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RESUMO 

 

criado em dezembro de 2008, um ano após a criação dos CENCANEs em 2007, 
que ocorreu a partir da parceria entre as Instituições de Ensino Superior com o 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O CECANE UFG atua 
na perspectiva de concretizar a tríade do ensino, pesquisa e extensão, atuando 
então com ações voltadas para a boa execução do PNAE, mas também 
contribuindo para a formação de profissionais com maior capacitação para atuar na 
área da alimentação escolar. As atividades do CECANE UFG no atual plano de 
trabalho se iniciaram em março de 2019, em que a equipe realizou atividades que 
visaram apoiar tecnicamente o FNDE na execução de ações para o adequado 
funcionamento do PNAE. Nesses dez meses de execução o projeto realizou: 
composição e formação da equipe de monitores e acadêmicos; participação de 
grupos de trabalho com parceiros; divulgação das ações do CECANE UFG nas 
redes sociais; visita a 31 municípios realizando as atividades previstas para o 
produto “Monitoramento e assessoria ao estado e municípios do estado de Goiás”; 
construção da metodologia, diagnóstico e realização de formação nos três polos à 
51 municípios goianos do produto “Oficinas regionais para o levantamento da 
demanda da alimentação escolar e da produção da agricultura familiar para a boa 
execução do PNAE”; elaboração da programação, metodologia e realização da 
formação para membros do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) para 30 
municípios do estado de Mato Grosso e 31 de Mato Grosso do Sul. A equipe 
técnica do CECANE UFG é formada pela Profa Drª Veruska Prado Alexandre 
(Coordenadora de Gestão); Profa Dra Karine Anusca Martins (Vice Coordenadora 
de gestão); Profa Dra Thaísa Anders Carvalho Souza (Docente Suporte Técnico); 
Prof Me. Ednei Morais Pereira (Docente Suporte Técnico); Profa Dra  Liana Jayme 
Borges (Docente Suporte Técnico); nutricionista Marília Bohnen Barros (Assessora 
técnica); nutricionista Anne Marques da Silva (Agente PNAE); nutricionista Camila 
Loiola de Castro (Agente PNAE); monitores de pesquisa: nutricionistas Rejane 
Soares Diniz e Victória Fabiano Arantes de Barros, e agrônomas(os) Keila 
Fernandes Jorge e Ricardo de Siqueira Camargo. Acadêmicos bolsistas: Ana 
Beatriz Almeida (Nutrição – UFG), Daiany Renally Ferreira (Nutrição – UFG), Emilly 
Santos Oliveira (Nutrição – UFG), Esther Macário (Nutrição – UFG), Guilherme 
Melo (Ciências Contábeis – UFG), Rafaela Flávia Notte Cardoso (Nutrição – UFG), 
Francisca Deynes (Nutrição – UFG), Jordana de Sousa chagas (Nutrição – UFG) 
Acadêmica voluntária: Isabella Ferreira Pinheiro (Nutrição- UFG). 
 
 

Descritores: alimentação escolar, segurança alimentar e nutricional, formação 
atores PNAE, monitoramento 
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PRODUTO 1: OFICINAS REGIONAIS PARA LEVANTAMENTO DA DEMANDA 

DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DA PRODUÇÃO DA AGRICULTURA 

FAMILIAR PARA A BOA EXECUÇÃO DO PNAE 

 

Responsável Técnico: Camila Loiola de Castro 

Equipe Técnica:  

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 da 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 publicação da Lei 11.947, em junho de 2009, é considerada um marco 

para as políticas públicas de segurança alimentar e nutricional (SAN) no Brasil e no 

mundo (TRICHES; SCHNEIDER, 2010a; SIDANER; BALABAN; BURLANDY, 

2013). A inclusão oficial de agricultores familiares e outros povos e comunidades 

tradicionais como fornecedores de alimentos para a Política Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), foi destacada como um elemento de garantia da SAN 

e um fator de promoção da alimentação saudável na comunidade escolar 

(SCHNEIDER; SHIKI; BELIK, 2010; ROCHA; BURLANDY; MALUF, 2012).  

O Art. 14 da Lei 11.947/2009 estabelece a obrigatoriedade da aquisição 

mínima de 30% dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) investidos em alimentos oriundos da 

agricultura familiar. Entretanto, ainda são inúmeros os desafios para a 

implementação deste artigo. O monitoramento das compras públicas da agricultura 

familiar no PNAE aponta para o crescimento contínuo das Entidades Executoras 
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(EEx)1 - Estado, Município, Distrito Federal e escolas federais - que passaram a 

adquirir gêneros alimentícios  da agricultura familiar, mas ainda assim, é preciso 

alavancar as compras buscando conformidade com a legislação.  

É necessário conhecer melhor os mecanismos que favorecem a compra da 

agricultura familiar pela alimentação escolar e quais são os gargalos a serem 

superados para que esta política se efetive. Da mesma forma devem-se identificar 

práticas que tem favorecido a execução desta política pública, utilizando este saber 

como exemplo para outros municípios. 

A inferência sobre os dados derivados da prestação de contas indicam que 

uma vez iniciada a aquisição, a experiência adquirida no processo tende a 

aperfeiçoar os mecanismos de viabilização desta compra, principalmente entre os 

municípios que já ultrapassaram o mínimo requerido por lei (BECKER et al, 2011). 

Todavia, remetendo-se aos percentuais de recursos investidos na agricultura 

familiar sob o montante de recursos repassados pelo FNDE, destaca-se que há 

ainda municípios que permanecem sem nenhuma compra desta natureza desde a 

implementação da Lei. Entende-se que esses municípios encontram-se 

estancados e possuem muita dificuldade em mobilizar ferramentas para transpor a 

respectiva realidade da estrutural local.  

Neste âmbito, compreende-se que o reconhecimento da vocação agrícola 

juntamente ao potencial de produção da agricultura familiar local é fundamental 

para a construção de um cardápio exequível, e adequado a cultura e necessidades 

nutricionais dos escolares. 

Ainda assim, destaca-se que conhecer o que de fato é praticado pelos 

agricultores familiares da região e com que frequência e sazonalidade são 

produzidas apoia uma análise mais realista a respeito de quais medidas são 

necessárias na articulação de atores e recursos para que determinado alimento 

chegue às escolas. Nesse sentido, é necessário conhecer quais os entraves para 

buscar possíveis soluções para os municípios goianos. 

                                                
1 As EEx são as responsáveis pela execução do Programa Nacional de Alimentação do Escolar (PNAE), pela 

utilização e complementação dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE, prestação de contas do 

Programa, oferta de alimentação nas escolas e pelas ações de educação alimentar e nutricional a todos os 

alunos matriculados (BRASIL, 2013). 
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Assim sendo, este produto pretende focar especificamente nos municípios 

que se encontram fora do estipulado pela Lei desde seu princípio. A estratégia de 

fomento nestas situações deriva do entendimento que uma assessoria voltada à 

instrumentalização dos seus atores para a identificação da demanda da 

alimentação escolar e da oferta da agricultura familiar poderia facilitar o 

conhecimento das necessidades dos atores envolvidos para a promoção do 

crescimento da compra, conforme preconiza a Resolução e suas diretrizes.  

 

 

2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL  

 

Realizar assessoria regionalizada para o levantamento da demanda da 

alimentação escolar com a produção da agricultura familiar dos municípios 

participantes. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Mapear grupos de municípios de interesse que apresentem a mesma vocação 

agrícola e características similares de abastecimento alimentar da agricultura 

familiar;  

- Realizar o reconhecimento inicial da demanda da alimentação escolar das 

escolas destes municípios; 

-Realizar pesquisa prévia no âmbito da gestão sobre os principais entraves à 

compra da agricultura familiar para a alimentação escolar e levantar os produtos já 

adquiridos deste público; 

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

atuação conjunta e parceira; 
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- Construir oficinas regionalizadas para o encontro e diálogo entre os atores 

pertinentes às duas pontas da cadeia de oferta e demanda. 

-Realizar mapeamento dos produtores familiares/propriedades rurais 

familiares/assentamentos/quilombos e demais reservas do público prioritário 

destas localidades, juntamente com a assistência técnica; 

- Construir um diagnóstico da situação dos municípios assessorados; 

- Devolver aos municípios as análises do processo realizado.  

 

 

3 DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 PÚBLICO  

 

Este produto tem sido executado por meio do envolvimento de gestores 

municipais da educação e da agricultura, nutricionistas Responsáveis Técnicos 

(RT) pelo PNAE, assistência técnica e extensão agrícola local (Agência Goiana de 

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

AGRODEFESA, organizações (cooperativas e associações) da agricultura familiar 

e agricultores individuais.  

 

 

3.2 ESTRATÉGIAS DE EXECUÇÃO 

 

Este produto foi estruturado em 8 etapas. As etapas de 1 a 4 referem-se ao 

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

selecionados; a etapa 5 culmina na produção de documento com síntese dos 

entraves relacionados a comercialização de alimentos da AF para o PNAE; a etapa 

6 refere-se ao planejamento de três oficinas; etapas 7 e 8 referem-se ao 

monitoramento e finalização do produto, com entrega do relatório final. Este 

relatório final traz as informações referentes a estas etapas. 
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Etapa 1: mapeamento e identificação dos municípios participantes do 

produto  

 

 Para a identificação dos grupos de municípios participantes do produto, foi 

utilizado o levantamento do percentual de compra da agricultura familiar nos 

municípios, referentes ao ano de 2017, e do número de agricultores (as) familiares 

nos municípios do estado de Goiás, relativos ao ano de 2018.  

 O percentual de compra da agricultura familiar foi obtido no Sistema de 

Gestão de Prestação de Contas (SiGPC) - Acesso Público do FNDE, por meio dos 

valores gastos (com repasse do FNDE) por município com compra de gêneros 

alimentícios advindos da agricultura familiar para o PNAE no ano de 2017. O 

cálculo do percentual foi realizado em planilha do programa Microsoft Excel 2010, 

a partir dos dados referentes ao repasse total do FNDE e o somatório dos valores 

da compra de gêneros advindos da agricultura familiar. Para o último, 

consideramos dados referentes à compra via chamada pública ou dispensa de 

licitação atrelada a agricultores familiares individuais ou cooperativas e 

associações. 

  Para definir os municípios participantes do produto - totalizando três 

municípios polo e 48 municípios circunvizinhos, divididos em três grupos, com 

respectivamente 17, 17 e 15 municípios - foram adotados os seguintes critérios: 

 

 Municípios polo são àqueles que utilizaram entre 15 a 29% dos valores do 

PNAE na aquisição de alimentos da AF no ano de 2017. Não foi possível 

verificar a porcentagem do ano de 2018 em tempo hábil, devido prazo 

estendido para que os municípios submetessem seus dados no SiGPC (até 

o mês de maio), portanto, manteve-se a utilização dos dados referentes ao 

ano de 2017, porém, posteriormente verificou-se os dados de 2018, para 

compreensão do panorama atual dos municípios. A escolha da faixa de 

porcentagem, acima descrita, justifica-se por estes já terem iniciado o 

processo de compra da AF, mas não terem atingido os 30% da compra 
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como preconizados na Lei 11.947/2009. Além disso, para a definição dos 

polos, foram consideradas condições de deslocamento da equipe do 

CECANE UFG para os municípios e infraestrutura para desenvolvimento 

das oficinas. 

No intuito de contemplar as questões geográficas do estado, 

propusemos que os polos selecionados facilitasse agregar circunvizinhos 

das mesorregiões que ficaram descobertas no ano anterior (norte, noroeste 

e sul). Essa divisão geográfica segue a organização do governo do estado 

de Goiás para análise de indicadores não econômicos (IMB, 2018).  

 

 Para a definição dos Municípios Circunvizinhos participantes de cada 

oficina foram listados todos os municípios em um raio de 140 km do polo. 

Optamos por mesclar municípios que compraram diferentes percentuais da 

agricultura familiar no ano 2017, para que houvesse troca de vivências entre 

os municípios, uma vez que os entraves e resoluções de problemáticas 

sobre a compra/venda de alimentos da AF em cada um deles poderiam 

auxiliar os demais. Enfatiza-se que o estado de Goiás apresenta vocação 

agrícola similar em toda sua extensão
2
. Todas as mesorregiões foram 

atendidas, porém a maior concentração de municípios se deu no centro e 

sul, sendo que todos os municípios selecionados não participaram da edição 

anterior desta oficina. 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 MONEGO, E. T. et al. Produção e potencial agrícolas de alimentos destinados à alimentação escolar em 

Goiás e no Distrito Federal, na Região Centro-Oeste do Brasil. Rev. Nutr. [online]. 2013, vol.26, n.2, pp.233-

241. 
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Etapa 2: Localização e mobilização da assistência técnica local dos 

municípios selecionados 

 

 Inicialmente, localizamos os escritórios regionais e locais da EMATER3, para 

conhecer onde a Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) têm sido 

minimamente desenvolvidas e estabelecer parceria para execução do produto. 

Esta teve como outro objetivo, por sua própria expertise, contatar as ATER dos 

municípios participantes para levantamento de dados do que já se tem 

conhecimento de ser produzido pela agricultura familiar, bem como acionar e 

mobilizar esses atores para estabelecer o diálogo com as EEx proponentes.  Cabe 

destacar que o Estado de Goiás apresenta ATER fragilizada e com baixo efetivo de 

recursos humanos. 

 

 

Etapa 3: mapeamento dos produtores familiares/propriedades rurais 

familiares/assentamentos/quilombos dos municípios selecionados  

 

Para elencarmos os agricultores familiares e/ou propriedades rurais 

familiares, assentamentos e/ou quilombos dos municípios selecionados 

compilamos: 

 Número de agricultores familiares nos municípios do estado de Goiás, a 

partir de informações disponibilizadas no site “Sistemas DAP” 

(http://dap.mda.gov.br/), referente ao número de Declaração de Aptidão ao 

Pronaf (DAP) Física e Jurídica: ativas; canceladas, “com problema” e 

expiradas; e número total de DAPs em 2018; 

 Dados disponibilizados no site da Transparência Pública PAA-CONAB 

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

thod=ab 

                                                
3  Fonte: http://www.emater.go.gov.br/wp-content/uploads/downloads/2017/08/Listagem-de-Regionais-

Emater.pdf 
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rirConsulta) referente a número de cooperativas/associações que 

comercializaram alimentos para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 4, 

nos municípios selecionados,  no ano de 2018 5 , e os respectivos gêneros 

alimentícios produzidos, para mapeamento do potencial produtivo dos 

municípios; 

 Contato de cooperativas, associações e agricultores individuais que 

comercializam ou comercializaram para o PNAE nos municípios 

selecionados, conseguidos via telefone, a partir de contato com as 

Entidades Executoras. 

 

 

Etapa 4: levantamento de informações sobre a comercialização de alimentos 

da agricultura familiar para o PNAE nos municípios selecionados 

 

 A coleta de dados foi realizada de modo diferenciado em municípios polo e 

circunvizinhos e se estruturou a partir da aplicação de questionários. Estes foram 

elaborados pela equipe do CECANE UFG especificamente para cada público, 

sendo: secretaria de educação (APÊNDICE A), nutricionista (APÊNDICE B), 

cooperativas ou associações (APÊNDICE C), agricultores individuais (APÊNDICE 

D) e EMATER (APÊNDICE E). Os questionários evidenciam de forma geral, as 

potencialidades e fragilidades vivenciadas pelos diferentes atores na 

comercialização de produtos da AF. Os formulários foram validados em dois 

municípios visitados em 2017.  

Para os municípios polo, foi realizada visita ao município por duas 

nutricionistas da equipe do CECANE UFG, que aplicaram os questionários de 

modo presencial, por meio de reuniões. Totalizaram-se três visitas diagnósticas, 

                                                
4  A abertura do mercado como o PAA, para venda de alimentos produzidos por agricultores familiares, 

potencializa condições para execução do PNAE, por meio da estruturação de condições necessárias para venda 

desses gêneros para esse programa (PNAE) (ALEXANDRE et al, 2016).  
5 Optamos por consolidar dados referentes a 2014, por ser o ano em que houve maior repasse de recursos 

financeiros do governo federal para CONAB (de acordo com informação obtida em reunião com a CONAB), 

responsável por operacionalizar o PAA.  
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realizadas no mês de junho de 2019, uma em cada polo, estruturadas de acordo 

com o quadro 1. As listas de presença da visita diagnóstica constam no anexo 1. 

 

Quadro 1. Programação da visita de diagnóstico aos municípios polo. 

MANHÃ 

8:30h às 10:00h 
Reunião com gestores da educação e da agricultura e nutricionista 

responsável técnico do PNAE 

10:00h às 11:30h Reunião com nutricionista responsável técnico pelo PNAE 

TARDE 

14:00h às 15:30h 
Reunião com representantes das cooperativas e associações da 

agricultura familiar e agricultores individuais 

15:30h às 17h Reunião com a ATER 

 

Para os municípios circunvizinhos, a aplicação ocorreu via ligação telefônica 

e via endereço eletrônico. A aplicação via telefone foi necessária apenas para 

agricultores individuais que não tinham acesso à internet, impossibilitando o 

preenchimento online. O compartilhamento por endereço eletrônico ocorreu por 

meio do formulário online, via Google Forms, e se direcionou as secretarias de 

educação, nutricionistas, cooperativas, associações, agricultores individuais, que 

tinham e-mail, e EMATER. 

Optamos por diferenciar a coleta de dados entre municípios polo e 

circunvizinhos, porque entendemos que para um raio de 140 km do polo, alguns 

municípios gastariam maior tempo no deslocamento do que na reunião. Baseando-

nos em experiências anteriores do CECANE UFG, entendemos que isso poderia 

dificultar a adesão às oficinas ao final do produto.  

No que se refere à visita aos polos, preferimos por ir a campo para coletar 

impressões pessoais (e não somente à distância) sobre a comercialização da 

agricultura familiar para o PNAE, além de fortalecer vínculo com esses atores e 

traçar encaminhamentos para a execução das oficinas. 

Para além dos questionários, solicitamos a todos os municípios participantes 

cópias de chamadas públicas, projetos de venda, contratos de venda e cardápios. 
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Os três primeiros foram analisados a partir dos modelos propostos na Resolução 

CD/FNDE nº 4 de 2015. 

 

 

Etapa 5: reconhecimento da demanda da alimentação escolar nos municípios 

selecionados 

 

 Para o reconhecimento da demanda da alimentação escolar compilamos 

dados coletados nos questionários direcionados à secretaria de educação 

(APÊNDICE A) e nutricionista (APÊNDICE B), analisamos potencialidades e 

fragilidades presentes nas chamadas públicas, projetos e contratos de venda de 

acordo com a Resolução CD/FNDE nº 4/2015. Além disso, avaliamos os cardápios 

enviados pelos municípios participantes. Os cardápios foram analisados por meio 

do programa Índice de Qualidade da Coordenação de Segurança Alimentar e 

Nutricional (IQ COSAN), disponibilizado pelo FNDE 6 . Foram avaliados dois 

cardápios semanais de cada município selecionado, referente ao ano de 2019. A 

execução da ferramenta ocorreu, por equipe previamente treinada, de acordo com 

as instruções do Manual do IQ COSAN.  

O IQ COSAN permite análise qualitativa, global e padronizada das 

preparações apresentadas nos cardápios, por meio da avaliação da presença de 

seis grupos de alimentos (cereais e tubérculos, grupos dos feijões, grupos dos 

legumes e verduras, grupo das frutas in natura, grupos dos leites e derivados e 

grupo das carnes e ovos), alimentos restritos, regionais e da sociobiodiversidade, 

alimentos e preparações doces, alimentos proibidos e diversidade das refeições. 

 

 

 

                                                
6 Ferramenta desenvolvida em agosto de 2017, pela equipe técnica do CECANE UNIFESP, para a utilização 

na análise de cardápios escolares do PNAE. 
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Etapa 6: compilação de dados referentes aos principais entraves para 

efetivação da compra da agricultura familiar na alimentação dos municípios 

selecionados 

 

 Dados referentes às dificuldades vivenciadas na comercialização da 

agricultura familiar para o PNAE foram coletados durante aplicação dos 

questionários, foram realizadas análises de documentos referentes à chamada      

pública, projeto e contrato de venda e cardápios. Os itens avaliados na verificação 

da chamada pública e dos projetos de venda seguem a averiguação da adequação 

aos itens exigidos na legislação, ou seja, se segue a Resolução CD/FNDE nº 

4/2015. O detalhamento dessa avaliação, por município, consta no apêndice G. Os 

quesitos avaliados nos cardápios seguiram os parâmetros da ferramenta utilizada, 

o IQ COSAN. 

  

 

Etapa 7: construção e execução de oficinas regionalizadas para encontro e 

diálogo entre atores envolvidos na demanda da agricultura familiar nos 

municípios selecionados  

 

As oficinas foram planejadas baseando-se nos principais pontos de entrave, 

observados no diagnóstico dos territórios, nas duas pontas da cadeia de oferta e 

demanda da agricultura familiar nos municípios goianos selecionados. Foi 

solicitado apoio da EMATER, MAPA, e do Núcleo de Estudos de Agroecologia 

(NEA-Hidrolândia/GO) para atuação conjunta no planejamento e execução da 

oficina.  

As três formações foram realizadas nos meses de agosto e setembro de 

2019. As datas foram previamente pactuadas com os municípios polo e 

repassadas para os municípios circunvizinhos. 

Os encontros tiveram carga horária total de 8h e serão realizadas nos 

municípios polo nos dias 20/08 (Iporá), 27/08 (Uruaçu) e 05/09 (Catalão). A ideia é 

promover um diálogo profícuo entre as duas pontas da cadeia da oferta e 
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produção, e os estimular a reconhecerem-se para a construção conjunta de 

estratégias para a elaboração de chamamentos públicos factíveis. 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 participação ativa dos sujeitos, a 

problematização e construção coletiva de soluções para as problemáticas 

elencadas. Além disso, as estratégias escolhidas para as oficinas foram 

contextualizadas na realidade dos municípios participantes.  Nesse sentido, a 

programação foi estruturada após finalização do diagnóstico situacional com 

enfoque nas necessidades apresentadas pela demanda da alimentação escolar e 

produção da agricultura familiar.  

Para a efetivação das oficinas foram convidados: um 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 (nº depende do que tem no município), representante do 

Conselho de Alimentação Escolar (CAE). 

A programação definitiva foi previamente aprovada pelos parceiros, que 

opinaram na construção das oficinas. O CECANE não se responsabilizou pelo 

deslocamento e hospedagem dos participantes, de forma que, ao se inscreverem 

para participar da formação, os municípios estavam cientes de que tais despesas 

seriam de sua responsabilidade. 

 

 

Etapa 7:  monitoramento 

 

Os municípios participantes das oficinas foram contatados, via telefone, nos 

meses de outubro e novembro de 2019 para verificarmos se houve alguma 

evolução na execução do programa, em principal, se as estratégias dos 

chamamentos públicos têm sido desenvolvidas. 
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Etapa 8: relatório final 

 

 A produção do relatório sobre o produto ocorreu durante todo o 

planejamento, desenvolvimento, e execução do trabalho nos municípios, e foi      

confeccionado de acordo com as normas estabelecidas pelo FNDE. Neste se 

aborda os dados elencados nas etapas diagnósticas assim como se realiza uma 

discussão em paralelo, incluindo os dados da assessoria à distância e as 

impressões nos dias das oficinas. Este relatório será, ao final, encaminhado ao 

FNDE. 

 

 

4 RESULTADOS 

 

4.1 MUNICÍPIOS PARTICIPANTES 

 

A meta estipulada pelo FNDE foi de 30 municípios, para tanto, convidamos 

48 municípios circunvizinhos do estado de Goiás. Foram convocados para as 

oficinas entre 14 e 17 municípios circunvizinhos para cada polo, isto prevendo 

possíveis negações/ desistências de participação, assim ainda permanecendo um 

quantitativo satisfatório de participantes, permitindo o desenrolar das metodologias 

participativas que se desenvolvem em grupos. Ou ainda, oportunizar estabelecer 

parceria entre agricultores de outras municipalidades que possam eventualmente 

atuar para além da localidade de sua própria EEx.  

