculdade de Nutrição e a 

partir disso foram elaboradas as fichas técnicas e planilhas de custo de cada 

produto. 

 A próxima etapa do projeto será feita, provavelmente, no ano de 2020 e 

consistirá na capacitação das manipuladoras do grupo. A intenção é formá-las 

quanto às normas de boas práticas de manipulação de alimentos, tornando 

assim seus produtos mais seguros para o consumo. 

 

 3.2.5 Laboratórios de pesquisa 

 Para o aprimoramento constante da equipe interna (estagiários e 

agentes do PNAE), foram realizadas sessões de laboratório de pesquisa que 

foram conduzidas pelos professores com auxílio de outros integrantes da 

equipe. Os encontros começaram no mês de março e aconteceram todos os 

meses até junho de 2019 (Quadro 1). 

 

Quadro 01. Programação dos laboratórios de pesquisa. 
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DATA HORÁRIO LOCAL TEMAS RESPONSÁVEIS 

29/03 14:00 FANUT 

Agricultura familiar e 

alimentação escolar: pesquisa 

cidadã e atuação da extensão. 

Veruska e Ricardo 

16/04 14:00 FANUT 

EAN como ferramenta de 

trabalho do nutricionista no 

âmbito do PNAE e Avaliação de 

cardápios. 

Karine e Giovanna 

14/05 15:00 FANUT Segurança de alimentos. Liana e Thaísa 

18/06 15:00 FANUT Orçamento e transparência. Ednei 

 

3.2.6 Formação de manipuladores de alimentos da Alimentação Escolar 

do município de Goiânia 

 No segundo semestre de 2019 o CECANE UFG foi contatado para 

realizar formação para os manipuladores de alimentos das escolas municipais 

de Goiânia. A temática solicitada foi de saúde do trabalhador e a capacitação 

ficou a cargo das estagiárias curriculares Jéssika Nathália e Renata Lourenço.  

 A formação aconteceu no dia 21 de novembro, às 13h00min, no Centro 

de Formação de Profissionais da Educação, em Goiânia. A turma participante 

era composta por 35 manipuladores e foram aplicadas atividades práticas para 

evitar a monotonia e consequente desinteresse dos participantes. Inicialmente 

foi executado um jogo de “verdadeiro ou falso” com afirmativas sobre a saúde 

do trabalhor. 

 No segundo momento as estagiárias apresentaram uma boneca de EVA 

que estava sem os equipamentos de proteção individual (EPI). O objetivo era 

que a turma participasse falando o que estava faltando na boneca, como touca, 

avental e botas. 

 Após o intervalo para o lanche coletivo foi conduzida uma dinâmica 

sobre trabalho em equipe e depois foram entregues frases motivadoras para 

cada manipulador. Aqueles que se sentiram à vontade leram suas frases e 

comentaram sobre o que acharam delas. 

 Por fim foi realizada avaliação da formação entregando papéis para os 

participantes para que eles escrevessem o que gostaram e o que poderia 
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melhorar. O resultado foi extremamente satisfatório, todos os manipuladores 

elogiaram a capacitação. 

 

Figura 10. Formação de manipuladores de alimentos do município de Goiânia. 

 

3.2.7 Seminário de 10 anos do CECANE UFG 

 Em comemoração aos 10 anos de existência do projeto CECANE UFG a 

equipe realizou um seminário no dia 03 de dezembro de 2019. A programação 

do mesmo (APÊNDICE A) foi composta por convidados externos, parceiros do 

projeto e ex integrantes da equipe. 

 Além de momentos de diálogo, apresentações de trabalhos e mesas de 

discussões, foi realizada uma atividade prática para contar de maneira 

diferente a história desse decênio. Com diversas fotos das atividades já 

realizadas pelo CECANE UFG, os participantes do evento construíram juntos 

uma linha do tempo a partir de suas vivências e contribuições para o projeto 

(Figura 11). 
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Figura 11. Participantes do Seminário de 10 anos do CECANE UFG em frente a uma parte da 

linha do tempo. 