Estes foram divididos em três grupos, de acordo com o quadro 2. O total de 

presentes foi de 170 atores sociais, sendo 45 no polo de Catalão, 72 em Uruaçu e 

53 em Iporá. Dos 51 municípios convidados, 45 estiveram presentes, os seis 

faltosos (Palmelo, Água Limpa, Pilar de Goiás, Palestina de Goiás, Novo Brasil e 

Paraúna), sendo que destes apenas dois enviaram o ofício de justificativa de 

ausência (Novo Brasil e Pilar de Goiás) (ANEXO 2). Um dos municípios 

participantes, Cristalina, não havia sido convidado, porém esteve presente. 

Portanto, totalizaram-se, 46 municípios presentes.  
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Quadro 2. Municípios selecionados para participarem das oficinas regionais. 

 Iporá Uruaçu Catalão 

1 Amorinópolis Alto Horizonte Água Limpa 

2 Arenópolis Amaralina Anhanguera 

3 Aurilândia Barro Alto Campo Alegre de Goiás 

4 Caiapônia Campinorte Corumbaíba 

5 Diorama Crixás Cumari 

6 Fazenda Nova Hidrolina Davinópolis 

7 Firminópolis Itapaci Goiandira 

8 Israelândia Mara Rosa Marzagão 

9 Jaupaci Mutunópolis Nova Aurora 

10 Jussara Niquelândia Ouvidor 

11 Moiporá Nova Iguaçu de Goiás Palmelo 

12 Montividiu Pilar de Goiás Rio Quente 

13 Novo Brasil Rubiataba Três Ranchos 

14 Palestina de Goiás Santa Rita do Novo Destino Urutaí 

15 Paraúna Santa Tereza de Goiás  

16 Piranhas Santa Terezinha de Goiás  

17 São Luís dos Montes Belos São Luís do Norte  

 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA DOS MUNICÍPIOS 

PARTICIPANTES  

 

Os quadros 3, 4 e 5 apresentam dados populacionais, valores do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) e o do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB), o quantitativo de alunos matriculados no ensino básico e o número 

de escolas referente a cada um dos municípios participantes.  

O IDH agrega avaliações da população a partir dos quesitos: esperança de 

vida ao nascer, escolaridade e renda nacional per capita. Para a leitura deste 

índice se considera IDH ≥ 0,80 como de alto desenvolvimento humano, se entre 

0,70 a 0,50, como de médio desenvolvimento e, de baixo, se ≤ 0,49. O IDH do 

Brasil no ano de 2010 foi de 0,727, ocorrendo melhora deste índice nos anos 

seguintes. Em 2017 o IDH do país foi de 0,759, sendo então classificado como 

país de médio desenvolvimento (UNDP, 2018). De todos os municípios, 42% 

estiveram um pouco mais distantes da média nacional, com IDH de 0,600 a 0,699. 

E os outros 58% com IDH de 0,700 a 0,766. O menor IDH foi do município de 

Amaralina, de 0,609 e o maior foi no município de Catalão, de 0,766. 
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Quadro 3. Caracterização sociodemográfica dos municípios circunvizinhos de Iporá. 

Código 
IBGE 

Municípios 
População 

Urbana 
População 

Rural 
IDH* IDEB 

Nº Alunos 
Do Ensino 

Básico 

Nº 
Escolas 

5200902 Amorinópolis 1.830 1.438 0,681 5,3 535 7 

5202353 Arenópolis 1.919 1.358 0,687 4,9 613 7 

5202601 Aurilândia 1.839 1.811 0,700 5,2 426 4 

5204409 Caiapônia 12.269 8.212 0,693 4,7 2.826 26 

5207105 Diorama 1.506 973 0,729 4,9 333 7 

5207600 Fazenda Nova 4.708 2.244 0,685 4,3 886 11 

5207808 Firminópolis 8.778 2.802 0,732 5,2 1.588 10 

5210208 Iporá 28.545 2.729 0,743 6,9 4.900 23 

5210307 Israelândia 2.249 638 0,711 4,2 370 4 

5212006 Jaupaci 2,358 642 0,689 5,0 554 5 

5212204 Jussara 15.207 3.946 0,743 5,5 3.931 29 

5213400 Moiporá 1.133 630 0,696 6,3 256 7 

5213756 Montividiu 8.584 1.988 0,733 4,2 2.553 18 

5215207 Novo Brasil 2.274 1.245 0,699 5,1 589 9 

5215652 
Palestina de 

Goiás 
2.180 1.191 0,713 4,8 658 4 

5216403 Paraúna 7.987 2.876 0,672 4,6 2.086 18 

5217203 Piranhas 9.071 5.548 0,721 4,6 1.812 13 

5220108 
São Luis dos 
Montes Belos 

26.585 3.449 0,731 4,8 6.098 53 

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

 

 

Para acompanhamento das condições de educação do país, com foco em 

fluxo escolar e desempenho, foi criado o IDEB, em 2007. Este indicador utiliza de 

dados do censo escolar sobre aprovação e da média de desempenho nas 

avaliações do Inep. As notas do IDEB variam de 0 a 7. Dos municípios 
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participantes, o que obteve menor nota foi Alto horizonte, com 3,7 e o município 

com a maior nota do IDEB foi Iporá, com 6,9, seguido de Nova Aurora, com a nota 

de 6,8, estando próximos da nota máxima. 

 

Quadro 4. Caracterização sociodemográfica dos municípios circunvizinhos de Uruaçu. 

Código 
IBGE 

Município 
População 

Urbana 
População 

Rural 
IDH IDEB 

Nº Alunos 
Do Ensino 

Básico 

Nº 
Escolas 

5200555 Alto Horizonte 2.351 2.154 0,719 3,7 1.434 4 

5200829 Amaralina 1.101 2.333 0,609 4,6 640 10 

5203203 Barro Alto 6.251 2.465 0,742 4,9 2.273 21 

5204706 Campinorte 8.995 2.116 0,688 4,5 2.299 14 

5206404 Crixás 12.318 3.442 0,708 4,7 4.121 32 

5209804 Hidrolina 2.908 1.049 0,677 5,3 625 5 

5210901 Itapaci 16.675 1.783 0,725 4,4 4.289 16 

5212808 Mara Rosa 7.961 2.688 0,691 4,5 2.091 12 

5214101 Mutunópolis 2.540 1.309 0,680 4,7 818 6 

5214606 Niquelândia 33.343 9.018 0,715 4,3 7.201 51 

5214879 
Nova Iguaçu 

de Goiás 
2.024 802 0,655 4,5 648 4 

5216908 Pilar de Goiás 1.201 1.572 0,684 4,9 423 6 

5218904 Rubiataba 16.184 2.731 0,719 5,7 3.670 30 

5219456 
Santa Rita do 
Novo Destino 

1.113 2.060 0,634 5,3 497 10 

5219605 
Santa Tereza 

de Goiás 
3.355 640 0,665 4,4 727 9 

5219704 
Santa 

Terezinha de 
Goiás 

7.768 2.534 0,701 4,8 1.926 19 

5220157 
São Luiz do 

Norte 
3.908 709 0,699 4,7 1.049 8 

5221601 Uruaçu 33.816 3.133 0,737 6,4 6.866 31 

 Fonte: Dados demográficos: https://cidades.ibge.gov.br 
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 A população rural diverge entre os municípios, sendo que 9,62% dos 

participantes possuem até 500 habitantes na área rural, 21,15% têm entre 501 e 

1.000, a maior concentração de municípios se deu na faixa de 1.001 a 3.000 

habitantes em área rural, representando a realidade de 51,92% das cidades 

participantes. 7,69% possuem entre 3.001 e 5.000, e 9,62% entre 5.001 e 10.000 

habitantes em áreas não urbanas.  

 

Quadro 5. Caracterização sociodemográfica dos municípios circunvizinhos de Catalão. 

Código 
IBGE 

Municípios 
População 

Urbana 
População 

Rural 
IDH IDEB 

Nº Alunos 
Do Ensino 

Básico 

Nº 
Escolas 

5200209 Água Limpa 1.426 587 0,722 4,6 365 4 

5201207 Anhanguera 955 65 0,725 - 176 4 

5204805 
Campo Alegre 

de Goiás 
4.481 1.579 0,694 4,4 1.433 11 

5205109 Catalão 81.020 5.577 0,766 6,6 16.378 66 

5205901 Corumbaíba 6.307 1.874 0,698 4,8 2.272 15 

5206602 Cumari 2.419 545 0,737 5,4 476 4 

5206206 Cristalina 38.421 8.159 0,699 5,3 11.135 35 

5206909 Davinópolis 1.400 656 0,716 4,5 375 5 

5208509 Goiandira 4.538 727 0,760 5,3 901 4 

5212907 Margazão 1.804 268 0,699 4,8 568 5 

5214804 Nova Aurora 9.040 2.826 0,733 6,8 2.388 20 

5215504 Ouvidor 4.810 657 0,747 4,3 1.219 5 

5215801 Palmelo 2.216 119 0,730 4,3 364 7 

5218789 Rio Quente 2.839 473 0,731 5,2 780 4 

5221304 Três Ranchos 2.488 331 0,745 5,8 535 4 

5221809 Urutaí 2.161 912 0,732 4,8 1.003 6 

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

 



 

 

25 

 

 

Analisando o número de alunos na educação básica, foi possível observar 

que 21,16% dos municípios apresentam até 500 matriculados, 28,84% têm de 501 

a 1.000, 28,84% têm entre 1.001 e 3.000 alunos, 11,54% dos municípios têm de 

3.001 a 5.000, 5,77% apresentam de 5.001 a 10.000, e apenas 3,85%, ou seja, 

apenas dois municípios, Catalão e Cristalina, têm mais de 10.000 alunos 

matriculados na educação básica. Estes dados se fazem importantes para 

entender as dificuldades/potencialidades em se conseguir executar o PNAE, 

devido aumento na complexidade. Como por exemplo, quantitativo de recursos 

humanos (profissionais habilitados envolvidos na execução do Programa), assim 

como pode ter relação com a qualidade do da atuação do controle social na 

fiscalização, além de quesitos como questões políticas. Porém, apesar de ser um 

fator influenciador da logística do programa, não inviabiliza a execução deste. 

 

 

4.3 QUANTIDADE DE DAPs ATIVAS E PERCENTUAL DE COMPRA DE 

ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DOS MUNICÍPIOS SELECIONADOS, 

NO ANO DE 2017 E 2018. 

 

No quadro 6 é possível observar que os municípios participantes 

apresentam grande concentração de DAPs ativas, o que é um dos indicativos que 

demonstram a existência de AF, e portanto, o potencial para compra da AF. 

Apenas Palmelo, Marzagão e Anhanguera possuem uma menor quantidade de 

DAPs Ativas, sendo respectivamente, 8, 8 e 2. Contudo, independente do 

quantitativo de DAPs ativas, há muitos municípios que não atingem a 

obrigatoriedade mínima da compra de 30% da AF. 

  

Quadro 6. Número de DAPs ativas nos municípios participantes. 

Polo 
Iporá 

Nº de 
DAPs 
ativas

1 
Polo Uruaçu 

Nº de DAPs 
ativas 

Polo Catalão 
Nº de 
DAPs 

ativas
1 

Amorinópolis 71 Alto Horizonte 23 Água Limpa 22 

Arenópolis 80 Amaralina 62 Anhanguera 2 

Aurilândia 50 Barro Alto 37 
Campo Alegre de 

Goiás 
84 
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Caiapônia 255 Campinorte 62 Catalão 261 

Diorama 89 Crixás 244 Corumbaíba 86 

Fazenda Nova 242 Hidrolina 67 Cumari 17 

Firminópolis 148 Itapaci 138 Davinópolis 79 

Israelândia 26 Mara Rosa 182 Goiandira 59 

Iporá 274 Mutunópolis 66 Margazão 8 

Jaupaci 38 Niquelândia 344 Nova Aurora 34 

Jussara 230 
Nova Iguaçu de 

Goiás 
29 Ouvidor 78 

Moiporá 57 Pilar de Goiás 100 Palmelo 8 

Montividiu 49 Rubiataba 300 Rio Quente 17 

Novo Brasil 140 
Santa Rita do 
Novo Destino 

61 Três Ranchos 57 

Palestina de Goiás 75 
Santa Tereza de 

Goiás 
25 Urutaí 28 

Paraúna 92 
Santa Terezinha 

de Goiás 
155   

Piranhas 163 São Luiz do Norte 69   

São Luis dos 
Montes Belos 

194 Uruaçu 193   

¹ Disponível em:< http://smap14.mda.gov.br/extratodap/>. Acesso em: maio de 2019. 

 

O simples fato de existirem DAPs ativas indica apenas a viabilidade do 

agricultor em comercializar para o PNAE, porém tem de se levar em consideração, 

o prazo de validade das DAPs, de dois anos, ou seja, pode haver agricultores que 

não tem mais interesse em comercializar para o programa, apesar de não terem, 

ainda, a Declaração de Aptidão cancelada ou inativada. Por isso a que conhecer o 

que é produzido na região e o potencial de produção dos AF é tão importante, 

assim como a articulação com estes atores para que possam perder os estigmas 

relacionados ao relacionamento com a gestão e voltem a se interessar por este 

mercado, já que é possível perceber que os AF conhecem o que é o programa e 

seus trâmites. 

Ressaltamos que os dados obtidos no ano de 2017 foram calculados pela 

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

por calcular dados de 2017, uma vez que estes dados seriam utilizados para a 

seleção dos municípios participantes, e ainda não havia dados de 2018 no sistema, 

devido ao prazo estendido para a submissão destes no SIGPC. Foram 

consideradas, para os cálculos, as informações de compra de indivíduos que 

http://smap14.mda.gov.br/extratodap/
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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 a compra da AF. A consolidação destes dados encontram-se no 

quadro 7. Os dados do percentual da compra da AF do ano de 2018 segue no 

quadro 8, com dados auto referidos pela EEX, e no quadro 9, com dados 

calculados pela equipe do CECANE UFG utilizando o mesmo método citado acima, 

ao se coletar os dados referentes ao ano de 2017. 

 

Quadro 7. Percentual de compra da agricultura familiar, por polo, no período de 2017. 

Polo Iporá 
% Compra 

da 
AF 2017 

Polo Uruaçu 
% Compra 

da 
AF 2017 

Polo Catalão 
% Compra 

da 
AF 2017 

Amorinópolis 0 Alto Horizonte 57 Água Limpa 0 

Arenópolis 0 Amaralina 0 Anhanguera 16 

Aurilândia 0 Barro Alto 143 
Campo Alegre de 

Goiás 
2 

Caiapônia 0 Campinorte 34 Catalão 26 

Diorama 538 Crixás 0 Corumbaíba 29 

Fazenda Nova 0 Hidrolina 0 Cumari 0 

Firminópolis 54 Itapaci 0 Davinópolis 0 

Iporá 22 Mara Rosa 30 Goiandira 48 

Israelândia 0 Mutunópolis 0 Marzagão 0 

Jaupaci 0 Niquelândia 0 Nova Aurora 0 

Jussara 30 Nova Iguaçu 0 Ouvidor 18 

Moiporá 55 Pilar de Goiás 0 Palmelo 0 

Montividiu 0 Rubiataba 153 Rio Quente 43 

Novo Brasil 35 
Santa Rita do Novo 

Destino 
0 Três Ranchos 0 

Palestina de Goiás 0 
Santa Tereza de 

Goiás 
0 Urutaí 0 

Paraúna 0 
Santa Terezinha de 

Goiás 
51 

  

Piranhas 0 São Luiz do Norte 54   

São Luís dos Montes 
Belos 

33 Uruaçu 28 
  

 

A simples existência de DAPs ativas, como já dito, não resume a situação, 

como se pode observar pela realidade refletida pelos dados aqui apresentados. 

Por exemplo, mesmo com todos os municípios tendo DAPs ativas, em 2017, 29 

dos 51 municípios não realizaram compras da AF no ano de 2017, ou seja, 60%, e 

apenas 3  dos municípios convidados compram de 15 a 29%, sendo estes os 
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polos. Dentre os 51 convocados, 15 realizaram compra de produtos advindos da 

AF na faixa dos 30% ou mais, no ano de 2017. 

 
Quadro 8.  Percentual auto referido de compra da agricultura familiar, por polo, no período de 2018 
(auto referidos pela gestão ao fornecerem as informações no SiGPC). 

Polo Iporá 
% Compra 

da 
AF 2018 

Polo Uruaçu 
% Compra 

da 
AF 2018 

Polo Catalão 
% Compra 

da 
AF 2018 

Amorinópolis 30,40 Alto Horizonte 91,5 Água Limpa 0 

Arenópolis 17,40 Amaralina 0 Anhanguera 20,60 

Aurilândia 58,90 Barro Alto 17,10 
Campo Alegre de 

Goiás 
41,60 

Caiapônia 33,45 Campinorte 30,00 Catalão 36,20 

Diorama 27,80 Crixás 0 Corumbaíba 19,60 

Fazenda Nova 0 Hidrolina 0 Cumari 28,5 

Firminópolis 86,30 Itapaci 0 Davinópolis 0 

Iporá 35,20 Mara Rosa 42,00 Goiandira 30,10 

Israelândia 80,50 Mutunópolis 11,07 Margazão 0 

Jaupaci 25,00 Niquelândia 0 Nova Aurora 42,50 

Jussara 25,80 Nova Iguaçu 0 Ouvidor 39,10 

Moiporá 30,20 Pilar de Goiás 0 Palmelo 0 

Montividiu 0 Rubiataba 70,60 Rio Quente 53,10 

Novo Brasil 59,40 
Santa Rita do Novo 

Destino 
38,90 Três Ranchos 0 

Palestina de Goiás 60,80 
Santa Tereza de 

Goiás 
0 Urutaí 31,10 

Paraúna 0 
Santa Terezinha de 

Goiás 
18,8 

  

Piranhas 0 São Luiz do Norte 21,40   

São Luis dos Montes 
Belos 

31,00 Uruaçu 15,30 
  

 
 O percentual de compras de 2018, auto referido e calculado, tem valores similares 

em alguns municípios, mas é possível observar discrepâncias em alguns dos municípios. 

No polo de Iporá, 33,34% dos municípios relataram valores iguais ou bastante próximos 

aos calculados pela equipe do CECANE UFG, 44,44% expuseram no SiGPC valores 

maiores e 22,22% relataram  valores menores que os calculados. Em Uruaçu, 55,56% 

declararam valores iguais ou bem próximos aos calculados, 27,78% expuseram valores 

maiores e 16,66% valores menores. No polo de Catalão o panorama se assemelha com 

40% de relatos de valores iguais ou similares, 26,67% valores maiores, 33,33% valores 

menores.  
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 Portanto, é possível perceber diferenças entre os dado disposto no SiGPC 

pelos municípios, ocorrendo valores maiores (33,33%) e até mesmo menores 

(23,53%) em relação aos calculados pela equipe do CECANE UFG, mas a maioria 

dos municípios (43,14%) apresentaram o mesmo valor ou ao menos similar, sendo 

que foram considerados até dos pontos percentuais para considerar que o valor 

„não teve alteração‟ em relação ao calculado pelo CECANE. Estas variações 

podem ocorrer devido a falta de padronização e erros ao serem lançados dados no 

SiGPC, que dificultam  o cálculo a partir dos dados do sistema. 

 
Quadro 9. Percentual de compra da agricultura familiar, por polo, no período de 2018 (calculado 
pela equipe do CECANE UFG, a partir dos dados do SiGPC [lançados pelos municípios]). 

Polo Iporá 
% Compra 

da 
AF 2018 

Polo Uruaçu 
% Compra 

da 
AF 2018 

Polo Catalão 
% Compra 

da 
AF 2018 

Amorinópolis 26,37 Alto Horizonte 61,09 Água Limpa 57,84 

Arenópolis 0,78 Amaralina 0,0 Anhanguera 20,63 

Aurilândia 11,35 Barro Alto 0,0 
Campo Alegre de 

Goiás 
10,75 

Caiapônia 33,45 Campinorte 30,10 Catalão 34,08 

Diorama 82,36 Crixás 46,56 Corumbaíba 130,65 

Fazenda Nova 0,0 Hidrolina 74 Cumari 29,20 

Firminópolis 84,8 Itapaci 0,0 Davinópolis 0,0 

Iporá 31,73 Mara Rosa 43,37 Goiandira 71,35 

Israelândia 52,93 Mutunópolis 11,07 Margazão 0,0 

Jaupaci 273,07 Niquelândia 0,0 Nova Aurora 39,06 

Jussara 14,73 Nova Iguaçu 0,0 Ouvidor 17,17 

Moiporá 39,93 Pilar de Goiás 0,0 Palmelo 0,0 

Montividiu 0,0 Rubiataba 70,65 Rio Quente 292,12 

Novo Brasil 54,73 
Santa Rita do Novo 

Destino 
71,56 Três Ranchos 71,04 

Palestina de Goiás 38,68 
Santa Tereza de 

Goiás 
0,0 Urutaí 0,59 

Paraúna 0,0 
Santa Terezinha de 

Goiás 
0,0 

  

Piranhas 0,0 São Luiz do Norte 48,84   

São Luis dos Montes 
Belos 

62,93 Uruaçu 52,61 
  

 

Ao se verificar os percentuais calculados pelo CECANE nos anos de 2017 e 

2018 para os municípios convidados para as oficinas regionais realizadas neste 

ano de 2019, é visível que houve melhoras na compra da AF. No polo de Iporá, o 



 

 

30 

 

 

percentual de municípios que não realizam compras de produtos advindos da AF 

reduziu pela metade, de 61,11% para 27,78%. Reduções na não execução da 

compra da AF também foram observadas nos polos de Uruaçu e Catalão, apesar 

de menos expressivos, sendo esta redução de 55,56% para 44,44%, e de 53,33% 

para 26,67%, respectivamente. 

 Em relação aos municípios que compram na faixa de 1 a 29%, ou seja, que 

compram, mas ainda não atingem os 30%, a realidade entre os polos foi 

heterogenia, sendo que no polo Iporá houve aumento, de 5,56% para 16,66%, já 

no polo de Uruaçu o percentual não se alterou , permanecendo em 5,56% nos dois 

anos analisados. A compra neste intervalo de 15 a 29% para o polo de Catalão 

apresentou discreta redução, reduzindo de 33,33% para 26,67%. 

Apesar das diferentes flutuações nas proporções de não realização da 

compra da AF e da compra ainda em percentual inadequado (15 a 29%), as 

alterações em cada polo convergiram para uma realidade em comum, o aumento 

da compra da AF nos municípios. Houve aumento até mesmo na quantidade de 

municípios que compram além dos 30%. No polo Iporá as compras da AF em 30% 

ou mais ocorria em 33,33% dos municípios em 2017, aumentando para 55,56% em 

2018. No grupo participante em Uruaçu houve um amento de aproximadamente 

10%, sendo que 38,88% dos municípios deste grupo alcançavam 30% ou mais na 

compra da AF em 2017, e no ano de 2018 50% deles passaram a atingir esta 

meta. No polo de Catalão, onde se observa o aumento mais expressivo na 

quantidade de municípios que passaram a comprar 30% ou mais, tem-se que em 

2017 apenas 13,34% dos municípios que participaram da oficina neste polo 

alcançavam o percentual almejado na compra da AF, e no ano de 2018 passaram 

a ser 46,66%.   

Esta análise mostra que, apesar de muitos municípios no estado de Goiás 

ainda não comprarem da AF ou comprarem em quantidade insuficiente para abater 

ao menos os 30% exigidos pela legislação, existe sim uma melhora no perfil do 

estado quando a execução de alguns aspectos do programa. Além de que, 

levando-se em conta a ação do CECANE UFG abrangendo a maioria dos 

municípios, se considerarmos os demais produtos executados pela equipe, pode-
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se entender que existe sim resultados visíveis do impacto das atividades de 

incentivo e ensino relativas ao PNAE.  

 

 

4.4 O PROCESSO DAS CHAMADAS PÚBLICAS  

 

O questionário direcionado a gestão, via google forms, foi respondido por 39 

municípios, ou seja, 17,65% dos municípios convidados não responderam ao 

questionário, a maioria dos municípios respondentes realizou apenas uma 

chamada pública no ano (60,78%). O polo de Uruaçu foi o que apresentou maior 

proporção de municípios realizando mais de uma chamada pública no ano 

(16,67%).  

 

Quadro 10. Número de editais de chamada pública lançados, no ano de 2018, por polo, dos 
municípios selecionados para as oficinas regionais (dados coletados por Google forms). 

Número de editais 
Polo Iporá 

(n=18) 
Polo Uruaçu 

(n=18) 
Polo Catalão 

(n=15) 
Total de municípios 

(n=51) 

 N % N % N % Total n Total % 

0 1 5,56 3 16,67 2 13,33 6 11,76 

1  13 72,22 10 55,55 8 53,34 31 60,78 

2 0 0 3 16,67 2 13,33 5 9,81 

Não responderam 4 22,22 2 11,11 3 20 9 17,65 

 

  Percebe-se que a maioria dos municípios realizou ao menos uma chamada 

pública, porém é preciso atentar-se, pois a realização da chamada pública em si 

não responde a execução adequada do PNAE, é preciso averiguar em paralelo a 

adequação deste edital e se este resultou na compra da AF. 

 O quadro 11 apresenta outro levantamento de dados relativos à elaboração 

de editais de chamada pública pelos municípios selecionados, porém, a obtenção 

das respostas se deu de maneira diferente dos dados obtidos no quadro 10. Estes 

foram elencados a partir da verificação de documentos disponíveis no site dos 

municípios, e quando este não estava disposto no site, era requisitado o envio dos 

editais, via e-mail e telefonema. Conseguiu-se assim 30 respostas. Houveram 21 

municípios que não tinham os editais disponíveis no site e que não retornaram ás 
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nossas tentativas de contato, totalizando 51 municípios (aqui não foi contabilizado 

Cristalina, que participou da oficina, mas não havia sido selecionada). Foram 

buscados/solicitados os dados referentes aos anos de 2017, 2018 e 2019, para 

verificar se houve algumas mudanças nesse período.  

 

Quadro 11. Número de editais de chamada pública lançados, nos anos de 2017, 2018 e 2019, 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). 

Número de editais 
2017 

(n= 51) 
2018 

(n= 51) 
2019 

(n= 51) 

 N % N % N % 

Realizaram 21 41,18 24 47,05 23 45,09 

Não realizou 9 17,65 8 15,69 4 7,84 

Não responderam 21 41,28 19 37,25 24 47,05 

 
 A média de elaboração de editais se manteve com pouca alteração durante 

esses 3 anos analisados. Porém, também é interessante observar a constância 

dos municípios na elaboração dos editais e execução da chamada pública. Neste 

sentido expõem-se a necessidade de realizar uma melhor averiguação neste 

sentido, pois esta analise aqui não se faz viável, por não ter se obtido nenhuma 

justificativa da não disponibilização dos editais requisitados, sendo que alguns não 

constavam o site da prefeitura e também não foram enviados pelos municípios 

quando solicitado. 

É notória a resistência dos atores sociais, em especial da gestão em dar a 

devolutiva dos documentos e questionários solicitados. Apesar desta dificuldade, 

pelos dados coletados tem-se que, nestes municípios, a principal questão não é 

exatamente a realização ou não da chamada pública, mas sim a qualidade desta e 

os resultados advindos deste processo, como se averigua pelos dados que 

seguem neste relatório, como, por exemplo, os constantes no quadro 12, que trata 

de um aspecto importante, porém as vezes banalizado, da chamada pública: a 

divulgação. 
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Quadro 12. Meios de divulgação das chamadas públicas, no ano de 2018, por polo, dos municípios 

selecionados para as oficinas regionais (dados coletados por Google forms). 

Meio de divulgação 
Polo Iporá 

(n=18) 

Polo 
Uruaçu 
(n=18) 

Polo 
Catalão 
(n=15) 

Total de 
municípios 

(n=51) 

N % n % N % Total n Total % 

Sites 10 55,55 9 50 4 26,66 23 45,09 

Mural prefeitura 5 27,78 3 16,67 1 6,66 9 17,65 

Diário Oficial da União 6 33,33 5 27,78 5 33,33 16 31,37 

Emater 1 5,55 0 0 0 0 1 1,96 

Comércio local 2 11,11 2 11,11 0 0 4 7,84 

Rádio 2 11,11 1 5,55 0 0 3 5,88 

Placar 2 11,11 6 33,33 2 13,33 10 19,61 

Jornais de circulação local e 
estadual 

1 5,55 7 38,89 3 18,75 11 21,57 

Cooperativa 1 5,55 1 5,55 0 0 2 3,92 

Feira de produtores rurais 0 0 1 5,55 0 0 1 1,96 

Locais públicos 1 5,55 1 5,55 1 6,66 3 5,88 

Sindicato rural 1 5,55 0 0 0 0 1 1,96 

Não responderam 5 27,78 5 27,78 5 33,33 15 29,41 

 

 Os meios de comunicação mais utilizados para divulgar os editais são: site 

da prefeitura (45,09%), Mural da prefeitura (17,65%) e Diário Oficial da União 

(31,37%). A gestão não procura formas reais de atingir os produtores locais com 

divulgações em locais alternativos que de fato estejam acessíveis ao agricultor 

como: rádio (5,88%), feiras de produtores rurais (1,96%), sindicato rural (1,96%), 

EMATER (1,96%), dentre outros meios e locais, que devem ser identificados pela 

gestão ao articular com os AF, fazendo o diagnóstico das melhores formas de 

comunicar as informações relativas a chamada pública.  

 

Quadro 13. Número de projetos de venda submetidos à chamada pública, no ano de 2018, por 
polo, dos municípios selecionados para as oficinas regionais (dados coletados por Google forms). 

Número de 
projetos de 

venda 

Polo Iporá 
(n= 18) 

Polo Uruaçu 
(n= 18) 

Polo Catalão 
(n= 15) 

Total de municípios 
(n= 51) 

 N % N % N % N Total % 

0 1 5,56 7 38,88 3 20 11 21,57 

1 – 5 10 55,55 8 44,45 9 60 27 52,94 

6 – 10 1 5,56 1 5,56 0 0 2 3,92 

≥11 2 11,11 0 0 0 0 2 3,92 

Não 
responderam 

4 22,22 2 11,11 3 20 9 17,65 
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Dos 31 municípios que realizaram ao menos uma chamada pública no ano 

de 2018 (quadro 10), apenas 2 não tiveram AF/Cooperativas/Associações 

interessados(as). O quadro 13 mostra que a maioria destes municípios recebeu 

entre 1 a 5 projetos de venda (52,94%), sendo que dentre estes, a maioria recebeu 

1 (48%) ou 2 (24%) projetos de venda dos AF. Todos os agricultores conseguiram 

apresentar as documentações solicitadas nos editais. O quadro 14 apresenta os 

critérios utilizados para a seleção de alimentos solicitados nas chamadas públicas, 

segundo as secretarias de educação. 

 
Quadro 14. Critérios utilizados para seleção de alimentos solicitados nos editais, no ano de 2018, 
dos municípios selecionados para as oficinas regionais, por percentual (dados coletados por Google 
forms direcionado ao gestor). 

Como os alimentos descritos em chamada pública foram definidos? 
N 

(n= 51) 
% 

Oferta de produtos da agricultura familiar (mapeamento) 7 13,73 

Estimativa do quantitativo de gêneros alimentícios 2 3,92 

Através de orçamentos 1 1,96 

Através de um trabalho conjunto entre Secretaria de Educação, Agricultura, 
Prefeitura e Nutricionista. 

1 1,96 

Cardápios 9 17,65 

Valor nutricional 1 1,96 

Menor preço 1 1,96 

Vocação Agrícola  4 7,84 

De acordo com a realidade do município 1 1,96 

Alimentos orgânicos 1 1,96 

Hábitos alimentares locais 1 1,96 

De acordo com referências do PNAE 1 1,96 

Resposta que não estiveram de acordo com a pergunta 4 7,84 

Não responderam  17 33,33 

 

 Destacam-se a utilização dos „cardápios‟ (17,65%) e a „oferta de produtos 

da agricultura familiar (mapeamento)‟ (13,73%). O referencial á „hábitos 

alimentares locais‟ ocorreu por apenas 1,96% dos respondentes, o que de certa 

forma contraria a alta prevalência de municípios que consideram o mapeamento da 

agricultura familiar local, já que este está associado aos hábitos locais, devido a 

questões culturais intrínsecas á produção e consumo de alimentos e considerando 
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a articulação precária entre a gestão e os AF, algo visível em nossas atividades e 

coleta de dados.   

 A interação entre os atores sociais para a decisão deste elemento também 

ocorreu por apenas um município (1,96%), dado que corrobora com outros 

elementos citados neste relatório que trazem a falta de atuação em conjunto dos 

atores sociais para a boa execução do PNAE, com a participação da nutricionista 

na elaboração dos editais como um todo, e não apenas na seleção dos alimentos a 

partir dos cardápios elaborados. Outro dado que se faz importante ressaltar é 

referente a taxa de não adesão em relação a respostas dos questionários, sendo 

que 33,33% dos municípios selecionados não retornaram reposta. 

 

Quadro 15.  Formas de participação das nutricionistas no processo de chamada pública, no ano 
de 2018, dos municípios selecionados para as oficinas regionais, por percentual (dados coletados 
pelo Google forms, direcionados a nutricionista). 

De que modo participam da chamada pública? N % 

Definição dos produtos 5 9,80 

Definição das quantidades 4 7,84 

Seleção projeto de vendas 1 1,96 

Análise das amostras 5 9,80 

Planejamento cardápios 1 1,96 

Elaboração do edital da chamada pública 3 5,88 

Visitas aos AF/cooperativas/associações 1 1,96 

Reunião com os produtores 4 7,84 

Não responderam ao questionário 27 52,94 

 

Como descrito no quadro 14, alguns municípios descrevem nas chamadas 

públicas alimentos solicitados pelo nutricionista, por meio dos cardápios. De acordo 

com as informações repassadas pelas 24 nutricionistas que responderam o 

questionário online (52,94% não responderam), todas (47,06%) disseram participar 

do processo de chamada pública de alguma maneira. O quadro 15 discrimina as 

formas de participação elencadas pelas nutricionistas. A forma mais comum de 

atuação no processo de chamada pública descritas pelas nutricionistas 

respondentes foi: „Definição dos produtos‟ (9,80%), „Análise das amostras‟ (9,80%), 

„Reunião com os produtores‟ (7,84%), e „Definição das quantidades‟ (7,84%). 

Portanto, A participação da nutricionista de forma integral no processo ainda é 



 

 

36 

 

 

tímida, focando-se no primordial. Mas é importante que esta(e) profissional esteja 

inserido em todas as etapas. Faz-se necessário, neste quesito, abrir um parêntese, 

pois é importante compreender que muitas vezes esta(e) profissional atua com 

sobrecarga, vezes devido quadro profissional/técnico inadequado, vezes por atuar 

com carga horária abaixo da mínima recomendada devido a maneira como o 

município formaliza a contratação. Para compreender mais do cenário da 

elaboração das chamadas públicas nso municípios selecionados, segue abaixo, no 

quadro 16, os dados relativos aos critérios de definição de preços. 

 
Quadro 16. Critérios utilizados para definição de preços nos editais da chamada pública, no ano de 
2018, dos municípios selecionados para as oficinas regionais, por percentual (dados coletados pelo 
Google forms direcionado á gestão). 

Como o preço apresentado na chamada pública foi definido? N % 

Menor preço 6 11,76 

Preço médio incluindo orçamento da agricultura familiar 3 5,88 

Preço médio em mercados locais (sem incluir agricultor familiar) 5 9,80 

Pesquisa de preço (não especificado) 9 17,65 

Preço da tabela da CONAB  3 5,88 

Preço cidades circunvizinhas 2 3,92 

Preço ofertado pela cooperativa/associação 2 3,92 

Resposta que não estiveram de acordo com a pergunta 6 11,76 

Não responderam 15 29,41 

 

Para a definição do preço dos produtos descrito nas chamadas públicas, 

verificamos o que critério de „menor preço‟ (11,76%) e „preço médio em mercados 

locais (sem incluir agricultor familiar) (9,80%) foram os métodos mais utilizados. 

11,76% não expuseram respostas que estivessem de acordo com a pergunta, o 

que é um fator preocupante, levantando o questionamento se esta pergunta 

apresenta algum viés de confusão de interpretação, ou até mesmo colocando para 

reflexão se a gestão compreende a sua atuação no processo de compra da AF. 

O fato de o quesito „menor preço‟ ter se destacado como critério de 

definição de preço dos editais é preocupante, pois abre brecha para buscar 

averiguar a existência de atividades não licitas, considerando a descaracterização 

de um processo de chamada pública, também possibilitando „disputas‟ desleais. 

Além da não valorização da AF local, devido à insustentabilidade de manutenção 
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das atividades agrárias e também, em alguns casos, da logística de entrega, 

quando se é realizado um pagamento incoerente.  

O que deveria ser empregado para definição de preço, descrito pela 

Resolução nº 4 CD/FNDE 2013, foi atribuído por 5,88% dos municípios, sendo este 

a „Preço médio incluindo orçamento da agricultura familiar‟. Contudo, não é 

possível afirmar com certeza se os municípios que não citaram o „preço médio‟, 

realmente não executam, ou se não foi descrito nas respostas aos questionários, 

sendo que era uma questão aberta, podendo o respondente não ter detalhado a 

questão. 

 Porém, a não utilização do preço do agricultor pode ser um indicativo da 

falta de articulação entre gestão e AF, já que existem muitos agricultores com 

DAPs ativas, ou seja, que são habilitados a comercializarem para o PNAE. O 

quadro 17, trás maiores detalhamentos sobre fatores referentes a chamada 

pública. Trata-se de um recorte das respostas constantes no check list, no subitem 

„etapa 6‟ descrito no item „3.2 estratégias de execução‟. Apresentam-se dados 

considerados relevantes referentes a informações que não foram verificadas a 

partir dos demais questionários aplicados. O check list, na íntegra, consta no 

apêndice F. 

 

Quadro 17. Análise 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 % 

Os editais das chamadas públicas permaneceram abertos para recebimento dos projetos de 
venda por um período mínimo de 20 dias? (N°27) 

Sim 14 27,45 

Não 13 25,49 

O edital de chamada pública apresentou a fonte de recursos? (Nº27) 

Sim  8 15,69 

Não 19 37,25 

O objetivo 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)? (Nº27) 

Sim 18 35,29 

Não 9 17,65 

Para seleção dos projetos de venda habilitados foram evidenciados os critérios de seleção 
dos beneficiários: grupo de projetos de fornecedores locais, (N°27) 
Sim 18 35,29 

Não 9 17,65 

grupo de projetos do território rural, (N°27) 



 

 

38 

 

 

Sim 18 35,29 

Não 9 17,65 

grupo de projetos do estado, (N°27) 

Sim 18 35,29 

Não 9 17,65 

e grupo de propostas do País? (N°27) 
Sim 18 35,29 

Não 9 17,65 

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 (N°27) 

Sim 15 29,41 

Não 12 23,53 

II - os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos, 
segundo a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003; (N°27) 
Sim 18 35,29 

Não 9 17,65 

III - os Grupos Formais (organizações produtivas detentoras de Declaração de Aptidão ao 
PRONAF - DAP Jurídica) sobre os Grupos Informais? (N°27) 

Sim 18 35,29 

Não 9 17,65 

Consta no edital a minuta do contrato de venda? (Nº 27) 

Sim 18 35,29 

Não 9 17,65 

Consta no edital tipo: menor preço por item? (N°27) 

Sim 5 9,80 

Não 22 43,14 

O edital de chamada pública foi adquirido pela página na internet da EEx? (N°27) 
Sim 17 33,33 

Não 10 19,61 

 
 O quadro 17 contém os dados de 27 municípios (52,94%), pois não 

obtivemos retorno de 24 (47,06%) dos selecionados. Aproximadamente metade 

dos respondentes (25,49%) não respeitou o tempo mínimo o qual o edital deve 

permanecer aberto. A maioria (37,05%) não apresentou a fonte do recurso, Apesar 

da maioria (29,41%) respeitar os critérios de seleção referentes aos grupos 

prioritários (assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais 

indígenas e as comunidades quilombolas), boa parte (23,53%) não ainda não 

considera esta questão prevista em lei. 

 Para os demais quesitos abordados neste recorte do check list (Prioridade 

de orgânicos e agroecológicos, de grupos formais sobre os informais, presença da 

minuta do contrato de venda no edital) as respostas foram majoritariamente 

positivas. Dos 27 editais analisados, 33,33% foi adquirido pela página na internet 

da EEx, 19,61% por envio ao e-mail do CECANE após requisição via telefonema e 
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e-mails. E quanto aos outros 24 municípios que não responderam, não foram 

encontrados os editais no site da prefeitura e também não nos foi disponibilizado 

quando requisitado.  

 A penúltima pergunta do quadro 17, que aborda sobre existir alguma 

indicação no edital quanto a “menor preço por item”, contradiz o relato dos 

gestores ao questionamento sobre a definição do preço, constante no quadro 16, 

onde a maioria dos respondentes utiliza deste critério para definição dos preços. 

No quadro 17, 43,14% dos municípios que disponibilizaram o edital não descrevem 

“menor preço” no edital. Este dado trás a reflexão sobre a existência de 

divergências nas respostas, ou quanto ao que está no papel e o que é de fato 

praticado. Em relação a este ponto em específico, vale a execução de 

averiguações mais cuidadosas.   

 

Quadro 18. Análise da prestação de contas, do ano de 2018, dos municípios selecionados para as 
oficinas regionais (dados coletados via verificação no SiGPC).  

Variáveis Nº % 

Prestação de contas - situação enviada (N°51) 

Sim 50 98,04 

Não 1 1,96 

Saldo exercício anterior (N°51) 

Sim 44 86,27 

Não 7 13,73 

Reprogramação de saldo > 30% (art.38 res 26/13) (N°51) 

Sim 3  5,88 

Não 48 94,12 

Documentos de Despesas: detalhou? (N°51) 

Sim 44 86,27 

Não 7 13,73 

Utilizou dos recursos do FNDE? (N°51) 

Sim 45 88,24 

Não 6 11,76 

 

 Alguns dos dados pertinentes relativos a prestação de contas estão 

dispostos no quadro 18. A maior parte dos municípios havia utilizado o recurso 

enviado pelo FNDE, assim como enviado a prestação de contas e detalhado os 

documentos de despesas, o que são fatores positivos. Outro aspecto positivo, mas 

que deve ser uma questão a se atentar é a reprogramação de saldo maior que 



 

 

40 

 

 

30% do ano de 2018 para o ano de 2019, que ocorreu em apenas 5,88% dos 

municípios. Este é um ponto de atenção pelo fato de a reprogramação ter ocorrido, 

apesar de se menor que 30%, isso aponta para a existência de recurso 

subutilizado, o que não implica necessariamente em ser desnecessário, mas pode 

inferir uma questão de gestão dos recursos. 86,27% dos 51 municípios atuaram 

em 2019 com saldo do exercício do ano anterior, ou seja, houve um alto índice de 

municípios que subutilizaram o recurso. O percentual não utilizado do recurso pode 

refletir o montante que seria utilizado com a compra da AF que não chegou a ser 

executada em alguns municípios, ou o foi em quantitativo inferior ao que deveria 

ter ocorrido para alcançar os 30% que determina a legislação.  

  

 

4.5 INTERLOCUÇÃO ENTRE SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, 

NUTRICIONISTAS E AGRICULTORES FAMILIARES 

 

Á indagação realizada aos municípios participantes, por meio do 

questionário online, sobre a interlocução entre a secretaria de educação, 

nutricionista(s) e AF, obteve 27 (52,94%) respostas advindas das EEx, e os outros 

24 (47,06%) não responderam. Dentre os respondentes 47,06% relataram haver 

proximidade e bom diálogo com os agricultores familiares. O estreitamento desta 

relação entre a secretaria de educação e os AF acontece por meio de reuniões, 

conversas informais, por meio de e-mails e mensagens por aplicativos de celular. 

As EEx que afirmaram não haver diálogo, 5,88%, trouxeram como justificativa a 

inexistência de agricultores e a não responsividade dos AF as tentativas de 

estreitar as relações.   

Quanto a esta mesma pergunta, quando direcionada ás nutricionistas, 

houve 24 repostas (47,06%) e 27 (52,994%) municípios se abstiveram de darem 

algum retorno. Dentre os municípios em que a nutricionista respondeu ao 

questionário 29,41% relataram que têm proximidade com os agricultores familiares 

da região. A interação ocorreu, prioritariamente, devido contato para participação 

nas chamadas públicas e por meio das cooperativas e associações. Outras formas 
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com que se deu essa relação aproximada com os agricultores foram em reuniões 

junto a secretaria de educação e EMATER do município, e durante o 

acompanhamento da entrega da merenda, da verificação/orientação e feedback 

sobre a qualidade dos produtos. Em 17,65% dos municípios respondentes a 

nutricionista não realiza a articulação com os agricultores familiares, ou 

desconhecem os agricultores familiares do seu município. 

 Ao observar os dados já descritos em conjunto, é possível observar pouca 

discrepância entre as nutricionistas que realizam a articulação e as que não o 

fazem, porém em relação à EEx, a realidade difere, pois a maioria dos municípios 

que responderam a essa questão afirmam colocar em prática a articulação com os 

AF. Portanto, torna-se difícil entender como pode haver, dentre os respondentes, 

um porcentagem tão elevada de municípios que afirmam se articular e ter bom 

diálogo com os AF. Pois muitos dos municípios não relataram utilizar o preço dos 

agricultores para elaborar o preço da chamada pública, assim como a maioria tem 

pouco retorno na entrega de projetos. Também ao requisitarmos os contatos dos 

AF para entrar em contato, houve pouco retorno e os que responderam 

repassaram contatos, em sua maioria, inexistentes, ou seja, desatualizados. Além 

de, apesar de solicitarmos veementemente para que houvesse a comunicação e o 

incentivo a participação dos agricultores, poucos estiveram presentes na formação, 

inviabilizando o aproveitamento máximo das oficinas regionais, já que estas 

visavam a melhora da articulação entre a gestão e os AF, para que estes 

pudessem entender a atuação um do outro e atuar em cooperação. Mas, esta 

experiência possibilitou visualizar novas formas de atuação para o CECANE, que 

tem grande tendência de serem mais efetivas em relação a aumentar o percentual 

de compra da AF nos municípios goianos. 

 

 

4.6 APOIO DOS MUNICÍPIOS AOS AGRICULTORES FAMILIARES 

 

 O apoio do município aos AF foi relatado por 84,61% das EEx 

respondentes. As formas de apoio descritas foram: oferta de adubos, insumos e 
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transporte dos alimentos, cursos de capacitação e orientação ofertados pelos 

agrônomos da EMATER, fornecimento de máquinas e equipamentos para o 

preparo do solo, transporte dos alimentos, convênio de pagamento ao veterinário, 

incentivo para aquisição de insumos, incentivo a execução/manutenção de feira do 

pequeno agricultor e doação de sementes. Alguns municípios relataram não haver 

apoio (9,80), alguns se baseando na inexistência de AF ou de AF registrados 

(9,80), e no desinteresse por parte dos agricultores. Uma resposta não 

especificava qual tipo de apoio oferece (1,96%), e um município não soube 

responder (1,96%). Segue detalhamento no quadro 19. 

 

Quadro 19. Tipo de apoio ofertado pelos municípios aos agricultores familiares da região, no ano 
de 2018, pelos municípios selecionados para as oficinas regionais (dado coletado via questionário 
Goofle forms direcionado a gestão). 

Tipo de apoio Nº  % 

Capacitações 7 13,73 

Máquinas 13 25,49 

Insumos 2 3,92 

Transporte 4 7,84 

Não há AF 5 9,80 

Reunião 3 5,88 

Convênio Vet 1 1,96 

Incentivo aquisição 1 1,96 

Incentivo feira 2 3,92 

Chamada pública 1 1,96 

Poço artesiano 1 1,96 

Apoio inespecífico 1 1,96 

Não oferece 5 9,80 

Não sabe 1 1,96 

Não responderam 12 30,77 

 

 Foram obtidas poucas respostas de agricultores devido poucos contatos de 

agricultores terem sido repassados pela EEx, nutricionista e EMATER quando 

requisitado, e dos poucos que nos foram disponibilizados, os contatados 

apresentavam dificuldades de receber as chamadas, de terem tempo hábil para 

responder os questionários, e avarias na qualidade do sinal da linha telefônica. 