 

 

3.3 ATIVIDADES DE ENSINO 

 

3.3.1 Estágio curricular 

 Ao longo do ano de 2019 o CECANE UFG foi campo de estágio 

obrigatório de Saúde Pública na Faculdade de Nutrição (FANUT) da UFG. Ao 

todo, foram quatro estagiárias curriculares que passaram pelo centro 

colaborador nos dois semestres. 

 A cada ciclo de estágio as estudantes ficavam responsáveis por 

determinadas atividades e eram orientadas quanto ao funcionamento do 

CECANE, além de aprenderem sobre potencialidades e maiores desafios do 

PNAE no estado de Goiás. 

 As atividades específicas desenvolvidas por essas estagiárias foram: 

atualização do site do CECANE UFG; elaboração do projeto a ser executado 

juntamente com o grupo de economia solidária Rede Berço das Águas 

Cerrado; atualização do portfólio do CECANE UFG; elaboração de material 

educativo para boas práticas na compra da Agricultura Familiar; atualização do 

banco de dados da Agricultura Familiar no estado de Goiás; capacitação de 

manipuladores de alimentos do município de Goiânia. 
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3.3.2 Aulas ministradas sobre o PNAE 

 Durante o ano de 2019 o CECANE UFG foi solicitado para ministrar 

algumas aulas sobre o PNAE. As nutricionistas Anne Marques, Camila Loiola e 

Marília Bohnen deram aulas na disciplina de Nutrição em Saúde Pública da 

Faculdade de Nutrição da UFG em dois períodos (primeiro e segundo 

semestre). Na primeira aula foi apresentado conteúdo mais teórico sobre o 

histórico do PNAE e seus avanços ao longo dos anos. Na semana seguinte a 

aula foi prática com aplicação de estudo de caso e discussão sobre este. 

 Além destas, foram solicitadas aulas em duas faculdades particulares de 

Goiânia: Universidade Paulista (UNIP) e Faculdades Objetivo. A professora 

Natália Menezes convidou as nutricionistas do CECANE UFG para falarem 

sobre o PNAE e também sobre o CECANE. A mesma aula foi ministrada para 

três turmas diferentes nos dias 23, 29 e 31 de outubro.      

 

3.3.3 Curso de elaboração de cardápios para o PNAE 

 O CECANE UFG organizou, para o dia 04 de dezembro de 2019, um 

curso prático de elaboração de cardápios para o PNAE. A professora Angélica 

Margarete Magalhães, da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), 

foi quem ministrou o curso. O público alvo foi de nutricionistas do PNAE e 

acadêmicos de Nutrição. No total participaram 43 pessoas, dentre elas, 31 

nutricionistas. 

 O objetivo dessa formação era utilizar ferramentas facilitadoras do 

processo de elaboração de cardápios para a alimentação escolar. Para tanto, 

foram abordadas as seguintes temáticas: lista de gêneros; lista de quantidades 

per capita; lista de preparações; visualização de imagens de porcionamento; 

distribuição harmônica de preparações. 

 

 

 3.4 DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CECANE UFG 

 

 Com o objetivo de divulgar as ações do CECANE UFG e informar sobre 

o PNAE de forma interna e externa optou-se pela utilização da rede social 
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Instagram (Figura 12) e espaço no site da FANUT UFG que contém 

informações sobre a equipe e atividades executadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Exemplo de divulgação das atividades do CECANE UFG em rede social.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As atividades desenvolvidas pelo CECANE UFG têm o propósito de 

fortalecer a tríade ensino, pesquisa e extensão, diante do objetivo firmado por 

este Centro, que é promover a garantia da SAN e DHAA dos escolares.  

As atividades realizadas e as experiências vivenciadas nos eventos e 

reuniões possibilitaram à equipe transpor desafios, verificar as principais 

dificuldades dos atores sociais envolvidos na implementação da legislação do 

PNAE e vislumbrar novas perspectivas de atuação.  
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APÊNDICE A - Programação do Seminário de 10 anos do CECANE UFG 
 

Data: 03 de dezembro de 2019.   Horário: 08h às 18h 

Local: 5O andar do Centro de Aulas D (Setor Leste Universitário). Sala 

Multiuso. 