Porém, na oficina coletou-se os dados dos AF presentes, e os dados se 

assemelharam, sendo referido maquinário, insumos e capacitações.  
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Quadro 20. Respostas dos agricultores familiares individuais, dos municípios selecionados para as 
oficinas regionais, ás questões 1 a 3 (dado coletado via questionário Google forms e pessoalmente 
nas oficinas). 

Município 
1. Quais alimentos são 

produzidos pelo(a) 
senhor(a)? 

2. Quais alimentos 
são processados 
pelo(a) senhor(a)? 

3. Quais alimentos são 
comercializados? E onde? 

Moiporá - GO 
Produção de verduras, 

hortaliças e frutas. 
Rapadura e polpa 

de frutas 

Alface, couve, cheiro verde, 
abobrinha, quiabo, jiló, tomate, 

mandioca, banana, mamão, etc. 
Comercializa no meu município e 

nos municípios vizinhos. 

Fazenda Nova 

Folhagem, tomate, 
cenoura, beterraba, 

abóbora, pepino, 
abóbora madura, 

banana, pimentão, 
maracujá, couve-flor, 
brócolis, jiló, quiabo. 

Polpa de tamarindo, 
manga 

Todos. No local de produção, na 
feira, na rua (no veículo), no 

PNAE vendeu à 4 anos 

Aurilândia - GO 
Hortaliça, frutas, porco, 

galinhas, codornas, leite, 
rapaduras, polpas, doces 

Polpas 
Eu participei do PAA, vendo em 

uma feira na cidade 

Firminópolis 

Polpa de fruta (acerola), 
abacate, mexerica, 

alface, guariroba, leite, 
hortaliças 

Polpa Polpa 

Niquelândia – 
GO 

Banana, mandioca, 
feijão, melancia, abóbora 
cabutiá, açafrão, milho, 

peixe 

Farinha de 
mandioca, polvilho, 

açafrão moída 

Niquelândia: feira, supermercado, 
CONAB (PAA) 

Três Ranchos 
Alface, Couve e 

Mandioca 
Farinha de 
mandioca 

Vendo na feira de Catalão 

 

Quadro 21. Respostas dos agricultores familiares individuais, dos municípios selecionados para as 
oficinas regionais, ás questões 4 a 6 (dado coletado via questionário Google forms  e pessoalmente 
nas oficinas). 

Município 

4. O senhor(a) já 
vendeu para o 
PAA? Se sim, 
em que ano? 

5. Que apoio o 
senhor(a) recebe do 

município? 

6. O senhor(a) tem acesso à 
assistência técnica? Se sim, de 
quem? E que tipo de atividades 

são desenvolvidas? 

Moiporá - GO Vendo. Esse ano. Nenhum. 
Nenhuma assistência técnica, 

somente capacitação do SENAR 

Fazenda Nova Não 
Local (terreno) de 

produção foi cedido pela 
prefeitura 

Não 

Aurilândia - GO 
Já vendi pro PAA 
há 3 anos atrás 

Não tive apoio. Agora 
que eles estão vendo a 
minha necessidade de 

vender os meus 
produtos 

Quando participava do PAA já foram 
em minha casa fazer vistoria se eu 
realmente produzia minhas coisas. 
Eu fiz uma cozinha adequada para 

fazer polpas, doces, etc. 

Firminópolis 
Sim. de 2012 a 

2015 
Assessoria da prefeitura Sim, Emater 
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Niquelândia – 
GO 

Sim, há 5 anos. 
Por um ano: uma 
safra e esse ano 

banana 

Orientação Emater. Orientação 

Três Ranchos Não 

Apoio da prefeitura com 
caminhão, trator e 

informação oferecida 
pela EMATER 

EMATER. João Batista. De local de 
Três Ranchos 

 

Quadro 22. Respostas dos agricultores familiares individuais, dos municípios selecionados para as 
oficinas regionais, ás questões 7 a 9 (dado coletado via questionário Google forms  e pessoalmente 
nas oficinas). 

Município 

7. O senhor(a) produz alimentos 
orgânicos ou agroecológicos? 

Se sim, quais? Onde esses 
alimentos são vendidos? Há 

diferença de preço de um 
produto convencional? 

8. Que dificuldades teve 
na venda para o PNAE 

(merenda escolar)? 

9. O que 
caminhou bem 

na venda para o 
PNAE (merenda 

escolar)? 

Moiporá - GO Sim Nenhuma dificuldade 
O Pnae é 
tranquilo 

Fazenda Nova Não Não 
Entrega fácil. 
Dificuldade de 

receber. 

Aurilândia - GO Sim. 
Eu ainda não participei do 

PNAE 
Pretendo 
participar 

Firminópolis Não 
Para prefeitura não teve, 

para o estado sim. 
Burocracia 

Tudo 

Niquelândia – 
GO 

Não 

Não vende e nunca 
vendeu para o PNAE, 
participou da chamada 

pública esse ano. Falta de 
orientação dificultou início 
mas agora tá caminhando 

bem. 

Nada 

Três Ranchos 
Convencional.Com cuidado no uso 

de agrotóxico 
Não vendo Não vendo 

 

Quadro 23. Respostas dos agricultores familiares individuais, dos municípios selecionados para as 
oficinas regionais, ás questões 10 a 12 (dado coletado via questionário Google forms  e 
pessoalmente nas oficinas). 

Município 

10. O senhor(a) 
conhece algum 

agricultor familiar 
que participa do 

Conselho de 
Alimentação Escolar 

(CAE)? 

11. 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? 

12. 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? 

Moiporá - GO Sim 
Transporte, concorrência 

desleal. Respeito dos 
O valor pago pelo produto e 

a frequência. Criar uma 
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outros agricultores associação 

Fazenda Nova Não 
Recebimento. Pontualidade 

no pagamento 

Comprasse mais e mais 
variedade. Receitas que 
incluam os produtos da 

agricultura familiar 

Aurilândia - GO Sim. 
Preciso do SIM para 

entregar meus produtos 

A participação da chamada 
pública para que eu possa 
entregar minhas coisas. 

Firminópolis Não 
Para o municipio nada de 

dificuldades. 

Facilidade na entrega dos 
produtos. Fácil acesso ao 

edital 

Niquelândia - 
GO 

Não Ainda não sabe Ainda não sabe 

Três Ranchos Não Acesso ao Produtor 
Não sei. Gostaria de 

participar do progama 

 

Quadro 24. Respostas das cooperativas/ associações de AF, dos municípios selecionados para as 
oficinas regionais, ás questões 1 a 3 (dado coletado via questionário Google forms  e pessoalmente 
nas oficinas). 

Município 

Marque a 
opção que 
vocês se 

enquadram 

Nome da 
Cooperativa 

ou 
Associação 

1. Quais 
alimentos são 
produzidos? 

2. Quais alimentos são 
processados por 
agricultores da 

cooperativa/associação? 

3. Quais alimentos 
são 

comercializados? E 
onde? 

São Luiz 
do Norte 

Associação 
Associação 
Raízes da 
Floresta 

Milho verde, 
mandioca, farinha, 

alface, cheiro 
verde, açafrão, 

banana, produtos 
de fruta, 

panificados 

Panificados, produtos de 
fruta 

Milho verde, 
mandioca, farinha, 

alface, cheiro verde, 
açafrão, banana, 
produtos de fruta, 
panificados. Feira 

Mara 
Rosa 

Cooperativa 

Cooperativa 
dos 

Produtores 
de Açafrão 

de Mara 
Rosa 

Açafrão, Leite, 
Mandioca, Farinha 

de 
Mandioca,Queijo 
Ralado, Carne, 

Polpa de Frutas, 
Abóbora, Abóbora 

Verde 

Todos os alimentos citados 
acima 

Açafrão, Farinha, 
Mandioca , Queijo 

Ralado. Consumidor 
final 

 

Quadro 25. Respostas das cooperativas/ associações de AF, dos municípios selecionados para as 
oficinas regionais, ás questões 4 a 6 (dado coletado via questionário Google forms  e pessoalmente 
nas oficinas). 

Município 
Nome da 

Cooperativa ou 
Associação 

4. Vocês já venderam 
para o PAA? Se sim, 

em que ano? 

5. Que apoio a 
cooperativa/associa

ção recebe do 
município? 

6. Os agricultores da 
cooperativa/associação tem 

acesso à assistência 
técnica? Se sim, de quem? 

E que tipo de atividades 
são desenvolvidas? 

São Luiz 
do Norte 

Associação 
Raízes da Floresta 

Sim. 2014,2015, 2016 Patrulha agrícola Sim. Instituto Desenvolver 

Mara Rosa 
Cooperativa dos 
Produtores de 

Açafrão de Mara 

Não tenho 
conhecimento, gestão 

nova 
- Não 
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Rosa 

 

Quadro 26. Respostas das cooperativas/ associações de AF, dos municípios selecionados para as 
oficinas regionais, ás questões 7 a 9 (dado coletado via questionário Google forms  e pessoalmente 
nas oficinas). 

Município 
Nome da 

Cooperativa ou 
Associação 

7. 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? 

8. Que 
dificuldades 

tiveram na venda 
para o PNAE 

(merenda 
escolar)? 

9. O que 
caminhou bem 
na venda para 

o PNAE 
(merenda 
escolar)? 

São Luiz do 
Norte 

Associação 
Raízes da 
Floresta 

Sim. Milho verde, mandioca, farinha, 
alface, cheiro verde, açafrão, banana, 

produtos de fruta, panificados. São 
vendidos na feira. Não há diferença de 

preço 

Todas. Não há 
publicação de 
edital. Quando 
pedem algum 

produto a 
quantidade não 

paga o contador. 

- 

Mara Rosa 

Cooperativa dos 
Produtores de 

Açafrão de Mara 
Rosa 

A partir de 2020 o Açafrão 
De incentivar os 

produtores 
A confiança 
entre partes 

 

Quadro 27. Respostas das cooperativas/ associações de AF, dos municípios selecionados para as 
oficinas regionais, ás questões 10 a 12 (dado coletado via questionário Google forms  e 
pessoalmente nas oficinas). 

 

 

4.7 AS DIFICULDADES NA COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR 

 

 Seguem no quadro abaixo, os entraves elencados pelas secretarias de 

educação, nutricionistas e EMATER (Quadro 28). 

  

Município 
Nome da 

Cooperativa ou 
Associação 

10. Você(s) 
conhece(m) algum 

agricultor familiar que 
participa do Conselho 

de Alimentação 
Escolar (CAE)? 

11. Cite, pelo menos, 
duas dificuldades 
sobre a venda de 
alimentos para o 

município. O que pode 
ser feito para superá-

las? 

12. Cite, pelo menos, dois 
pontos positivos sobre a 

venda de alimentos para o 
município. O que pode ser 

feito para fortalecê-los? 

São Luiz 
do Norte 

Associação 
Raízes da 
Floresta 

Não - 
Fortalecimento da 

Agricultura Familiar 

Mara Rosa 

Cooperativa dos 
Produtores de 

Açafrão de Mara 
Rosa 

Não 
Convencer os produtores 

de produzir 

A comunicação. Incentivo ao 
produtor quando 

conseguimos 
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Quadro 28. Dificuldades na comercialização da agricultura familiar para o PNAE, segundo as secretarias de educação, nutricionistas e as EMATER 
locais (dados coletados pelo Google Forms) 

Municípios Secretaria de Educação Nutricionista Emater 

Alto Horizonte 
Cotação, precisamos de mais 
opções quanto à cotação de 

produtos 

Quando todos os agricultores tem o 
mesmo produto disponível para 

utilização. 

Demora do Município em publicar a 
chamada publica e demora em pagar 

os agricultores. Estamos 
programando reuniões com todos os 

envolvidos para acelerar em 
processo 

Amaralina 
A dificuldade de convencer os 
agricultores em se regularizar 

Nao existe um incentivo para ajudar 
os AF , seria bom ter um curso para 
os AF para explicar sobre a venda e 
compra dos gêneros alimentícios. As 

verduras vem pouca vezes na 
semana e tem pouca variedade 

- 

Barro Alto - Não encontra dificuldades. - 

Campinorte 
Não temos dificuldade em comprar 

da agricultura familiar 

Alimentos da safra do período de 
execução do cardápio e quantidades 

disponíveis para fornecimento. 
Aumentando a comunicação entre 

nutricionista, coordenação da 
merenda e agricultor familiar, facilitará 

todo o andamento desde o 
planejamento a execução. 

1-Falta de garantia da compra dos 
produtos. 

2-Falta de parceria na implantação 
do programa. Maior interação entre 

as partes envolvidas. 
3-As escolas não divulgam o 

programa e nem as Chamadas 
Públicas e os produtores acham 

pouco o montante e não investem 
para produzir devido à não garantia 

de venda. 
4-Pouco interesse de ambas as 

partes do negócio, burocracia e falta 
de compromisso.As escolas não 
divulgam as Chamadas Públicas. 

Mais transparência na execução do 
Programa. 

Crixás 
Em 2017 foi realizada a chamada 

pública porém não compareceu nem 
um agricultor, em 2018 foi feito um 

Não tenho dificuldade. 
- 
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trabalho de orientação e em 2019 já 
conseguimos realizar a compra da 

agricultura familiar. Quanto às 
dificuldades já foram superadas  

Hidrolina 
Os agricultores não tem interesse; 

Capacidade de produção 
Por não ter oferta de agricultor - 

Itapaci 

Falta de interesse dos produtores em 
participar e organizar a 

documentação e forma de 
pagamento. Sugestão: simplificar os 

documentos exigidos; prazo para 
pagamento menor. 

- - 

Mara Rosa 

Variedades de alimentos a serem 
fornecidos, mais qualidade . Realizar 

mais reuniões e incentivar 
plantações de novos alimentos tendo 
variedades para oferecer em todo o 

período escolar. 

- - 

Mutunópolis 

Falta de documentação necessária( 
dap ) declaração de aptidão ao 

pronaf. Falta de projetos e ações 
incentivando os produtores a plantar 

mais e com qualidade. 

Não tenho dificuldade em elaborar os 
cardápios com os gêneros 

alimentícios fornecidos pela 
agricultura familiar. A dificuldade, 

conforme citado na pergunta anterior, 
são as entregas, que atrasam ou 
muitas vezes nem entregam, é 

preciso buscar no local, o que dificulta 
o processo. 

- 

Niquelândia 

Até o momento percebemos que a 
dificuldades se dá pelo quantitativo 

de produção em média mensal, pois 
alguns produtos não consegue 

atender a demanda do município. 

1º quantitativo dos produtos  
2º polcas opções apresentadas pelos 

produtores. 
segundo o presidente da Cooperativa 

ira trabalhar para as próximas 
chamadas com um numero maior de 
produtores e também de opções que 

o SEMAE necessita. 

Enfraquecimento do PNAE 

Nova Iguaçu Os agricultores não se interessam Não existe a execução do programa. - 
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em participar devido as dificuldades 
locais 

Conscientização dos agricultores 

Pilar de Goiás - 

Não compramos da agricultura 
familiar. Quando é feita a chamada 

pública não aparece nenhum 
agricultor familiar. 

- 

Rubiataba Não tivemos dificuldades 

A principal dificuldade são os hábitos 
alimentares dos alunos, dessa forma 
há rejeição de algumas preparações 

mais tradicionais: farinha, folhas, 
amargos. 

Pouca diversificação de produto, 
distância entre produtor e 

consumidor  

Santa Rita do Novo Destino 

Não encontramos no nosso 
município agricultores que tenham 

interesse em participar do 
fornecimento dos produtos a 

prefeitura. 

Aceitabilidade dos produtos por parte 
dos alunos 

- 

Santa Tereza de Goiás 

Falta de interesse por parte dos 
agricultores. Vamos atrás dos 
mesmos, contudo não temos 
nenhum retorno. E também a 
entrega dos produtos, pois a 

secretaria de educação do município 
não possui veículo. 

Não tenho dificuldade em elaborar o 
cardápio utilizando gêneros 

alimentícios da agricultura familiar, a 
dificuldade está na entrega que ás 
vezes atrasa ou até mesmo não 

acontece, prejudicando dessa forma o 
seguimento do cardápio planejado. 

- 

Santa Terezinha de Goiás 
Número de participantes; 

Oferta de alimentos; 

Pouca variedade de alimentos 
fornecidos;  

Número de fornecedores; 

Eles não procuram a Emater para 
essa atividade 

São Luiz do Norte 

Distância dos agricultores a unidade 
escolar; 

poucas variedades de produtos. 
Utilizar o transporte escolar para 

facilitar a entrega em tempo hábil e 
diminuir gastos para agricultores; 

incentivar os produtores em 
plantações para aumentar renda 

familiar. 

1- Ainda não possui uma extensa 
quantidades de produtos da 

agricultura familiar.   
2- Local de difícil acesso do 

quilombolas,falta de transporte 
específico dos agricultores. 

para entregar nas escolas os gêneros 
alimentícios 

produzidos pelos agricultores. 
1.1- Conscientização dos agricultores 

- 
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da agricultura familiar na importância 
da produção de vários produtos.  

2.1-  Entrega dos produtos duas  vez 
por semana, sendo tragos pelo 

transporte escolar. 

Uruaçu 
Erros no processo; EMATER (falta 

comunicação); Falta cursos; É 
preciso trazer boas experiências. 

- - 

  

Amorinópolis Não aparece concorrentes  Não tenho dificuldades no momento. - 

Arenópolis 

A falta de interesse em participar da 
agricultura familiar, o pequeno 

produtor não se interessa devido à 
burocracia, e o alto valor das taxas. 

Cultura alimentar, dificuldade de 
aceitação, soluções são feitas com 
base na introdução persistente dos 

alimentos saudáveis a fim  corrigir os 
maus hábitos alimentares. 

- 

Aurilândia 

Temos poucos agricultores que 
cultivam hortaliças, pois a maior 

produção do município é a 
agropecuária, e não temos o SIM no 

município. 

Desperdício por parte dos alunos e 
oferta limitada de gêneros 

alimentícios. Para o desperdício, o 
caminho são as ações educativas por 
todo o corpo escolar. Já para a oferta 

limitada, creio que demonstrar 
interesse pelo produto é de grande 

valia. 

- 

Caiapônia - 

Estou no primeiro ano trabalhando no 
municipio de Caiapônia e com a 

agricultura familiar ainda não passei 
por dificuldades 

- 

Diorama Burocracia - 

Entidades estaduais e municipais 
não estão comprando mais os 

alimentos diretamente do agricultor 
familiar; Não há incentivo para venda 

pelos produtores. propostas: 
incentivo à produção pela prefeitura 

(ela detem maquinários) e fazer valer 
a legislação de aquisição de mínimo 
30% da Agric familiar. pelas escolas. 
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Fazenda Nova 
Poucos produtores locais e falta de 

interesse dos mesmos 

Ausência de alguns gêneros 
alimentícios - optar por alimentos 

disponíveis com valores nutricionais 
semelhantes ou então comprar por 
meio de licitação os produtos não 
disponíveis na agricultura familiar. 

Resistência da comunidade escolar - 
utilizar a EAN para conscientizar pais 

de alunos, professores e outros 
funcionários das escolas e 

principalmente os alunos, quanto à 
importância desses gêneros 

alimentícios na merenda escolar. 
Leite- necessita conscientizar os 
produtores de leite sobre as boas 

práticas e instruí-los aos métodos de 
pasteurização e o selo sim, talvez 

sendo necessária a criação de uma 
cooperativa para tornar viável a 

pasteurização; 
quitandas- explicar as quitandeiras 

sobre as boas práticas e instruí-las a 
obter o alvará de vigilância sanitária 

municipal. 

Distância do comércio da zona rural , 
falta de condição dos funcionários da 

EMATER, pessoas muito 
individualistas 

Firminópolis 
Verba insuficiente para aquisição 

dos gêneros alimentícios de acordo 
com a necessidade. 

O grau de maturação e a influência 
dos fatores ambientais na qualidade 
dos gêneros alimentícios tornam o 
processo de acompanhamento do 
cardápio mais difícil. Para superar 

essas dificuldades o cardápio é 
elaborado sem especificar qual fruta 

ou verdura será utilizada nas 
preparações. 

Não tem dificuldades 

Iporá 

Participação dos AF individuais, 
somente a cooperativa participa do 

processo. Os AF individuais não tem 
interesse por conta de impostos. 

Nenhuma dificuldade 
Pouca variedade de produtos e 
ausência de agroindústrias para 

produtos lácteos e carnes. 
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Israelândia 

Para efetuar a compra, não temos 
nenhuma dificuldade. Porém, temos 

que comprar de agricultores de 
municípios vizinhos, porque em 
nosso, não há agricultores que 

produzem para serem vendidos para 
nós 

polpa de frutas. queria muito fazer 
uso das mesmas, porém no meu 
município, não possui fornecedor. 

maior quantidade de frutas. deveria 
ser disponibilizado maior verbas para 

frutas, dessa forma forneceríamos 
mais frutas para os alunos.   

- 

Jaupaci não temos problemas - 
Frequência na produção, mercado 

consumidor 

Jussara 

Variedades de alimentos. 
Qualidades na entrega de alimentos. 

Uma assessoria técnica para 
aumentar a variedade e a 

quantidade de alimentos produzidos 
por eles. 

Os alimentos colocados no cardápio, 
tem sua maioria entregue pela 

agricultura familiar. 
- 

Moiporá - - - 

Montividiu 

Falta de informação dos agricultores 
em relação a participação da 
chamada publica, e falta de 

documentação por parte destes 
agricultores. 

Não, ainda não houve a compra por 
não haver interesse por parte dos 

agricultores familiares. 
 

- 

Novo Brasil - 

1 chamada publica, 2 por não possuir 
projeto de venda da agricultura 

familiar assinado, nesse município e 
muito difícil encontrar agricultores 
com os requezitos a ser seguidos. 

uma reunião com os agricultores para 
esclarecer todas as duvidas. 

- 

Palestina de Goiás 

Demanda de produção pelos 
produtores. Incentivos através de 

palestras e cursos fornecidos pelas 
entidades responsáveis para 
melhorar a rentabilidade da 

produção. 

Questão de entrega e produção. - 

Paraúna 
Organização da documentação dos 

agricultores familiares e 
Nao tenho dificuldades - 
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comparecimento nos certames 

Piranhas - - - 

São Luis dos Montes Belos 

Pouca diversidade de produtos. 
Muita quantidade de um mesmo 

produto. Sugiro um incentivo para os 
agricultores aderirem ao sim para se 

adequarem e poder entregar os 
produtos de origem animal o qual 
enriquece bastante o cardápio. 

que não tem muita variedade de 
frutas e verduras 

- 

  

Água Limpa 

Há ausência de agricultores 
familiares no município, devido a 

exigência de documentos que muitos 
não possuem. 

- - 

Anhanguera 

A falta de interesse dos agricultores 
em participar do processo de 

chamada pública e a exigência dos 
documentos que os mesmos tem 
que apresentar para participar do 

processo. Sugiro que facilite a 
participação dos pequenos 

agricultores, não exigindo tanta 
documentação para que os mesmo 
se sintam confortáveis em participar 

Falta de mais produtos da agricultura 
familiar e falta de interesse dos 
agricultores em fornecer para 

município mais longe, como é o caso 
de Anhanguera. 

- 

Campo Alegre de Goiás - - 
Constância de produção - 

dificuldades em produzir hortaliças 
durante todos os períodos do ano. 

Corumbaíba - 
Não tenho dificuldades.Grande 

acesso aos meus fornecedores e 
excelente qualidade os produtos. 

- 

Catalão 
Problemas nas estregas e na 

qualidade dos produtos 

Produtos de má qualidade (geleia 
mofada, biscoito de polvilho rançoso, 
pão de queijo seco); entrega difícil, 

cada um deixa o produto em um 
horário diferente, então nem sempre 

os alunos tem o alimento para o 

- 
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cardápio. 

Cumari 
Não temos agricultores familiares 

cadastrado no município. 

Na minha região, mesmo fazendo o 
mapeamento, não encontramos 

muitas variedades de produtos para 
compor os cardápios oriundos da 

agricultura familiar. Acredito ser esta 
a maior dificuldade para elaborar o 
cardápio utilizando os produtos da 

agricultura familiar. Para superar esta 
dificuldade acredito que cursos para 

informar como organizar a 
documentação para que novos 

produtores possa se transformar em 
agricultores familiares ajudaria a 

superar esta dificuldade. 

- 

Davinópolis 
Os agricultores não querem 

participar. 
Não - 

Goiandira 

1-Fragilidade dos moradores de 
assentamentos para produzir em 
grande escala hortaliças, frutas e 

outros. 
2-Poucos fornecedores no município, 
e estes, muitas vezes não participam 
por não produzir a quantitativa que 

atenda a demanda. 
 

Não tenho dificuldades, pelo contrario 
com a  compra da agricultura familiar 

consigo suprir as entregas como 
prevista para cumprir com o cardápio 

base. 

- 

Margazão A falta de agricultores aptos 
Atualmente não tenho essas 
dificuldades a serem citadas. 

- 

Nova Aurora 

Pelo valor ser baixo há pouca 
procura. Poucos produtores que tem 

a documentação exigida pela 
chamada pública. 

As vezes a quantidade de 
determinado alimento é insuficiente 
para atender a demanda de alunos. 
Para superar poderia ser plantado 
mais quantidade de cada alimento. 

- 

Ouvidor 
às vezes os produtos não estão em 
conformidade com o exigido pelo 

nutricionista. 
Não há dificuldades. - 
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Palmelo - - - 

Rio Quente  

Baixo números de agricultores 
familiar interessados e baixo 
interesse no fornecimento em 

relação ao pago por ano (19.999,00 / 
ano). 

Sem dificuldades na elaboração, o 
problema maior está na sazonalidade 

dos produtos. 
 

Três Ranchos 
Não temos agricultor familiar no 

município 

Dificuldade de conseguir frutas e 
derivados de leite como o queijo 

curado. Um mapeamento da região e 
maior incentivo por parte da gestão 
administrativa do municipio seriam 

alguns pontos que poderia fortalecer 
o interesse dos agricultores pelo 
programa, e assim conseguirem 

manter a produção durante o ano 
inteiro. 

- 

Urutaí em meu município tudo certo Não há dificuldades. - 

 

 

 

4.8 AS POTENCIALIDADES NA COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR 

 

Seguem expostas no quadro 29, as potencialidades elencadas pelas secretarias de educação, nutricionistas e 

EMATER. 
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Quadro 29. Potencialidades na comercialização da agricultura familiar para o PNAE, segundo as secretarias de educação, 

nutricionistas e as EMATER locais (dados coletados pelo Google Forms). 

Municípios Secretaria de Educação Nutricionista Emater 

Alto Horizonte  Frutas do cerrado e cursos de processamento 

Variedade do cardápio, melhor 
qualidade dos alimentos pois são 

produtos frescos e orgânicos. 

Município compra cerca de 90% do 
recurso do fnde, incentivar os 

agricultores a produzir mais para 
que o município possa comprar 

100% 

Amaralina Não tem 

valor nutricional iria aumentar e a 
comunidade  de AF irão lucrar com 

isso , produtos chegarão mais 
frescos nas escolas, iria evitar mais 
alimentos ultra processados. A horta 

escolar foi feita recentemente. 

- 

Barro Alto - 

Compra direta do AF, alimento mais 
livre de agrotóxico, alimentos in 

natura e o incentivo a produção e 
venda da AF 

- 

Campinorte - 
Melhor qualidade dos alimentos, 
alimentos ricos nutricionalmente. 

1- Há produção. 2-produtores com 
dap.- maior interação entre as 

partes. 

Crixás 

Parceria da prefeitura com o agricultor no preparo 
do terreno Intensificar palestras, reuniões, cursos 

em parceria com o sindicato rural 

A valorização do pequeno agricultor, 
o fato dos alimentos fornecidos 

serem variados e seguros, 
respeitando os hábitos alimentares 

saudáveis. 
Para fortalecer essas qualidades, 
devemos sempre reconhecer o 

trabalho e esforço dos agricultores, 
para estarmos incentivando eles a 

darem continuidade no 
fornecimento. 

- 

Hidrolina 
Conscientização dos agricultores. Formação para 

agricultores 

Tem um agricultor que quer iniciar 
com alimento que é o que ele tem 

disponibilidade 
- 
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Itapaci - - - 

Mara Rosa O leite e o açafrão. Manter a união dos cooperados. - - 

Mutunópolis 
Primeiramente, facilitar para os agricultores o 

documento (dap), pois a maioria são assentados . 
fornecimento de recursos. 

As potencialidades são a utilização 
de insumos naturais, sem utilização 

de agrotóxicos e também, 
movimentar a economia local, além 
de promover a integração entre os 

agricultores familiares e a 
comunidade. 

- 

Niquelândia 
* Piscicultura * horta comunitária  

podemos fortalecê-las com cursos nas áreas e 
palestras de empreendedorismo. 

Piscicultura e hortas comunitária. 
Onde podemos fornecê las com 
cursos nas áreas e palestras de 

empreendedorismo. 

Parceria CONAB e PNAE, PAA 
ajudam a fortalecimento da 
renda do produtor rural, do 

comércio e qualidade da 
merenda escolar. 

Nova Iguaçu 
Os agricultores não se interessam em participar 
devido às dificuldades locais e falta de interesse 

próprio 

Não possui a execução do 
programa. Tenho apenas 6 meses 

no cargo, maiores informações 
somente com secretária ou 
coordenadora da merenda 

- 

Pilar de goiás - 

Não compramos da agricultora 
familiar. Incentivar os agricultores 

familiares da região a produzir 
gêneros alimentícios para fornecer 

para a escola. 

- 

Rubiataba 
Leite e polpas frutíferas, o governo fornecer mais 

incentivos e financiamentos aos produtores. 

Produção de leite. Dar mais 
incentivo aos produtores, para a 
fabricação de derivados do leite. 

Mercado garantido 

Santa Rita do 
Novo Destino 

Não consigo responder esse questionamento. 
Mais adesão de agricultores 

familiares, mais agilidade na entrega 
dos produtos. 

- 

Santa Tereza 
de Goiás 

Não realizamos a compra. porém, as potencialidades 
seriam favorecer os agricultores locais e servir 

alimentos mais naturais, sem uso de agrotóxicos. 

As potencialidades estão no 
consumo de alimentos naturais, sem 

uso de agrotóxicos e também dar 
oportunidade aos agricultores locais 
de comercializarem seus produtos. 

- 
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Santa Terezinha 
Fortalecimento da renda dos pequenos produtores; 
valorização dos pequenos agricultores do município 

Valor nutricional;  
Qualidade dos alimentos oferecidos 

na alimentação escolar; 
- 

São Luiz do 
Norte 

Oferta de mandioca e polpas de frutas. podemos 
fortalecê- las aumentando o consumo destes 

alimentos. 

Aquisição local de alimentos para as 
escolas implicou positivamente no 

consumo de alimentos mais 
saudáveis e adequados por parte 

dos escolares, além de causar 
novas probabilidades de mercado 

para a agricultura familiar e 
promover práticas de produção 

consideradas menos prejudiciais ao 
ambiente. 

 
Os benefícios da elaboração de um 
cardápio não abrangem apenas aos 

alunos, que tem garantido seu 
direito a uma alimentação saudável, 

adequada a bom hábitos 
alimentares, mas, também, aos 

agricultores familiares, que poderão 
vender seus produtos e diminuir os 

níveis de pobreza no meio rural. 

- 

Uruaçu Fazer a economia do município circular - - 

 

Amorinópolis  Incentivos, melhor remuneração para os agricultores  
No nosso cardápio incluímos 

sempre verduras e legumes. Para 
fortalecer seria a compra de frutas. 

- 

Arenópolis 
Incentivo de compras dos pequenos produtores, 

incentivo à organização das documentações. 

Sobremesa rapadura, o que pode 
ser melhorado, ações de correção 

no cardápio visando um 
potencialização na absorção dos 
nutrientes do alimento, e também 

leites e seus derivados que podem 
ser utilizados em outras receitas. 

 
- 

Aurilândia Temos muitos produtores de mandioca e de guariroba. Incentivo da cultura local e inserção - 
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de frutas e hortaliças com manejos 
mais sustentáveis seriam 

potencialidades incríveis. A 
princípio, abranger nosso leque de 

produtores para um raio maior, seria 
louvável já que nossa produção 

local é bem limitada. 

Caiapônia - 

Na elaboração do cardápio com 
alimentos oriundos da agricultura 

familiar é levado em conta que esse 
cardápio será nutricionalmente 

falando, mais rico em nutrientes, 
maior variedade com mais saúde 

para quem consome. 

- 

Diorama Implementação da feira do produtor rural - 
Quando era forte, havia 

desenvolvimento do campo e 
empoderamento dos AF. 

Fazenda Nova 

Produção de bananas por agricultores isolados e 
assentamentos da reforma agrária com potencialidade 

para a produção, incentivo dos governos estadual e 
federal. 

Inserção de produtos cultivados 
localmente com maior frequência, 

como: banana, mandioca, 
quitandas, queijos, frutas locais e 

entre outros. Estimular a criação de 
cooperativa. 

Prefeitura compra 30 % 
obrigatórios da AF, oficinas da 

EMATER podem ser usadas, 
podem vender os produtos na 

cidade e na cooperativa 

Firminópolis 

Assiduidade no envio da verba pelo pnae para 
pagamentos dos fornecedores, e diversidade dos 

gêneros alimentícios. para fortalecimento: aumento da 
verba enviada, mensalmente, pelo pnae para o 
aumento da aquisição de gêneros alimentícios. 

Variedade e boa articulação com os 
agricultores familiares. Para 

fortalecer estas potencialidades 
pode-se oferecer cursos e 

orientações para melhoria dos 
produtos e aumento da 

produtividade. 

A compra da agricultura familiar 
está sempre acima de 30% 

Iporá 

Mais opções de produtos, com a sazonalidade 
dos alimentos a oferta nessas épocas é 

abundante, porém em contrapartida quando não 
há produção na época, se torna dificultosa a 

entrega. 

Variedade de produtos e seus 
nutrientes levando assim á uma 

alimentação mais saudável. 

Apoio da prefeitura com transporte 
e participação de cooperativas na 
organização da comercialização e 
elaboração de projetos do PAA. 

Israelândia Pensamos que a secretaria de agricultura deve alimentos em boa qualidade - 
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continuar incentivando, como vem fazendo, os 
pequenos chacareiros de nosso município a entrarem 

nesse ramos de produzir. 

sensorial. município continuar a 
selecionar bem seus fornecedores. 
boa rotatividade.  os hortifrútis não 
perdem por que as merendeiras 
juntamente com a coordenadora  

possuem um bom controle de 
estoque  e nos permite servir 
produtos de boa qualidade e 

evitando desperdício. 

Jaupaci Alimentos de boa qualidade - 
Atendimento merenda escolar, 
agregar renda aos pequenos 

produtores 

Jussara 

Fortalecimento uma alimentação saudável, incentivo e 
inclusão de alimentos regionais, criando hábitos 

saudáveis estimulando o consumo de frutas verduras 
e hortaliças . Movimenta o comércio com a compra de 

sementes, adubos etc 

Com a realização das reuniões todo 
início de ano com os agricultores, 

tem estimulado a produção de 
novos alimentos e também em 

quantidades maiores, já que eles 
têm a ciência que os produtos serão 

pedidos para o cardápio. 

- 

Moiporá - - - 

Montividiu Não realizamos. 

Respostas acima. 
Mas se houvesse a chamadas 
pública com interessados em 

fornecer seria muito bom para os 
alunos. (SEM AGROTÓXICOS por 

exemplo.) 

- 

Novo Brasil - 
Nosso município ainda não possui 

agricultura familiar 
- 

Palestina Mandioca, milho e hortaliças. 

Alimentos produzidos na região, 
mais saudáveis, renda familiar. 

Parceria com as  famílias da região, 
informação sobre a importância da 

agricultura familiar. 

- 

Paraúna 
Qualidade dos produtos e pontualidade na 

entrega 

Procuro inserir no cardápio os 
alimentos de maior produção local 

pois o sabor e a qualidade 
- 



 

 

61 

 

 

nutricional são melhores do que os 
outros fornecedores. 

Piranhas - - - 

São Luis de 
Montes Belos 

Produtos frescos e com qualidade. incentivar a 
produção de hortaliças e legumes. hortas e lavouras 

comunitárias. 
- - 

 

Água limpa Melhorar as oportunidades porque é muito burocrático - - 

Anhanguera 

A facilidade em se adquirir o produto e de entrega do 
mesmo. incentivar os pequenos agricultores a fornecer 

os produtos, ajudando assim a complementar a sua 
renda familiar. 

No município embora exista 
agricultores, não existe nenhum 

deles que possui a documentação 
para se enquadrar na agricultura 

familiar. Ou mesmo falta interesse 
dos mesmos em querer fornecer. 

Mas uma potencialidade é: 
preferência aos produtos da 

agricultura familiar. 

- 

Campo Alegre 
de Goiás  

- - 

-Mais um comprador da produção, 
- certeza de recebimento. 

- organizar a cadeia produtiva, 
- um compromisso maior por parte 

das escolas compradoras em 
comprar dos agricultores familiares. 

Corumbaíba - 

Produzir uma aliança com os 
produtores da região com o objetivo 
de fortalecer a educação alimentar e 

ofertar refeições mais ricas 
nutritivas. 

- 

Catalão Variedade; capacitações para melhorar mão de obra. 

Variedade de itens (hortaliças); Os 
AF poderiam procurar manter a 

qualidade do produto e realizar as 
entregas no prazo e quantidade pré-

determinadas. 

- 

Cumari 
Uma boa articulação entre a equipe da secretaria 

municipal e os agricultores. acredito que palestra deva 
Apoio dos Agricultores familiares 

existentes e comprometimentos dos 
- 
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acontecer para fortalecer a agricultura familiar. agricultores envolvidos. Acredito que  
que pode ser feito para fortalece-las 
são uma maior proximidade, como 

palestras em conjunto, cursos 
dentre outros. 

Davinópolis Tentamos incentivá-los,mas sem sucesso algum Não 

Parceria conab e pnae, paa ajudam 
a fortalecimento da renda do 
produtor rural, do comércio e 

qualidade da merenda escolar. 

Goiandira 

*Acompanhamento dos técnicos da agência rural 
(emater) junto aos produtores.  

* Parcerias da prefeitura junto às unidades produtivas, 
com a articulação de políticas de incentivo aos 

pequenos produtores para participarem do projeto.. 

 

Proximidade com o município de 
Catalão, que é o local onde se 

encontra os agricultores familiares 
cadastrados e aptos a participarem 

do credenciamento. 

- 

Marzagão Município não possui agricultores 

A Segurança alimentar e nutricional 
e preservação dos hábitos 

alimentares e culturais, onde 
atendem nossas particularidades. O 
fortalecimento se baseia na forma 
de produção, armazenamento e 
também transporte dos gêneros. 

- 

Nova Aurora 
Por ser um produto mais saudável e natural, por 

incentivar a agricultura local. 

Variedade de alimentos, frutas 
verduras e legumes da época, 
sendo mais saudáveis pois foi 

respeitado a época de maturação 
das mesmas. 

- 

Ouvidor 
Por ser produtos orgânicos, não há contaminações 

para uso das crianças. 

A primeira potencialidade é o fato 
dos produtos serem orgânicos. 
A segunda potencialidade é a 

geração de renda e melhoria da 
economia local. 

Para fortalece-las é necessário 
manter a chamada pública. 

- 

Palmelo - - - 

Rio Quente  Valor gasto pela secretaria é uma potencialidade que É o baixo valor disponível para cada - 
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deveria estimular os agricultores. agricultor rural fazendo com que 
haja baixo interesse no fornecimento 
individual, preferindo cooperativas. 

Três Ranchos Não temos agricultor familiar no município 

Algumas potencialidades seria 
Legumes e hortaliças. Que podem 

ser fortalecidas com incentivo e 
apoio do município quanto a 

produção, colheita e manutenção 
dos mesmos. 

- 

Urutai Variedades de alimentos colhidos na hora 
alimentos frescos e regionais. 

Temos tentado incluí-los em maior 
quantidade. 

- 
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4.9 POTENCIAL PRODUTIVO E DE COMERCIALIZAÇÃO DOS AGRICULTORES 

FAMILIARES INDIVIDUAIS E DE SUAS COOPERATIVAS/ASSOCIAÇÕES  

 

 O quadro 30 apresenta dados referentes ao potencial produtivo dos 

municípios participantes da pesquisa, segundo a EMATER local. E os dados 

referentes ao potencial produtivo e de comercialização, segundo 

cooperativas/associações consta no quadro 31. 

 

Quadro 30. Potencial produtivo dos municípios selecionados para as oficinas regionais, segundo a 
EMATER local. 

Município O que se produz, segundo a EMATER 

Iporá 
Tomate, mandioca, banana, abacaxi, verduras de folhas, polpa de frutas, farinha 

de mandioca, milho verde, abóbora. 

Firminópolis Frutas, hortaliças, legumes. 

Diorama Leite in natura (muito); banana (muito pouco) 

Pilar de Goiás Leite e Carne 

Paraúna Soja, milho, sorgo, feijão. 

Campinorte Leite, carne, milho, soja, hortaliças, produtos de mandioca, ovos 

Três Ranchos Soja, Milho e Olericultura. 

Nova América Hortaliças, frutas nativas do cerrado, leite e seus derivados. 

Santa Tereza de 
Goiás 

Mandioca, Guariroba, Milho verde, Banana, Farinha, Rapadura, Hortaliças e etc. 

Caiapônia Olerícolas em Geral, Banana, mandioca e abacaxi. 

Campinorte Leite, carne, ovos, hortaliças, milho, soja, mandioca e derivados e outros 

Uruaçu Mandioca, Mamão, Milho, Soja, Melancia, Abacaxi, sorgo, milheto e hortaliças. 

Alto Horizonte 
Produtos oleráceos em geral, milho, banana, mandioca, Frutos como: acerola, 

caju, cajuzinho do cerrado, tamarindo, maracujá azedo, abacate, mamão, manga 

Campinorte Leite, carne, hortaliças, milho, soja, mandioca e derivados, ovos e outros 

Itapaci 
Olerícolas: mais folhosas, tomate, cucurbitáceas, quiabo, milho verde. Origem 

animal: frangos, suínos, leite, piscicultura 

Jaupaci Leite, carne, Aves, Peixes, mel, hortaliças 

São Luis dos 
Montes Belos 

Alfaces, couve, mandioca, banana, mamão, laranja, melancia, abóbora verde e 
ovos caipiras 

Mara Rosa Hortaliças, milho, açafrão, aves caipira, leite. 

Santa Rita do 
Novo Destino 

Brássicas, legumes 
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Mutunópolis Leite, carne bovina, mandioca e Horticultura em pequena escala. 

Campo Alegre 
de Goiás  

Leite, bezerros de corte e pouca agricultura - milho e hortaliças. 

Ouvidor Carne, leite, grãos e derivados. 

Crixás Carne, leite e verduras. 

Davinópolis Milho, feijão, mandioca. 

Niquelândia 
Mandioca, milho, banana, alface, polvilho, farinha, doces cristalizados, geleia de 

polpas de frutas do cerrado, leite, queijo, requeijão, frango caipira, polpa de frutas, 
quitandas (bolos, roscas). 

 

 

 É possível observar que cada local, apesar de haverem produções comuns, 

como leite e hortaliças no geral, se observam algumas especificidades que 

caracterizam a produção local como, por exemplo, a produção de quitandas, que 

ocorre em Niquelândia, ou a produção de frutas nativa do cerrado relatada por 

Nova América. De forma geral a maioria dos municípios apresenta ampla 

diversidade de produção, com exceção de Davinópolis, Paraúna e Pilar de Goiás. 

Independente da diversidade de produção, todos os respondentes expuseram 

produtos que são factíveis de serem comercializados no PNAE.  Porém é 

importante que atividades sejam realizadas para a atualização destes dados já 

que o recurso humano ainda existente na EMATER não consegue atender toda a 

demanda como o seria possível se houvesse a adequação do quantitativo de 

profissionais de acordo com a demanda de cada local. 
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Quadro 31. Dados referentes ao potencial produtivo e de comercialização, segundo cooperativas/associações. 

 

Município 
de Origem 

 

Cooperativa/ 
Associação 

Municípios 
onde 

comercializa 
Alimentos produzidos Alimentos Processados 

Quais alimentos 
são 

comercializados? 

Produtos 
orgânicos ou 

agroecológicos 
(certificados)? 

Catalão 
 

 
 
 

 
COMAFIR 

 
Municípios 

circunvizinhos 

Hortaliças variadas, feijão 
crioulo 

panificados (pão de 
queijo, biscoito de queijo, 

biscoito de polvilho), 
canjica, fubá, rapadura, 

geléia, mandioca 
descascada, farinha de 
milho e de mandioca 

Todos os que 
produzem 

Não 

Iporá 
 

 
 
 

 
AMAS 

ACAMAFUL 

Iporá, Diorama, 
Montes Claros, 
Amorinópolis, 
Israelândia, 

Fazenda Nova, 
ovo Brasil, 
Jussara, 

Itapirapuã, 
Jaupaci 

Abacaxi, banana maçã, 
laranja, melancia, polpa de 

fruta, mandioca, milho 
verde milho verde, mamão, 

hortaliças variadas 
 

, farinha de mandioca, 
polvilho, queijo curado 

Todos os que 
produzem 

Não 

São Luiz 
do Norte  

Associação 
Raízes da 
Floresta 

Não informado 

Milho verde, mandioca, 
farinha, alface, cheiro 

verde, açafrão, banana, 
produtos de fruta, 

panificados 

Panificados, produtos de 
fruta 

Milho verde, 
mandioca, farinha, 

alface, cheiro verde, 
açafrão, banana, 
produtos de fruta, 

panificados 

Sim, Milho verde, 
mandioca, 

farinha, alface, 
cheiro verde, 

açafrão, banana, 
produtos de fruta, 

panificados 

Mara Rosa 

Cooperativa 
dos Produtores 
de Açafrão de 

Mara Rosa 
Não informado  

Açafrão, Leite, Mandioca, 
Farinha de 

Mandioca,Queijo Ralado, 
Carne, Polpa de Frutas, 
Abóbora, Abóbora Verde 

Açafrão, Leite, Mandioca, 
Farinha de 

Mandioca,Queijo Ralado, 
Carne, Polpa de Frutas, 
Abóbora, Abóbora Verde 

Açafrão, Farinha, 
Mandioca , Queijo 

Ralado 
Não  
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Em relação aos locais de comercialização dos produtos, os AF e as 

cooperativas/associações citaram apenas o PNAE (escolas municipais, estaduais 

e institutos federais) e feiras. No que se refere à venda para o PAA, das três 

cooperativas/associações citadas no quadro 31, apenas uma nunca vendeu para o 

PAA. 

 

Quadro 32. Atividades desenvolvidas pela EMATER direcionadas à venda institucional e as dificuldades e 

facilidades encontradas no trabalho com os agricultores familiares. 

Município 

Desenvolve atividades com 
agricultores familiares 
direcionadas a vendas 
institucionais (PAA e 

PNAE)? 

Dificuldades e facilidades no trabalho com os 
agricultores familiares 

Iporá 
Assistência técnica na 

produção e elaboração de 
DAP 

Dificuldades: Adoção de novas tecnologias. Aquisição de 
insumos, agroindústrias para os produtos lácteos e carnes. 

Facilidades: Oferta de crédito do Pronaf, apoio de 
Prefeitura com transporte, envolvimento de Cooperativas. 

Firminópolis 
Organização Rural (Cursos, 

Visitas ,Reuniões) 
Sem dificuldades, município a maioria são de agricultores 

familiares 

Diorama 

Essa atividade já foi forte no 
município, e a Emater 
acompanhava desde a 

produção, comercialização e 
elaboração dos projetos para 

a venda nas entidades 
estaduais (escolas) e 

municipais (prefeituras). Hoje 
estas entidades não adquirem 

mais os produtos (Lei???) 