 

Objetivos: Celebrar os 10 anos do projeto CECANE UFG. Construir uma linha 

história do CECANE, levantando marcos, aprendizagens e desafios. Relatar 

resultados das atividades conduzidas em 2019. Debater perspectivas futuras 

para o projeto. 

 

PROGRAMAÇÃO 

HORÁRIO ATIVIDADE  

8h Acolhimento 

8h15min Mesa de abertura 

09h Trajetória do CECANE UFG 

Diálogo sobre o caminhar do projeto em Goiás, trazer o contexto de 

criação do CECANE, a construção da identidade do projeto, os desafios 

de cada momento e formas adotadas para superação. 

Moderação: Profa Thaisa Anders (FANUT UFG. Docente suporte técnico 

CECANE UFG) 

Contribuições de:  

Profª Estelamaris Tronco Mônego, Pro Reitora de Extensão da UFG profª 

Lucilene Maria de Sousa, Profª Karine Anusca Martins e Profª Veruska 

Prado Alexandre Weiss 

10h Conferência “Integralidade na alimentação escolar: ferramentas para 

a prática” 

Profª Dra Angélica Margarete Magalhães (UFGD) 

Moderação: Nut. Anne Marques (Responsável técnica CECANE UFG) 

11:00h A Universidade em diálogo com a sociedade. Parte 1 - a produção 

científica no CECANE. 

Diálogo com autoras/es sobre trabalhos científicos do CECANE. 

Espaço para relatar os principais achados obtidos com as pesquisas 

desenvolvidas pela equipe do CECANE UFG. 

Moderadora: Nut. Marília Bohnen  

Bolsistas de extensão do CECANE UFG e pesquisadores (as) 

colaboradores(as) 

12h30min Intervalo para almoço 

14h Construindo a linha do tempo do CECANE UFG 

14h30min A Universidade em diálogo com a sociedade. Parte 2 – Resultados 

do projeto 2019. 

Relatar os principais resultados obtidos com a execução do plano de 

trabalho de 2019 
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Moderadora: Liana Jayme Borges (Docente suporte técnico CECANE 

UFG). 

Assessoria aos municípios Goianos e a gestão estadual do PNAE. Nut 

Anne Marques da Silva 

Formação da agricultura familiar para a alimentação escolar. Nut Camila 

Loiola de Castro 

Fortalecimento do CAE em Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 

Nut Camila Loiola de Castro 

Processo de compra para o PNAE. Profº Ednei Morais Pereira 

Apoio técnico ao FNDE. Nut. Vanessa Manfre. 

15h45 Café com prosa 

16h Aprendizagens construídas e desafios enfrentados: relatos de 

experiência da prática profissional e estudantil no CECANE.  

Relato sobre as atividades desenvolvidas no CECANE e sobre as 

contribuições das experiências no CECANE para a vida profissional. 

Moderação: Nut. Camila Loiola (Responsável técnica CECANE UFG) 

Gestão do PNAE. Nut. Kenia Machado de Almeida (CNutris) 

Compras e controle social. Contador Robson Lourenço da Silva 

Agricultura Familiar. Nut. Bruna Bittar. 

Educação Alimentar e Nutricional. Nut. Simoni Urbano (CEPAE UFG)  

Quilombola. Nut. Mariana Cordeiro (CNutris). 

Assessoria técnica: Nut. Thais de Paula Marques (Banco de Alimentos da 

OVG) 

17h30min Perspectivas para 2020 

Karine Anusca Martins, Ednei Morais Pereira, Liana Jayme Borges, 

Marília Bohnen de Barros, Thaisa Anders Carvalho Souza e Veruska 

Prado Alexandre Weiss. 

18h Encerramento do seminário 

 

 