Tradicionalismo; baixo poder aquisitivo da venda dos 
produtos agropecuários; dificuldades na administração da 

propriedade; individualismo; envelhecimento dos 
produtores rurais promovendo o êxodo para as cidades 
(urbanização tanto dos mais velhos com dos jovens (o 

campo está ficando velho e vazio). 

Pilar de Goiás Não 
A principal dificuldade é a falta de interesse dos 

agricultores familiares em procurar ou aceitar o apoio da 
EMATER 

Paraúna Aqui neste município, não 

Falta de técnicos, pois, o município tem uma área territorial 
muito grande, e tem apenas um técnico; falta de infra 

estrutura na unidade Local, (combustível, equipamento 
mais modernos, e outros) 

Campinorte 
Sim.orientação sobre venda 

para o PNAE 
Dificuldades: Incertezas quanto a venda dos produtos. 
Facilidades: região propícia à produção de alimentos. 

Três Ranchos 
Com produtores familiares 

sim. Mas não direcionados ao 
PAA e PNAE 

Idade dos Produtores e fator cultural (tradição) 

Nova América Não 

Dificuldades: utilização indiscriminada de agroquímicos; 
aplicação de agrotóxicos que não seguem as orientações 
técnicas; organização dos produtores em associações ou 

cooperativas; acesso à novas tecnologias da boa produção 
do leite; assistência técnica veterinária. 

Facilidades: boa aceitação às sugestões técnicas; 
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produtores bem informados quanto às inovações agrícolas. 

Santa Tereza de 
Goiás 

Não 

Dificuldades: Produtores desmotivados. 
Facilidades: Os agricultores possuem assistência técnica 
na propriedade, acesso ao sistema do banco através do 
técnico e o técnico tem automóvel à disposição para o 

trabalho. 

Caiapônia Sim - 

Campinorte Sim 
Pouca organização dos produtores e da produção, pouco 

comprometimento de ambas as partes No negócio do 
PANE 

Uruaçu Não 
Dificuldades: Não tem Facilidade: Estão sempre ávidos pra 

novas orientações e tecnologias. 

Alto Horizonte 

Dificuldades: Produtores 
desunidos e resistente a 

mudanças  
Facilidade: não vejo nem uma 

facilidade  
 

Sim - elaboração do projeto PNAE, visita nas propriedade, 
orientações no plantio, colheita e comercialização dos 

produtos e exclusões em outros municípios 

Campinorte 
Sim. Orientação sobre o 

PNAE junto aos produtores e 
escolas 

Pouca organização dos produtores e da produção, pouco 
interesse e compromisso das escolas em comprar dos 

produtores. 

Minaçu 

Sim: Juntamente com a 
Cooperativa local 

,Organização de todo sistema 
de produção de acordo com 

os projetos 

Dificuldades: Poucos recursos dos do Governo para 
Programas Institucionais do P.A.A. 

Facilidades:Satisfação/ aceitabilidade por parte dos 
agricultores nos Programas Institucionais. 

Porangatu Não 
Dificuldade para financiamento com área até 240,00 há, 

necessitando de avalista 

Itapaci 

Não. Por desinteresse dos 
agricultores e resistência dos 

mesmos ao associativismo e a 
participar do programa. Não 
há interesse em participar de 

venda institucional 

Muita resistência ao associativismo. Dificuldades de 
liberação de crédito; morosidade do Agente Financeiro e 

dificuldades de apresentação de garantias. 

Jaupaci 

Feira semanal para vendas de 
produtos e escolas no 

município via cooperativa 
município vizinho 

Assentados da reforma agraria, 2 assentamentos no 
município, associação agricultores e sindicato rural 

São Luis dos Montes 
Belos 

No inicio trabalhamos ate a 
criação da cooper belos; que 

assumiu os trabalhos com paa 
 

Demanda mais por bovinocultura leiteira. 
Associação do caldeirão trabalha com produção de milho e 

arroz para uso consumo familiar. 
Desunião,  

paa, passou para a cooperativa de leite.que não possui 
recursos para projeto. 

Produtores investiram em infraestrutura e acabou recursos, 
ficaram no prejuízo. 

Burocracia para formalizar vendas e atendimento as 
chamadas publicas. 

Mara Rosa Não 
Dificuldades: devido a serem pequenos produtores não tem 
capital para investirem em equipamentos necessários para 
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a boa condução da lavoura. 
Facilidades: os produtores são abertos a nossas opiniões, 
aceitam nossas sugestões e são abertos as mudanças e 
aceitam as nossas orientações técnica. Obs.; ( resposta 

dos técnicos que trabalhavam aqui) 

Santa Rita do Novo 
Destino 

Não Dificuldades: falta de técnicos ; facilidades: não existe 

Mutunópolis Não 

Falta de coletivismo,Dificuldade de acesso ao crédito 
rural,Dificuldade de acesso aos mercados 

consumidores/Conhecimento com a maioria dos 
produtores,Receptividade nas orientações técnicas e 

Hospitalidade de todos. 

Campo Alegre de 
Goiás  

Sim. Vendas para a merenda 
escolar em escolas municipais 

e estadual 

Falta de diversificação das atividades produtivas e a grande 
maioria já estão com a idade mais avançadas e não 

estamos vendo novos sucessores. 

Ouvidor 

Não. Atividade desempenhada 
, pela secretaria municipal de 

educação e MCP 
conjuntamente 

Dificuldades de convencimento na utilização de insumos e 
tratos culturais, para melhor aproveitamento na produção e 

atividade desempenhada pelo pequeno produtor, e 
recursos financeiros por hora abaixo do necessário para 

um bom resultado final. Facilidades de contatos pessoais , 
população acessível a uma boa conversa...cidade do 

interior , pessoas humildes e interessadas. 

Crixás 

Não. Tentamos várias vezes 
mas a sazonalidade da 

produção foi fator limitante. 
Pouca oferta. A não ser 
farinha, mandioca e leite 

Pouca união, somente reunem praticamente mais para 
festividades. 

Davinópolis Não 
Falta de maquinário para atendimento de todas as 
propriedades e a facilidade de convivência com os 

produtores rurais do município 

Niquelândia 

Sim, desenvolve atividades de 
crédito rural e emissão de 
DAP, Assistência técnica e 

difusão de tecnologia 

Dificuldades: trabalhar com a cooperativa e o 
associativismo, corpo técnico da EMATER é insuficiente; 

Facilidades: conhecimento e experiência em planejamento 
no município. 

 

 

4.10 O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NA 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

 O nutricionista responsável técnico no PNAE tem como uma de suas 

atribuições a elaboração de cardápios das escolas municipais. Em nosso 

questionário online, perguntamos quais fatores poderiam fazer esse profissional 

não adquirir produtos da agricultura familiar. Das 24 respostas obtidas, os 

aspectos „documentação incompleta‟ apresentou o maior percentual (25%). „Falta 
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de compromisso/interesse dos agricultores‟, „Gêneros alimentícios que não se 

enquadram com a demanda/ pouca variedade‟ e „qualidade dos produtos‟ seguiu 

como os fatores mais citados depois da documentação, aparecendo em 20,83% 

das respostas (Quadro 33).  

 
Quadro 33. Fatores vistos como impeditivos/dificultadores para a realização da compra de alimentos 
advindos da AF, pela perspectiva da(o) profissional nutricionista, em percentual. 

Quais fatores podem fazer você não comprar da agricultura 
familiar? 

n % 

Falta de compromisso/interesse dos AF 5 20,83 

Documentação incompleta 6 25 

Falta de agricultores 3 12,5 

Gêneros alimentícios que não se enquadram com a demanda/ pouca 
variedade 

5 20,83 

Qualidade dos produtos 5 20,83 

Dificuldade na entrega/prazo da entrega 2 8,33 

Baixa produtividade 3 12,5 

  

Em relação à elaboração dos cardápios incluindo alimentos da agricultura 

familiar, das 24 nutricionistas participantes, 66,66% (n=16) responderam que não 

sentem dificuldade. Contudo, em um segundo momento, ao solicitar-se que 

elencassem dificuldades na elaboração dos cardápios, obtivemos as seguintes 

respostas, descritas no quadro 34. 

 
Quadro 34. Fatores vistos como dificuldades na elaboração de cardápios para a alimentação 
escolar com a utilização de alimentos advindos da AF, pela perspectiva da(o) profissional 
nutricionista, em percentual. 

Dificuldades na elaboração do cardápio com gêneros alimentícios 
da agricultura familiar 

N % 

Baixa variedade de produção 2 8,33 

Regularização de produtos 1 4,16 

Dificuldade na entrega (periodicidade, horários) 2 8,33 

Baixa qualidade dos produtos 1 4,16 

Desinteresse na participação dos editais 2 8,33 

Baixa produção 1 4,16 

Não apresentam dificuldade em comprar da AF 16 66,66 
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Solicitamos também, para que elencassem potencialidades na elaboração 

dos cardápios com produtos da agricultura familiar e obtivemos como as principais 

questões: „Adequações no cardápio (melhor qualidade)‟, Manejo sustentável (sem 

agrotóxicos, uso de insumos naturais) (orgânicos) e „Qualidade dos produtos‟, com 

20,83% de frequência cada, como consta no quadro 35.  

 

Quadro 35. Fatores vistos como potencialidades para a elaboração de cardápios para a 
alimentação escolar com a utilização de alimentos advindos da AF, pela perspectiva da(o) 
profissional nutricionista, em percentual. 

Potencialidades na elaboração do cardápio com gêneros 
alimentícios da agricultura familiar 

n % 

Incentivo aos pequenos agricultores locais 2 8,33 

Orientação/conscientização sobre Boas Práticas aos AF 1 4,16 

Adequações no cardápio (melhor qualidade) 5 20,83 

Incentivo cultura local (Alimentos regionais) 2 8,33 

Variedade dos alimentos  4 16,66 

Articulação com entre EEx e AF 3 12,5 

Melhora na renda familiar local/ movimentação economia local 3 12,5 

Manejo sustentável (sem agrotóxicos, uso de insumos naturais) 
(orgânicos) 

5 20,83 

Qualidade dos produtos 5 20,83 

Respostas não condizentes/ não se aplica 3 12,5 

 

A avaliação dos cardápios mensais, entregues pelos municípios 

participantes do produto, foi conduzida a partir da metodologia do IQ COSAN. 

Nesta, apenas as semanas com 5 dias de oferta de refeições (chamados aqui de 

cardápios semanais completos) entraram no processo de análise. Dos 33 

municípios que enviaram cardápios para avaliação, 30 cardápios de 2018 e 33 de 

2019, todos tiveram o cardápio mensal avaliado a partir de 2 semanas, pois 

mesmo nos enviando mais de um cardápio, foram enviados cardápios com 

semanas incompletas inviabilizando uma análise mais precisa, já que 2 semanas 

não é o suficiente para extrapolar os resultados como a realidade dos cardápios 

da escola. A quantidade de refeições analisadas por cardápio consta no apêndice 

H, já que não foi possível fazer essa padronização, foi-se avaliado de acordo com 

a realidade dos cardápios disponibilizados por cada município.  
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A sinalização de baixa oferta de frutas e hortaliças foi encontrada em 23 

municípios (75,75%) em 2018 e em 25 (76,66) em 2019. Para 60% dos municípios 

não ocorreu a alta oferta de alimentos restritos em 2018, e em 72,72% em 2019. A 

alta oferta de doces não ocorreu em 66,66% dos municípios no ano de 2018 e 

2019. Em 100% dos municípios não foi encontrada a oferta de alimentos 

proibidos. Em relação aos indicadores positivos, foi encontrada a oferta de 

alimentos regionais em cardápios de 20 dos municípios (66,66%) em 2018 e em 

28 (84,84%) em 2019. A oferta de alimentos da sociobiodiversidade ocorreu em 

50% dos municípios em 2018 e em 45,45% em 2019 (quadro 36). 

 

Quadro 36. Indicadores negativos e positivos de avaliação de cardápios da alimentação escolar, nos 
anos de 2018 e 2019, dos municípios selecionados para as oficinas regionais, de acordo com os 
critérios estabelecidos pelo IQ COSAN, Goiás, 2018. 

Variável de avaliação do cardápio 
2018 (N=30) 2019 (N=33) 

Sim  Não Sim Não 

Indicadores negativos     

Baixa oferta de frutas e hortaliças 23 7 25 8 

Alta oferta de alimentos restritos 12 18 9 24 

Alta oferta de doces 10 20 11 22 

Alta oferta de alimentos proibidos 0 0 0 0 

Indicadores positivos¹     

Oferta de alimentos regionais 20 9 28 5 

Oferta de alimentos da sociobiodiversidade 15 15 15 18 

 

A análise do IQ COSAN permite identificar o número de alimentos 

diferentes ofertados semanalmente, que indicam a diversidade dos cardápios. As 

análises realizadas indicam que os cardápios necessitam de melhoras, porém, 

pela análise realizada com apenas duas semanas, não é coerente afirmar as 

falhas nos cardápios. Seria necessária maior quantidade de cardápios completos 

para uma análise que permita concluir da qualidade do cardápio. Mas é possível 

ter-se uma noção da estruturação dos cardápios, demostrando pontos de alerta, 

como a baixa oferta de frutas e  hortaliças. 
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4.11 OFICINAS 

 

 De acordo com os entraves e potencialidades elencadas no diagnóstico 

realizado pela equipe do CECANE UFG, em todos os municípios participantes, 

elencamos três principais temáticas para serem trabalhadas nas oficinas 

regionais, são essas: cooperativismo e associativismo, por que notamos que há 

uma resistência grande dos agricultores em quererem se organizar em grupos 

formais, e isso dificulta o processo de comercialização para o PNAE; a dificuldade 

de acesso aos serviços de inspeção sanitária, o que inviabiliza o fornecimento de, 

por exemplo, alimentos de origem animal e polpa de frutas para a alimentação 

escolar; e a dificuldade de aceitação de alimentos da agricultura familiar e/ou 

orgânicos por não apresentarem forma similar de alimentos produzidos por 

métodos tradicionais. Para isso, contaremos com a participação de parceiros 

como a EMATER, VISA e AGRODEFESA, além de agrônomos e nutricionistas 

com expertise nestes assuntos. O quadro 21 apresenta a estruturação prévia da 

formação, de acordo com as temáticas centrais, os conteúdos a serem tratados, 

as metodologias (ativas) propostas e os responsáveis. As listas de presença das 

oficinas constam no apêndice I, os registros fotográficos nos apêndices J, K e L, e 

as avaliações dos participantes quanto á oficina estão no apêndice M. 
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Quadro 37. Programação das Oficinas regionais para encontro da demanda da alimentação escolar e produção da agricultura familiar 
para a boa execução do PNAE, realizada no ano de 2019 pela equipe do CECANE UFG em parceria com o FNDE. 

HORÁRIO TEMA CENTRAL PERGUNTAS/ CONTEÚDOS GUIAS METODOLOGIA RESPONSÁVEL 

8:30h às 8:45h                                     ABERTURA/ CREDENCIAMENTO 

 
 

8:45 às 9h 

- O que faz o CECANE 
UFG? 

 
- A Agricultura Familiar e 

o PNAE 

 
- O que é o CECANE UFG ? 

 
- Por que fortalecer a agricultura familiar nos 

municípios? 
- Quais os objetivos do PNAE? Como é feito o 

repasse de recursos? 
 

 
 

 
Exposição 
Dialogada 

 
 

CECANE UFG 
Camila 

 
9h às 10:15 

Associativismo e 
cooperativismo e a 

comercialização 
para o PNAE 

- Como criar cooperativas e associações? 
Quais as diferenças entre essas 

organizações? 
- A comercialização de alimentos da 

agricultura familiar para o PNAE. 

 
Painel 1 

 
EMATER 

Mediadoras: Joseane e 
Camila 

10:15 às 10:30                               LANCHE DA MANHÃ 

 
 

10:30 às 12:30 

 
Inspeção sanitária de 

alimentos: conversa com 
AGRODEFESA e MAPA 

 

- Quais os passos para regularizar os 
produtos processados de responsabilidade 

do MAPA e AGRODEFESA? 
- Como é o processo de instalação do 

Serviço Municipal de Inspeção Sanitária? 
- Como o agricultor familiar pode adquirir o 

selo do SIM, SIE ou 
SIF? 

 
 
 

Exposição 
dialogada 

 
AGRODEFESA e Joseane 

Mediadora: Camila 

12:30 às 14h                                             ALMOÇO 

 
14h às 15h 

 
Produção orgânica de 

alimentos 

 
 

Alimentos orgânicos: uma estratégia 
possível? 

 
 

Exposição 
Dialogada 

 
ITEGO/AGRODEFESA 

Mediadoras: 
Joseane e Camila 

 
15h às 15:45h 

Compartilhando 
Experiências do PNAE 

em Goiás 

 
- Compartilhamento de experiências exitosas, 
dificuldades e listagem de possíveis soluções  

sobre a comercialização da AF entre 
municípios 

 
 

Rodada de 
Âncoras 

CECANE UFG 
Camila 

15:45h às 16h AVALIAÇÃO, LANCHE E ENCERRAMENTO 
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4.11.1 Experiência da Oficina em Iporá 

 

 Iniciou-se a oficina com as boas vindas do secretário de educação de Iporá. 

Em seguida Camila, agente do PNAE, apresentou a pauta e fez um acordo 

coletivo para que todos mantivessem seus celulares no silencioso. Conforme 

pauta apresentada, o conteúdo da oficina é extenso, e para garantirmos a 

exposição adequada do conteúdo pelos palestrantes convidados, ficou decidido 

que as perguntas serão realizadas após as apresentações. Para cada rodada de 

perguntas, serão abertas três inscrições, havendo mais tempo, abre-se novas 

inscrições. Acordos concluídos, iniciaram-se as palestras, descritas a seguir. 

 

 

4.11.1.1 CECANE/UFG 

 

 Na sequência foi apresentado o papel do Centro Colaborador em 

Alimentação e Nutrição do Escolar, da Universidade Federal de Goiás, no 

desenvolvimento de ações de pesquisa, ensino e extensão no âmbito do PNAE e 

informações sobre os produtos em execução. Ressaltando a importância da 

oficina para esclarecimento das dúvidas levantadas no diagnóstico, sendo também 

uma oportunidade de levar ao FNDE os entraves que impedem a melhor execução 

do programa. Camila esclareceu que a pauta da oficina foi elaborada de acordo 

com as demandas apresentadas no diagnóstico. 

 Em continuidade, apresentou um breve histórico do Programa Nacional de 

Alimentação do Escolar, com início em 1955 com campanhas pontuais de 

alimentação escolar e em 2009 o marco legal com aprovação da Lei nº 11.947 e 

fortalecimento do programa com estabelecimento de normatização para compra 

de no mínimo 30% de produtos da agricultura familiar, com critérios detalhados 

nas Resoluções nº 26/2013 e nº04/2015. 

 Para o bom desenvolvimento do programa, no município, ressaltou-se a 

importância da interação entre os atores sociais envolvidos: entidade executora, 

entidade de ATER, Conselho de Alimentação Escolar, nutricionista e agricultores 
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(as) familiares. Concluindo a palestra com a apresentação dos dez passos da 

compra da agricultura familiar para alimentação escolar e apresentação de 

resultados da pesquisa diagnóstico realizada com os atores envolvidos. 

 

 

4.11.1.2 COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO 

 

  No início da palestra os participantes foram divididos em quatro grupos, 

formando um mix de municípios e atores sociais. A atividade eles deveriam 

responder dois questionamentos. 

a) Como criar cooperativas e associações? Quais as diferenças entre essas 

organizações?  

b) Como é feita a comercialização da agricultura familiar para o PNAE? 

Os grupos tiveram 20 minutos para discutirem os temas e posterior apresentação 

para a plenária. 

 Após apresentação dos quatros grupos as técnicas da Emater 

complementaram. Ao primeiro questionamento, Joana D‟arque acrescentou mais 

critérios que diferenciam as associações e cooperativas. Uma delas é referente 

aos bens. Os associados não têm direito sobre os bens da associação, em caso 

de desassociação estes devem ser transferidos para outra instituição de mesma 

categoria. Nas cooperativas os bens pertencem aos cooperados. Encerradas as 

atividades pode-se vender os bens e dividir entre os cooperados. Enfatizou que 

para continuidade, sucesso das instituições é necessário a participação de todos 

os membros nas decisões. Esta ausência enfraquece as relações, sendo uma das 

causas no fracasso das atividades desenvolvidas. 

 Para complementar a segunda questão, a Janete explanou sobre a 

importância da mobilização dos atores envolvidos para viabilizar a comercialização 

dos produtos da agricultura familiar no PNAE. Esta articulação também deve 

definir as ações para elaboração e divulgação da Chamada Pública de compra 

dos produtos da agricultura familiar. Apresentou os modelos de contratos de 

venda para produtor individual, grupo informal e formal. 
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 Comentou uma dificuldade que muitos agricultores enfrentam para 

comercialização da produção é de logística. Entre a frequência e volume de 

entrega, e principalmente, veículo adequado para o transporte dos alimentos. Para 

solucionar este entreve alguns municípios busca recursos do governo federal para 

aquisição de veículos com este fim. 

 Ao final das falas abriu para perguntas. A primeira foi sobre emissão de 

DAP para beneficiários da reforma agrária. Sendo esclarecido que o órgão 

responsável pela emissão é o INCRA por fazerem a gestão do programa. Diante 

das dúvidas apresentadas sobre a verificação de DAP foi orientado a consulta on-

line, Sistema DAP, para verificar o número de DAP ativas no município, e também 

a consulta pelo CPF do produtor para conferir se a DAP apresentada tem 

validade. 

 

 

4.11.1.3 REGISTRO DE AGROINDÚSTRIAS 

 

 Por questões de agenda participou da oficina somente representante da 

Agrodefesa. Para apresentação de dados sobre registro das agroindústrias de 

polpa de fruta Joseane repassou as informações. Iniciou com a fala da fiscal 

agropecuária Camilla Moura Nasser, da regional de Iporá. 

 Camila iniciou sua fala agradecendo ao convite e considera importante a 

participação do órgão para esclarecimentos sobre o registro de agroindústrias de 

produtos de origem animal, pois na regional, mesmo sendo uma região 

abrangente, somente 18 agroindústrias são registradas no órgão. E com essas 

ações pode levar informações aos agricultores que futuramente podem 

desenvolver um projeto de agroindústria familiar com registro na Agrodefesa. 

Colocou-se à disposição para esclarecimentos. 

 Em sequência apresentou as competências da instituição a saber: 

execução de Programas Sanitários, definidos pelo MAPA; controle do trânsito 

interestadual de animais, vegetais, seus produtos e subprodutos; fiscalização de 

eventos agropecuários; inspeção de produtos e subprodutos de origem animal e 
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fiscalização de estabelecimentos que fabriquem e/ou revendam produtos 

agropecuários. 

 No esclarecimento sobre o papel da Agrodefesa informou que a mesma 

atua desde o controle sanitário na propriedade ao controle de trânsito do produto 

industrializado até o comércio, verificando temperatura de armazenamento no 

transporte, data de validade, etc. Quando o produto está exposto à venda a 

responsabilidade de fiscalização passa a ser da SUVISA e VISA.  

 Informou que a Agrodefesa está habilitada ao SISBI-POA. Nesta condição 

uma agroindústria registrada no órgão e atendendo, aos critérios necessários, 

poderá comercializar seus produtos em todo território nacional. 

 Ela comentou que um dos grandes entraves, aos agricultores que procuram 

o órgão, para registrar uma agroindústria é apresentar os documentos como: 

plantas, memorial descritivo e manual de boas práticas. Atualmente não é 

solicitada a licença ambiental. O proprietário deve apresentar um termo de 

responsabilidade que irá solicitá-la no órgão competente. 

 Foi questionado se a Emater elabora os documentos, citados acima. A 

servidora, Janete, informou que no quadro técnico da empresa não possui 

arquitetos ou engenheiros para elaboração das plantas. No passado a empresa já 

teve esses profissionais, mas atualmente não possui. O manual de boas práticas e 

memorial descritivo é possível elaborar, em alguns municípios, pois o serviço está 

limitado a presença de profissional habilitado. 

 Outra pergunta apresentada pelos participantes foi a respeito do abate de 

frango caipira. Camilla respondeu que uma das dificuldades desta atividade é o 

controle sanitário dos animais. Este fator é critério para regulamentação da criação 

e abate dos animais. Também questionaram sobre o registro de agroindústrias de 

queijo artesanal. Camilla informou que a lei estadual que trata dos produtos 

artesanais está sendo revisada e deve trazer resposta para estes 

questionamentos. Até dezembro, deste ano, deve ser regulamentada. 

 Detalhou as diferenças entre os Serviços de Inspeção Federal (SIF), 

Estadual (SIE) e Municipal (SIM). Para o comércio da produção de uma 

agroindústria em outro município ela deve ter o SIE ou SIF.  
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 Na sequência, Joseane Dantas repassou as informações para registro de 

agroindústrias produtoras de polpa de fruta. O material utilizado foi cedido pelo 

Auditor Fiscal Federal Agropecuária da Seção de Registro de Estabelecimentos e 

Bebidas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Jarenio Rafael 

Ozeas de Santana Nishimura. Primeiramente foi apresentado um organograma 

sobre o registro de agroindústrias e produtos. Conforme palestra anterior, os 

produtos de origem animal são de responsabilidade da Agrodefesa para comércio 

intraestadual e interestadual ou exportação sob a responsabilidade do MAPA. Nos 

municípios com Serviço de Inspeção Municipal as agroindústrias com comércio 

local podem ter o registro no SIM.  

 O registro das agroindústrias que beneficiam frutas para produção de polpa 

e sucos devem ser registradas no MAPA, mesmo que o comércio seja local. Os 

panificados, doces de frutas e conservas vegetais, como também os minimamente 

processados são de responsabilidade da vigilância sanitária. Foi esclarecido que 

mesmo os produtos isentos de registro, como os panificados, o local de produção 

deve ser registrado na vigilância sanitária municipal ou estadual, conforme a 

amplitude do comércio dos produtos. Independe do produto a ser beneficiado no 

local, todo estabelecimento de produção de alimentos deve ser registrado. A partir 

da obtenção deste, os produtos são registrados. 

 As normas de registro para agroindústrias de polpas de fruta e bebidas é a 

mesma independente do porte da empresa, sendo: Lei nº 8.918/94, Lei nº 

7.678/88, Decreto nº 6.871/09, Decreto nº 8.198/14, Instrução Normativa MAPA nº 

17/15 e Instrução Normativa MAPA nº 05/00. Após o registro do estabelecimento, 

todos os produtos devem ser registrados. Para registro é necessário apresentar, 

de forma detalhada, a infraestrutura da unidade de beneficiamento de polpa de 

frutas e/ou bebidas e o fluxograma. Toda documentação é enviada on-line, através 

do SIPEAGRO, e durante a vistoria é observado se confere com a documentação 

enviada. É avaliado se com a infraestrutura da agroindústria é possível manter o 

local limpo e higienizado, possibilitando a elaboração de produtos inócuos, sem 

risco à saúde dos consumidores. Além da infraestrutura é avaliado a qualidade da 

água a ser utilizada no beneficiamento. 
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 A agroindústria deve ter um responsável técnico (RT), sendo permitido que 

este profissional seja da ATER. O RT é responsável por orientar o agricultor no 

processamento dos produtos seguindo as boas práticas de fabricação (BPF) e os 

controles de recebimento de matéria prima, garantindo a rastreabilidade da 

produção. A palestrante informou que durante as vistorias do MAPA deve ser 

apresentado os registros das formações em BPF realizadas pela equipe de 

produção sob orientação do RT ou por outra instituição. 

 

 

4.11.1.4 REGULARIZAÇÃO / CERTIFICAÇÃO DE PRODUÇÃO 

AGROECOLÓGICA E ORGÂNICA  

 

 O técnico Luccas apresentou uma experiência de assessoria técnica a 

produtores rurais do município de Cristianópolis. Durante palestra ficou aberto 

para perguntas, uma delas foi sobre o retorno financeiro da experiência 

apresentada. Luccas informou que nos primeiros 90 dias já teve renda, com a 

comercialização de hortaliças, e com 18 meses de atividades pagou o 

investimento. Outra pergunta foi sobre a influência de vizinhos que utilizam 

agrotóxicos com pulverização aérea. Ele confirmou que realmente prejudica, 

porém na experiência apresentada não havia grandes produtores nas 

proximidades. Sobre financiamento o palestrante comentou que tem linhas de 

crédito para agroecologia e produção orgânica, mas o grupo não utilizou. Todo 

investimento foi realizado com recursos próprios. Participaram do projeto 

apresentado UEG, IFGoiano e ITEGO.  

 

 

4.11.1.5 TROCA DE EXPERIÊNCIAS 

 

 Ao final da atividade realizamos um momento de troca de experiência, dos 

êxitos e dificuldades enfrentadas, na comercialização dos produtos da agricultura 

familiar para alimentação escolar, via PNAE. As dificuldades apresentadas foram: 
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a mobilização dos agricultores familiares, a comunicação entre os atores e as 

secretarias municipais. Os participantes apresentaram a importância da secretaria 

de agricultura para mobilização da agricultura familiar, levantamento de oferta e 

identificação dos agricultores (as) interessados em comercializar.  

 O grupo comentou sobre o sucesso do programa em alguns municípios, o 

qual deve-se a proatividade dos atores envolvidos, não necessariamente do 

grupo, mas precisa de alguém para motivar e iniciar o trabalho. O sucesso do 

programa depende de pessoas que identifiquem com a proposta e consiga 

envolver mais atores. É necessário planejamento para elaboração de Chamada 

Pública adequada a realidade do município, consequentemente conseguir captar 

agricultores para comercializar seus produtos para alimentação escolar.  

 Outras ações necessárias são a organização dos produtores e a 

diversificação da produção para ampliar a entrega de produtos e conseguir atingir, 

ou ultrapassar, a meta de 30% de aquisição dos produtos da agricultura familiar. 

Entre os entraves apresentados afirmaram que o maior deles é o planejamento da 

produção. Os agricultores quando comercializam a produção de forma 

individualizada encontram mais dificuldades para entrega regular dos produtos 

solicitados. Quando comercializam em associação ou cooperativa este problema é 

minimizado. Sendo necessário parceria com instituições de ATER para orientação 

sobre o planejamento produtivo.  

 Para sucesso do programa é necessário planejamento com os atores 

envolvidos; formalização de parcerias; capacitação dos agricultores familiares para 

atenderem as normas do programa; organização e atuação adequada do CAE e 

diversificação da produção da agricultura familiar. 

 Outro desafio é a logística para entrega dos produtos. O operacional é 

diverso e envolve vários atores. Todos são responsáveis e estão envolvidos por 

alguma etapa, se alguém vai mal prejudica todo o processo. 
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4.11.2 Experiência da Oficina em Uruaçu 

 

 Seguindo o cronograma a atividade iniciou-se com o acordo coletivo e 

apresentação das ações desenvolvidas pelo CECANE-UFG e os dez passos para 

executar o programa. 

 

 

4.11.2.1 COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO 

 

 Na apresentação do trabalho em grupo sobre associativismo e 

cooperativismo, os participantes apresentaram as particularidades dos municípios, 

conforme relato a seguir. 

G1 – Alto Horizonte – Uma das dificuldades para andamento do programa no 

município é a demora do jurídico para publicar a Chamada. Este ano foi publicado 

em maio. 

G2 – Hidrolina – não adquire produtos da agricultura familiar via PNAE. Recebem 

produtos via PAA de uma instituição de São Luís. 

Mutunópolis tem muitos assentamentos, porém os agricultores não têm DAP para 

comercializar a produção via PNAE. 

G 3 – Outra dificuldade apresentada é o planejamento da produção. Os 

agricultores têm dificuldade em escalonar a produção para realizar as entregas 

dos produtos solicitados pelas escolas. Os custos burocráticos, como contador, 

são altos para atividade. O conhecimento do produtor sobre os meios para 

regulamentar e manter regular as associações e cooperativas ainda é muito 

incipiente. 

G 4 – Em Niquelândia tem muitas associações nos assentamentos, mas não 

participam do PNAE. Relato de cooperativas que são formalizadas com 

documentos cedidos pelos agricultores, porém estes agricultores não 

comercializam a produção pela instituição. Ao final da apresentação dos grupos foi 

ressaltado a importância da agricultura familiar para manutenção dos recursos 

naturais. 
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 Após apresentação dos grupos, Fabiana, extensionista da Emater, 

esclareceu dúvidas dos participantes sobre documentação das cooperativas. 

Informou sobre a necessidade dos cooperados manter a DAP ativa. É possível 

realizar o acompanhamento on-line. Quanto aos custos de manutenção é 

necessário focar em outros mercados para ter volume de comercialização mensal, 

e assim ter renda o suficiente para manter os custos fixos.  

 

 

4.11.2.2 REGISTRO DE AGROINDÚSTRIAS 

 

 Técnica da Agrodefesa apresentou um histórico do órgão informando que 

anteriormente teve outras nomenclaturas. Detalhou sobre as diferenças entre SIF, 

SIE e SIM. Destacou a importância do SIM para comercializar produtos 

diversificados para alimentação escolar. Detalhou a atuação do órgão de defesa 

sanitária no estado e da sua importância para saúde pública. Informou sobre o 

fluxograma de trabalho da instituição esclarecendo que os técnicos dos escritórios 

locais podem orientar sobre o processo para registro das agroindústrias, mas os 

documentos devem ser entregues na central, em Goiânia, sendo a GEINSP 

responsável pela avaliação e concessão de registro de agroindústrias. 

 MAPA - apresentou a Instrução Normativa nº 72 de 16 de novembro de 

2018 que retira a exigência de apresentar planta baixa dos projetos de 

agroindústrias da agricultura familiar. Uma alternativa para os produtos 

comercializados com as escolas são as frutas minimamente processadas. Estas 

podem ser comercializadas sem o registro no MAPA, sendo necessário somente a 

licença na vigilância sanitária. Foram citados alguns exemplos, como o abacaxi 

que o fruto pode ser descascado e congelado os pedaços da fruta, como também 

a manga. O maracujá pode-se retirar a polpa, com a semente, e congelar. Pelo 

fato de não serem processados, somente o fruto foi higienizado e a polpa da fruta 

congelada, não é necessário o registro no MAPA. Outro exemplo é o suco de 

laranja com prazo de validade de 24h que também tem seu registro na vigilância 

sanitária. 
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4.11.2.3 TROCA DE EXPERIÊNCIAS  

 

G 1 -  apresentou a necessidade de integrar as ações da secretaria de educação à 

Emater para atingir um número maior de agricultores. Melhorar a comunicação / 

articulação entre as instituições, e conseguir superar o percentual mínimo de 

compras de produtos da agricultura familiar. Falta confiança entre as partes: 

agricultura familiar e poder público. O agricultor tem receio em entregar sua 

produção e não receber, ou cultivar e não demandarem os itens produzidos. E do 

outro o poder público não confiar na capacidade de produção da agricultura 

familiar, e ou considerar os produtos de baixa qualidade, entre outros. A 

desconfiança será rompida somente com o tempo. Nesta primeira etapa é 

necessário diálogo e a boa vontade de ambas as partes. 

G2 - Nas apresentações das discussões realizadas nos grupos manifestaram a 

necessidade de capacitação e orientação aos agricultores sobre os critérios do 

programa e a forma de acesso à documentação necessária para concorrer as 

Chamadas Públicas. Entre as conquistas apresentou-se a experiência de 

articulação entre os atores envolvidos: Emater, sindicato, prefeitura, agricultores 

familiares tradicionais e assentados para viabilizarem a comercialização dos 

produtos da agricultura familiar para alimentação escolar. Com a colaboração de 

todos foi possível mobilizar os agricultores e concretizar a comercialização. Uma 

agricultora relatou que em Niquelândia muitos assentados não tinham informação 

sobre o programa e da possibilidade de comercialização da produção para 

alimentação escolar. E com as ações desenvolvidas pelo atual secretário de 

educação receberam orientação para acessar a política pública, ainda enfrentam 

muitos problemas, principalmente de documentação, DAP, mas alguns 

agricultores já conseguiram comercializar. 

 Realizar parcerias municipais para conseguir atingir a meta de aquisição. 

Entre as soluções apresentadas a realização de reuniões com as entidades 

parceiras, mobilização de agricultores e apresentação do volume de recurso 

disponível e produtos demandados. 
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 Dificuldades: atrasos nos pagamentos que desestimula a participação da 

agricultura familiar, processo burocrático no pagamento demorando a finalização 

da venda. Para viabilizar a participação da agricultura familiar no PNAE, alguns 

profissionais da educação realizam os processos para os agricultores 

conseguirem comercializar a produção. Pouco esclarecimento sobre o processo 

de acessar ao programa. Necessidade de trabalhar no meio rural sobre a 

diversidade da produção. 

 

 

4.11.3 Experiência da Oficina em Catalão 

 

 Seguindo o cronograma a atividade iniciou-se com o acordo coletivo e 

apresentação das ações desenvolvidas pelo CECANE-UFG e os dez passos para 

aquisição dos produtos da agricultura familiar. 

 

 

4.11.3.1 COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO 

 

 Após trabalho em grupo os participantes apresentaram suas experiências, 

conforme relato a seguir. 

 O primeiro grupo apresentou que enfrenta dificuldades no momento de 

entrega dos produtos, pois não recebem conforme solicitado. Um exemplo citado 

foi sobre a entrega de bananas verdes. Causa transtorno, pois precisa definir outro 

cardápio. E em uma ocasião neste período de amadurecimento do fruto a 

mercadoria foi roubada. 

 O segundo grupo citou que o fornecedor, MCP, tem dificuldades para 

entrega de produtos frescos. No momento entregam somente panificados. Para 

viabilizar a produção a prefeitura cedeu o espaço onde as quitandas são 

produzidas. Um problema foi detectado, os ingredientes são adquiridos. Os 

agricultores não produzem ovos, polvilho, queijo. No munícipio o MCP está 
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organizando uma feira, na qual comercializam verduras, porém não entregam 

estes produtos para merenda escolar. 

 Outro entrave é o volume de recurso repassado pelo FNDE, que representa 

1/3 gasto pelo município. Quando não consegue adquirir os 30% sofre 

penalidades e no ano seguinte recebe menos recurso. Cumari comentou sobre a 

dificuldade de logística para entrega dos produtos nas escolas. Citaram que tem 

município onde a prefeitura busca o produto na propriedade rural para conseguir 

viabilizar o programa. Foi citado atrasos de pagamento do poder público para os 

agricultores, alguns ficaram até 3 meses sem receber. Isso dificulta o 

relacionamento de confiança entre agricultura familiar e poder público. Tem 

agricultores que recusam ofertar a produção, por este motivo. 

 No terceiro grupo representantes de Cristalina comentaram que no 

município tem associações, porém essas não comercializam para o PNAE. Por 

motivos de atraso no pagamento e por comercializarem seus produtos em grandes 

centros como Brasília, onde recebem a vista. No município tem o SIM e a 

fiscalização nas feiras e comércio é intensa, inibindo a comercialização de 

produtos clandestinos. 

 Onde há cooperativas citaram que o custo administrativo também é um 

fator limitador na participação da agricultura familiar, pois o produtor prefere 

vender diretamente ao consumidor final, com as vantagens de receber à vista e 

com um valor melhor. 

 Em Nova Aurora o volume de recurso é baixo sendo pouco atrativo aos 

agricultores. Os agricultores encontram dificuldades para conseguir a DAP e 

devido ao baixo preço de compra preferem comercializar em outros locais, ex. 

feiras.  

 Em Cristianópolis a associação local está entregando para alimentação 

escolar. No município está implantando o SIM e organizando os agricultores para 

regularização das agroindústrias em funcionamento. Os agricultores têm 

dificuldades para participar de reuniões, nesta fase de mobilização realizam as 

atividades à noite para maior integração destes. Os agricultores necessitam de 

orientação sobre a DAP para viabilizar o comércio dos produtos beneficiados para 
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o PNAE. Com a comercialização de produtos beneficiados no PNAE os 

agricultores conseguem agregar renda e o município atingir os 30% de aquisição 

de produtos da agricultura familiar. 

 Ao final, Janete, extensionista da Emater, colocou-se à disposição para 

mais informações e esclarecimentos sobre o tema. 

 

 

4.11.3.2  REGISTRO DE AGROINDÚSTRIAS 

 

 Palestra ministrada por Lúcio Costa, Unidade Regional da Agrodefesa - Rio 

Corumbá. Iniciou comentando sobre a importância da fiscalização e registro das 

agroindústrias, pois os alimentos são transmissores de doenças, e estas geram 

custo ao sistema de saúde. Sendo um serviço de garantia da saúde dos 

consumidores. Em seguida apresentou as competências do órgão e citou as 

diferenças entre SIF, SIE e SIM. Informou que o estado possui equivalência ao 

SISBI e as empresas, que atendem aos pré-requisitos, podem receber o selo e 

realizar a comercialização em território nacional. Citou a importância de 

articulação local entre secretaria de educação e agricultura para adequação e 

formalização da produção para atingir a meta de comercialização dos produtos no 

PNAE. 

 Questionado sobre o selo arte, comentou que a lei foi aprovada, mas 

precisa de regulamentação. Entretanto é sabido que as agroindústrias precisarão 

atender critérios que ainda precisam ser definidos. 

 Na sequência Jarenio Rafael Ozeas de Santana Nishimura, Auditor Fiscal 

Federal Agropecuária da Seção de Registro de Estabelecimentos e Bebidas do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ministrou palestra sobre 

registro de agroindústrias produtoras de suco e polpa de frutas. Informou que em 

Goiás somente duas agroindústrias de polpa de fruta, da agricultura familiar, tem 

registro no MAPA.  

 Esclareceu que o acompanhamento de qualidade da produção é realizado 

por análises laboratoriais. Os resultados devem atender a legislação vigente. 
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Alguns produtos derivados de frutas são dispensados de registro no ministério, 

exemplo: fruta minimamente processada e congelada e suco com prazo de 

validade de 24 horas. Esta pode ser uma saída para comercialização das frutas 

via PNAE. Sobre análise de água, informou ser possível a utilização do laudo 

emitido pela Saneago, mas somente por agroindústria sem reservatório de água. 

Quanto aos custos, o ministério não cobra taxa para registro ou realização das 

vistorias. 

 Atualmente o problema enfrentado, no controle de qualidade, é o resíduo de 

agrotóxicos nas frutas. Por falta de atendimento ao tempo de carência e por uso 

de produto não permitido para a cultura. 

 

 

4.11.3.3 PRODUÇÃO ORGÂNICA 

 

 O palestrante André Knewitz Levy apresentou um breve histórico do uso de 

agrotóxicos e sobre sua origem bélica. Na sequência informou sobre as leis que 

regulamentam a produção orgânica e as formas de certificação para 

comercialização. Entre as formas de certificação apresentada citou a Organização 

de Controle Social (OCS) como uma oportunidade para agricultura familiar. Neste 

processo o produtor precisa da DAP para realizar este cadastro. Esta é forma de 

certificação somente para venda direta e a comercialização para PNAE e PAA é 

considerada uma venda direta, sendo um processo sem custo e o agricultor pode 

receber um melhor valor pelos produtos comercializados. Uma OCS pode ser 

constituída com no mínimo duas pessoas. Para identificar os produtores com este 

cadastro pode-se consultar o site do MAPA, na aba orgânicos. 
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4.11.3.4 TROCA DE EXPERIÊNCIA 

 

 Iniciado o momento, foi informando sobre o abate de aves, que além da 

regularização do abatedouro é preciso registrar a granja. Com a legislação atual é 

inviável, economicamente, para o agricultor familiar o abate de frango caipira, 

convencional / tradicional, em abatedouro. Também foi esclarecido sobre a 

terceirização do beneficiamento de produtos. Isso é possível, mas precisa estar 

atento a legislação. 

 Reforçaram que os principais entraves para comercialização da produção 

da agricultura familiar, no PNAE, são informações sobre acesso a DAP e domínio 

sobre as etapas do programa, esta deficiência envolve todos os atores do 

programa, principalmente o agricultor familiar que comercializa individualmente. 

Outros fatores são preço de venda e período para pagamento. 

 Salientaram que a secretaria de agricultura poderia colaborar na articulação 

e mobilização da agricultura familiar, mas os membros desta, também, com rasas 

exceções, não dominam todo o processo. 

 

  

5 ASSESSORIA A DISTÂNCIA 

 

A assessoria à distância foi realizada com os participantes das Oficinas. 

Dos mais de 170 participantes do produto, responderam á assessoria 75 atores 

sociais, sendo que  22 do polo de Iporá, 29 do polo de Uruaçu e outros 22 do polo 

de Catalão. Inicialmente haviam sido selecionados 111 atores sociais a título de 

buscar conseguir captar a expressão da ampla diversidade de perspectivas dos 

atores presentes de cada município. Neste sentido estiveram entre os atores 

sociais elencados para a assessoria à distância: secretária(o) de educação; setor 

de compras; nutricionista; agricultor familiar individual; cooperativa e/ou 

associação e EMATER local. Porém, não se conseguiu retorno de todos os atores 

selecionados, obtendo-se resposta de apenas 67,57% deles. Seguem nos 

quadros 38, 39 e 40 as respostas da assessoria, por município. 
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Quadro 38. Respostas dos municípios participantes da oficina regional, realizada no ano de 2019 no polo de Iporá, a assessoria à distância (dado 
coletado via telefonema). 

ASSESSORIA A DISTÂNCIA – POLO IPORÁ 

Município Nome/ Ator social 

Conseguiu/conseguiram 
realizar algum 

desdobramento, no que 
tange a comercialização 

de alimentos da 
agricultura familiar para 
o PNAE, a partir de sua 
participação na oficina? 

Caso sim, qual(is)? 
(Detalhar ao máximo a ação). 

 
E neste processo tem tido alguma 

dificuldade? 
Se sim, qual (is)? 

(Detalhar ao máximo a ação) 

Caso não, por quê? O que impede o 
município de fortalecer/ aumentar a 

compra da agricultura familiar? 
 

Alguma ação está sendo planejada para 
os próximos meses? Qual? Com qual 

finalidade? 

São Luis de 
Montes 
Belos 

Engenh. agrônomo 

EMATER 
Não conseguiu - 

Está sem demanda e seria necessário um 
gestor mais engajado 

Fazenda 
Nova 

AF Sim. 

Está comercializando os gêneros com a 
EEx. Afirmou que está aguardando 

pagamento e do contrário irá suspender o 
fornecimento. Como dificuldade relatou a 

burocracia do sistema. 

- 

Fazenda 
Nova 

Nutricionista Sim 

Conseguiu arrumar os documentos para 
um produtor individual fornecer para o 

município. O AF já está fornecendo para o 
PNAE. 

- 

Firminópolis Nutricionista 
Sim, já realizava 
anteriormente. 

A compra ocorria sem dificuldades e muito 
bem feita 

Serão realizadas ações com as 
merendeiras sobre alimentação saudável 

Firminópolis zootecnista EMATER Sim, já era realizado. 
Não tem problema na compra dos 
alimentos e nem com o fornecedor 

Até o momento não possui ações 
planejadas 

Diorama EMATER/ CAE Sim 
Lançamento de novo edital. Foram abertas 

novas DAPs. Como dificuldades: pouca 
produção local. 

- 

Arenópolis Nutricionista Sim 

Foi realizado o processo de chamada 
pública, mas a maior dificuldade esta 

sendo encontrar produtor com 
documentação pronta e que consiga 

atender a demanda. 

Possui ações planejadas em relação a 
PNAE como uma oficina de culinária 
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Arenópolis 
Vice presidente do 

CAE 
Sim, já realizavam 

Afirmou não ter dificuldades quanto a 
compra 

- 

Arenópolis AF Sim, já realizavam 
Afirmou não ter dificuldades quanto ao 

processo de licitação 
- 

Piranhas 
Secretária de 

Educação 
Sim - - 

Piranhas Presidente do CAE Não consegue - 

Não possui associação para os agricultores 
e por esse motivo não consegue legalizar a 
documentação. Estão buscando uma forma 

de comprar os produtos de municípios 
vizinhos e criar uma associação para 

ajudar os agricultores 

Caiapônia Nutricionista Sim 

Melhorou a articulação entre os atores; 
Agilização do processo da chamada 

pública que acontecerá 2 vezes por ano (a 
partir de 2020); melhor planejamento do 

plantio pelos agricultores. 

- 

Jussara Nutricionista Sim 

Aumentaram o número de gêneros 
advindos da AF; Aumentou os contatos 
com os AFs. Nenhuma dificuldade foi 

observada. 

- 

Jussara 
 Setor de compras 

do PNAE 

Sim. Já funcionava a 
chamada pública para os 

AFs 

Entendimento do que trata o Termo de 
referência e a respeito dos valores dos 
gêneros alimentícios. Esclarecimentos 

sobre a validade da DAP individual. 
Dificuldade: quando os AFs não 

conseguem ter o produto para entregar, 
quando falta. 

- 

Aurilândia 
Secretária da 

Educação 
Sim 

Fizeram a chamada pública, está em fase 
de assinatura dos contratos. Houve duas 

dificuldades: quanto à execução do projeto 
de venda (a SME forneceu apoio) e na 

busca ativa pelos AFs. 

- 

Jaupaci Técnico da EMATER Não - 
Compram de uma associação de Iporá 

(não é local). Os produtores locais estão 
dispersos, não tem cooperativa, não 
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atendem à chamada pública e nem 
possuem regularidade para a entrega ao 

PNAE. 

Montividiu 
Coordenador da 

Alimentação Escolar 
Sim 

Estão na fase de tomada de preços com os 
AFs e com associações. Não relataram 

nenhuma dificuldade. 
- 

Israelândia 
Secretária da 

Educação 
Sim. Já realizava 

Não tem problema na compra dos 
alimentos e nem com o fornecedor 

- 

Moiporá 
Presidente do 

sindicato Rural de 
Moiporá 

Sim. 

Assinaram contrato com a Entidade Ex. 
passaram de nível individual para 

associação. Não tiveram dificuldades a 
relatar. 

- 

Moiporá 
Representante da 

secretaria de 
Educação 

Não. Já realizava - 
Afirmou que já estavam adequados e que 

depois da oficina nada mudou. Não relatou 
nenhuma dificuldade. 

Iporá Agricultor Familiar Sim 

Fortalecimento da Coordenação da 
Merenda: maior articulação entre os 

atores, principalmente do CAE; maior 
compreensão a respeito da diversidade 

dos gêneros disponíveis no município, por 
parte da Nutricionista RT. Como 
dificuldade: a burocracia para os 

produtores individuais. 

- 

Iporá 
Coordenadora 

regional EMATER 
Sim 

Proposta de uma agroindústria para o leite 
da região. Dificuldade: burocracia pelo 

MAPA para polpas de frutas. 
- 

 

 

           Não se conseguiu retorno de todos os municípios participantes, mas buscou-se trazer perspectivas de diferentes atores 

sociais de um mesmo município. Dos Participantes do polo Iporá, que deram retorno na fase de assessoria a distância, 

81,81% (n-=18) responderam „sim‟ ao questionamento sobre a existência de desdobramentos em relação ao PNAE  após 

a formação, 18,18% (n=4) relataram não haver nenhum desdobramento. 31,81% (n=7) disseram já realizar a chamada pública 
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e adquirir os alimentos dos AF antes ad formação, e que não tinham dificuldade. Este ocorrido retoma a reflexão acerca da 

forma como as perguntas foram construídas no questionário, e na forma de aplicação. Pois os participantes afirmaram haver 

desdobramentos, e em seguida traziam a afirmação de já realizarem a chamada pública. Importante reavaliar e adequar as 

perguntas, para evitar vieses, e a não descrição fiel do impacto da formação. 

           Dentre os relatos das melhoras alcançadas após a oficina encontram-se: Lançamento de edital de chamada pública, 

reestruturação da lógica de contrato anual para semestral, ou seja, execução de duas chamadas públicas por ano, por 

entender que se este processo facilitaria. Também trouxeram sobre a compreensão da diversidade de gêneros alimentícios 

disponíveis no município, esclarecimentos sobre o Termo de Referência e validade das DAPs, melhor planejamento do plantio 

por parte dos agricultores, e melhor articulação entre os atores envolvidos. Estes pequenos avanços simbolizam a capacidade 

dos municípios de solucionarem, em curto prazo, algumas questões que inviabilizam o serviço a plena execução do programa 

em seu município. 

          Mas algumas dificuldades relatadas pelos atores participantes na própria oficina persistem, Questões que são 

apontadas como pontos de melhora em um município, são retratadas como ainda sendo pontos de dificuldade em outro, como 

a pouca produção de alimentos localmente, agricultores locais dispersos, a falta do produto acordado a ser entregue pelo 

agricultor, produtores sem a documentação correta para participar da  chamada pública, portanto dificuldades com o projeto de 

venda, Produtores que não conseguem atender a demanda, e até mesmo dificuldade na busca por AF. Um ponto importante 

apontado foi a dificuldade que a gestão pode representar na execução do programa. No relato trago pelo ator social quanto a 

necessidade de um gestor engajado, entende-se a interferência de pessoas chaves, apesar da importância de todos os atores 

sociais envolvidos para que o programa possa ser bem executado, os sistemas de trabalho como um todo se estruturam com 

base na hierarquização de cargos, que são ocupados por pessoas, e que imprimem em sua atividade a sua personalidade e 

ideais, fator este que pode ser um facilitador ou um complicador. 
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Quadro 39.  Respostas dos municípios participantes da oficina regional, realizada no ano de 2019 no polo de Uruaçu, a assessoria à distância (dado 
coletado via telefonema). 

ASSESSORIA A DISTÂNCIA – POLO URUAÇU 

Município Nome/ Ator social 

Conseguiu/conseguiram 
realizar algum 

desdobramento, no que 
tange a comercialização de 

alimentos da agricultura 
familiar para o PNAE, a 

partir de sua participação na 
oficina? 

Caso sim, qual(is)? 
(Detalhar ao máximo a ação). 

 
E neste processo tem tido alguma 

dificuldade? 
Se sim, qual (is)? 

(Detalhar ao máximo a ação) 

Caso não, por quê? O que impede 
o município de fortalecer/ 

aumentar a compra da agricultura 
familiar? 

 
Alguma ação está sendo 

planejada para os próximos 
meses? Qual? Com qual 

finalidade? 

Rubiataba 
Secretária da 

educação 
Sim 

Sobre a agricultura familiar - teve 
algumas atitudes como: reuniões sobre 

a não entrega de alimentos que não 
foram solicitados, alimentos que não 

foram entregues dentro do prazo 
estabelecido, pautando que irá cancelar 

caso continuasse esta falha. 

- 

Rubiataba Nutricionista Sim, já fazia. - - 

Rubiataba 
Setor de Compras 

PNAE 
Sim, já fazia. 

Não teve nenhuma dificuldade. 
Dúvida se é obrigatório ou não ofertar 

pescado na merenda escolar. 
- 

Santa Tereza 
de Goiás 

Nutricionista Sim 
Por enquanto não está tendo problema, 
pois ainda está no processo burocrático 

de chamada pública. 
- 

Mutunópolis Nutricionista Sim 

Os agricultores familiares que fornecem 
os produtos são da cidade vizinha, e por 
isso tem uma dificuldade de transporte, 
pois ás vezes não tem como buscar, e 

acaba sendo planejado um cardápio e o 
alimento não chega e tem que fazer 
todo o remanejamento do cardápio. 

- 

Mutunópolis Chefe de compras Não 
 

Os fornecedores são de cidade 
vizinha (Estrela do Norte), mesmo 
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assim é muito pouco, não chega a 
3%. Os agricultores familiares de 

Mutunópolis não tem toda 
documentação necessária  

Santa 
Terezinha de 

Goiás 

Secretária da 
educação 

Sim, sempre comprou. 

Compra hortaliças, queijo, leite, abóbora 
da Agricultura Familiar, mas queria 

comprar mais alimentos como banana, 
mamão, mas não tem agricultores 

familiares na cidade, produzem, mas 
não ofertam por acharem muita 

burocracia por conta da documentação 
e acharem que paga muito pouco. 

- 

Santa 
Terezinha de 

Goiás 

 Secretário da 
Agricultura 

Sim 

Está na fase inicial do assessoramento 
juntamente com a Emater para os 

agricultores familiares, porém o pessoal 
não tem muito interesse em comprar 

pelo PNAE. 

- 

Santa Tereza 
de Goiás 

Secretário do Meio 
Ambiente 

Não - 

Está em processo para abrir a 
licitação no final do ano e esperam 
dar certo, pois tem poucas pessoas 

interessadas em participar. 

São Luiz do 
Norte 

Coordenadora da 
alimentação 

escolar 
Sim 

Não tem dificuldades, pois os 
Agricultores Familiares tinha dificuldade 
com a organização da documentação, e 
a secretária da educação está ajudando 
eles com isso, sendo mais fácil pra eles 
entregarem o produto e participarem do 

programa de vendas do PNAE. 

- 

Hidrolina 
Secretária da 

educação 
Sim 

Já havia feito contato, e agora estão 
comprando. Os agricultores familiares 

de Hidrolina acham o processo de 
compra muito burocrático, por isso 

estão comprando também dos 
agricultores familiares de Uruaçu, pois 
eles facilitam muito todo o processo de 

venda e compra. A oficina foi muito 
esclarecedora, os palestrantes tiveram 

- 
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paciência para tirar as dúvidas e espera 
que a oficina continue. A equipe é muito 

boa e conseguiram mais contatos de 
agricultores familiares depois da oficina. 

Hidrolina  Nutricionista Não conseguiu ainda 
 

A chamada pública é realizada uma 
vez ao ano, mas estão tentando 
mudar para duas vezes ao ano. 

Acredita que seja necessário realizar 
mais atividades para mobilizar os 

agricultores  

Hidrolina Setor Compras 
Sim, já faziam desde o meio 

do ano. 

Compra desde o meio do ano quando 
veio a demanda. Achou um Agricultor 
Familiar, mas ele achou muito pouco 

dinheiro para  tamanha demanda. Então 
ela participou de um curso onde a 

orientaram para comprar da agricultura 
familiar a partir do Estado. Então 
atualmente compra da agricultura 

familiar pelo Estado. 

- 

Niquelândia 
Secretário da 

Educação 
Sim, já compravam. 

Já compravam, e depois da oficina teve 
contato mais próximos com os 

agricultores familiares, cooperativas e 
associações, e foi lançado o edital, mas 
teve pouca participação e interesse dos 
agricultores familiares, pois a maioria 
não tem a documentação toda exigida 

ou não consegue cumprir toda a 
demanda pedida e a DAP não encaixa. 
Mas está correndo atrás para que pelo 

menos 1,2,3 tipos de alimentos 
diferentes sejam oriundos da agricultura 
familiar. Outra dificuldade é a questão 
do pagamento da prefeitura para os 
agricultores familiares que ás vezes 

atrasa. 

- 

Niquelândia Nutricionista Sim 
Antes da oficina tinha aberto o primeiro 
edital para a chamada pública. Ainda 

- 
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estão na primeira compra, e está sendo 
tranquilo. O único problema foi quando 
os agricultores familiares foram realizar 

o cadastro, e estava faltando alguns 
documentos e informações, mas depois 

foram explicados quais documentos 
eram necessários e eles levaram 

depois. 

Niquelândia Agricultor Familiar Não - 
Não tem a documentação 

necessária e não tem fornecedor. 

Santa Rita do 
Novo Destino 

 Nutricionista Sim 

Ano passado sim, pois não tinham 
conhecimento de como funcionava a 
compra com a agricultura familiar e a 

prefeitura não aceitava as 
documentações enviadas. Porém, este 

ano está tranquilo e dando certo. 

- 

Santa Rita do 
Novo Destino 

CAE Sim 
Não teve, gostou de participar da oficina 

e teve muito proveito. 
- 

Campinorte Nutricionista Sim 

Ás vezes, por exemplo, o Agricultor 
Familiar não consegue entregar o 

alimento no dia combinado, tendo que 
fazer todo o remanejamento do lanche 

na última hora. 

- 

Nova Iguaçu de 
Goiás 

Nutricionista Não - 

Os Agricultores Familiares não tem 
interesse por causa de toda 

burocracia da documentação. 
Fizeram uma reunião após a oficina 
com CAE pautando a importância de 
comprar da agricultura familiar e já 

estão procurando produtores 
interessados. 

Campinorte 
Coordenadora da 

alimentação 
escolar 

Sim, já compravam. 

Não encontra dificuldade, sempre ajuda 
o agricultor familiar a arrumar a 

documentação exigida. Os Agricultores 
Familiares não tem interesse em 

participar por causa do baixo preço 

- 
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pago e pela demora de arrumar toda 
documentação. A Agricultura familiar 
não tem dificuldades apenas não tem 

interesse. 

Mara Rosa 
Secretária da 

educação 
Sim, já compravam. 

Não tem dificuldade. Eles compraram 
da cooperativa, o único problema é que 
eles têm poucas opções de produtos, 
fornecem apenas mandioca e farinha. 

- 

Barro Alto  Nutricionista Sim, já compravam. 

Não tem dificuldade. Conseguem 
comprar mais de 30% da agricultura 
familiar e a relação com eles é muito 

boa. 

- 

Alto Horizonte Emater Sim, já compravam. 

A prefeitura demora a fazer a chamada 
pública e entrou uma nutricionista nova 
esta semana que está exigindo que os 
produtos da agricultura familiar venham 

com selo. 

- 

Itapaci 
Secretária da 

educação 
Sim 

Não encontra problemas, apenas o fato 
de que só tem um agricultor familiar que 

fornece na região. A oficina foi muito 
boa. 

- 

Uruaçu 
Coordenação da 

Alimentação 
Escolar 

Sim 

Começou agora o processo da 
chamada pública. A prefeitura tem 

ajudado muito. Os Agricultores 
Familiares não tem interesse 

- 

Uruaçu Compras Não - 
Está em andamento e irá lançar uma 

nova licitação. Não se tem 
fornecedores. 

Uruaçu Extensionista Rural Não - 
Só mexe com a parte da emissão de 

notas fiscais. 

 

 

          Das 28 respostas obtidas, dos participantes do município polo de Uruaçu, 75% (n= 21) relataram haver algum 
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desdobramento em relação a execução do PNAE, após a oficina. Dos respondentes 25% (n= 7) negaram desdobramentos. 

Os avanços observados estão relacionados de forma geral com a articulação dos atores envolvidos, como o 

desenvolvimento de reuniões com os agricultores, a secretária de educação prestando auxílio aos AF quanto as 

documentações e realização de reunião com o CAE. Já as problemáticas encontradas estão circundadas por problemas 

com a gestão, dificuldades no transporte e entrega no prazo determinados, dificuldade de encontrar AF interessados por 

considerarem o processo burocrático e pouco rentável, falta de alimentos pelos agricultores que se encaixem na demanda 

escolar e dúvida sobre a obrigatoriedade/inserção da oferta de pescados na alimentação escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
Quadro 40.  Respostas dos municípios participantes da oficina regional, realizada no ano de 2019 no polo de Catalão, a assessoria à distância (dado 
coletado via telefonema). 

ASSESSORIA A DISTÂNCIA – POLO CATALÃO 

Município 
Nome/ Ator 

social 

Conseguiu/conseguiram 
realizar algum 

desdobramento, no que tange 
a comercialização de 

alimentos da agricultura 
familiar para o PNAE, a partir 

de sua participação na 
oficina? 

Caso sim, qual(is)? 
(Detalhar ao máximo a ação). 

 
E neste processo tem tido alguma 

dificuldade? 
Se sim, qual (is)? 

(Detalhar ao máximo a ação) 

Caso não, por quê? O que impede o 
município de fortalecer/ aumentar a 

compra da agricultura familiar? 
 

Alguma ação está sendo planejada 
para os próximos meses? Qual? Com 

qual finalidade? 

Ouvidor 
Secretária de 

educação 
Sim 

Sempre teve uma boa comunicação, 
associação que fornece os produtos não 

consegue atender a demanda que é alta. A 
oficina veio como alerta, porém a demanda 
é alta e eles não conseguem atender em 

totalidade.  
Vai realizar chamada pública em janeiro e 

mexer no cardápio para buscar aumentar o 
portfólio de produtos. 

- 
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Ouvidor Emater Não - 

Acredita que o que impede o município 
de fortalecer a compra da agricultura é 
um problema político, pois quem tomou 
frente do PAA e PNAE foi oposição do 

prefeito.  
A emater tem gerencia estadual e esta 

com dificuldade de recursos (material de 
limpeza, despesa com gasolina é ele 

quem está pagando). O estado não esta 
cumprindo com a obrigação dele. Esta 
sem expectativas e ao mesmo tempo a 
mudança climática (calor e seca) tem 
dificultado. Não está planejando nada 

devido as dificuldades listas 
anteriormente. 

Ouvidor 
Técnica em 

Nutrição 
Não - 

Em Ouvidor tem uma feira e os 
agricultores familiares montam 

showroom toda quarta feira e eles não 
tem interesse em comercializar para o 
PNAE. Estão planejando a chamada 

pública e vão comunicar os agricultores. 

Anhanguera 
Secretária de 

Educação 
Não, ainda tem dificuldades na 

compra. 
- 

Estão fazendo a chamada pública 
novamente, o município é pequeno e a 
verba repassada para eles é pouca, as 
pessoas não são qualificadas e quem 

mais fornece os alimentos são os 
agricultores dos municípios vizinhos. 
Estão planejando fazer uma reunião 

com os agricultores. 

Cumari 
Secretário de 

Educação 
Não - 

No município não tem agricultores e os 
que têm não tem interesse em saber 
como funciona, fazem reunião, porém 

ninguém aparece. Fizeram visita técnica 
e um plano de ação para aproximar o 

pessoal e tentam explicar para os 
agricultores que a verba que é do 
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município acaba indo para compra dos 
agricultores dos municípios vizinhos. 

Estão planejando de fazer reuniões ou 
entrar em contato individualmente com 

os agricultores. 

Cumari Nutricionista Não - 

Tem agricultores e a formalização deles 
é pouco. Tanto Cumari e Anhanguera 

são cooperativas. A demanda dos 
formalizados é muito alta devido 
fornecer alimentos para outros 

municípios circunvizinhos como Ouvidor. 
Atualmente ela quem busca os 

alimentos direto com eles, pois eles não 
conseguem entregar devido a essa 

demanda que é alta e a distância de um 
município para outro que eles falam que 
paga apenas a gasolina. Para 2020 ela 
foi atrás de mais 2 associações e uma 
delas ela conseguiu entrar em contato 

através de uma conversa com a 
secretária de Ouvidor no dia da oficina 

que passou o contato de uma 
associação que fornece para eles. Ela 
espera que essas duas cooperativas 

participem da chamada pública e espera 
que eles consigam fornecer os alimentos 

sem precisar dela buscar. 

Anhanguera Nutricionista Não - 

Teve chamada pública novamente e no 
inicio do ano que vem terá outra. Entrou 
em contato com mais duas cooperativas 
para participarem da chamada pública 

do ano que vem para fornecer os 
alimentos tanto para Cumari quanto para 

Anhanguera 

Urutaí 
Secretária de 

Educação 
Não teve, mas continua com o 
fortalecimento dos agricultores. 

- 
Não tem problema com os agricultores 
que fornecem para o PNAE a relação 
com eles é muito boa, quem fornece é 
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um assentamento e tem o apoio da 
CONAB e além de venderem também 

fazem a doação de pão, carne, linguiça, 
compra biscoito, pão de queijo, verduras 
no geral. O convênio com eles finalizou 
no meio do ano, mas ainda continuam a 
fornecer os alimentos para o PNAE só 

as doações que não estão fazendo. 

Rio Quente Nutricionista Não - 

Um agricultor familiar e uma cooperativa 
de Morrinhos quem fornece os alimentos 

e no município tem outra cooperativa 
que não tem interesse nenhum em 

fornecer. Em Julho, ele juntamente com 
a Emater  

entrou em contato com os agricultores 
para instrui-los a se organizarem e 

fornecer os alimentos para o PNAE. O 
agricultor do município que fornece 

queria fornecer mais alimentos, porém 
não pode, pois já atingiu o limite. Quer 
incluir brócolis no cardápio que é um 

alimento fornecido por eles. Disse que a 
oficina foi ótima para tirar dúvidas com 

relação a carnes e leite. 

Campo Alegre Nutricionista Sim 

Junto com a emater conseguiu mais 2 
Agricultores. Foram na feira e conversaram 

com eles, pois não tinham muita 
informação de como funcionava e agora 

80% adquire da agricultura familiar. 

- 

Cristalina 

Supervisora da UL 
de Cristalina 
AGENCIA 
EMATER 

Não - 

O que impede o fortalecimento são 
questões políticas e só tem uma 

cooperativa que toma conta do local, o 
valor baixo do produto, distância para 

entregar e por isso preferem vender na 
feira, no ceasa por receberem um valor 
maior. Não estão planejando nada, só 
se a prefeitura convidar, pois prefere 
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não interferir devido não se 
comprometerem. 

Cristalina Produtor rural Não - 

Vende através da cooperativa, mas não 
teve aumento da demanda. Ele vende 
ovos, mas é apenas para as escolas 

estaduais e para o município não vende. 
Quando tiver a chamada pública vai 

participar, mas como produtor individual. 

Catalão Licitação/Compras Não - 

Estão perdendo a  confiança no pessoal 
da cooperativa, pois não estão 

entregando os pedidos com uma boa 
qualidade, acham que estão comprando 

os produtos do CEASA e repassando 
para as escolas. Está planejando uma 
reunião com o pessoal da cooperativa 
juntamente com o pessoal da CEMAE 
para tentar resolver sobre a qualidade 

dos produtos. 

Nova Aurora 
Departamento de 

compras 

Não. Tinham acabado de fazer 
a chamada pública e um 

agricultor que já tinha 
participado voltou a fornecer a 

chamada pública. 

- 

Tinha que comunicar mais, muitos falam 
que vão participar, o município é 
pequeno e o agricultor consegue 

atender a demanda. Estão querendo 
fazer mais de uma chamada pública, 

uma no início do ano e outra no meio do 
ano. 

Catalão 
Coordenadora 
Pedagógica 

Sim 
Melhora na qualidade dos produtos. Ela 
não lida diretamente com a compra, mas 

acredita que teve uma melhora. 
- 

Davinópolis Emater Não - 
Os agricultores não tem interesse em 

participar. Disse que não estão 
planejando nada. 

Nova Aurora Nutricionista Não - 

Não tem muitas pessoas com a 
agricultura familiar, estão apenas com 
um agricultor e acha que precisa criar 

uma estratégia para aumentar o 
incentivo. Não estão planejando 
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nenhuma ação para os próximos meses 
devido a outras demandas, mas pensam 

em elaborar algo para o início do ano 
que vem para aumentar o número de 

agricultores familiares. 

Três Ranchos 
Secretaria de 

Educação 
Não - 

Faz a chamada pública e não aparece 
ninguém, cidade pequena e não tem 

agricultor interessado. Estão tentando 
fazer uma mobilização para o ano que 
vem juntamente com o secretário da 

Agricultura para chamar os agricultores. 
Não consegue nem os panificados com 
os agricultores e os municípios vizinhos 
não conseguem fornecer para eles (deu 

exemplo de Ouvidor) Pensa em 
comunicar o CECANE para ajuda-los no 
processo de conseguir mais agricultores 

(organizar uma reunião para que o 
CECANE explique como funciona o 
fornecimento de alimentos para o 

PNAE). 

Três Ranchos 
Representante de 

compras 
Não - 

Falta o produtor rural, fazem a chamada, 
mas não aparece ninguém. No momento 

não estão planejando nenhuma 
atividade, mas para o início do ano sim, 

ainda não planejaram nada. 

Cristianópolis Licitação/Compras Não - 

Já trabalha com a AF e não estão 
planejando nenhuma atividade para os 

próximos meses. No município a compra 
da AF, funciona muito bem. 

Urutaí Nutricionista 
Não, o município já adquire 

alimentos da AF. 
- 

Fizeram uma nova aditivação do 
contrato da chamada pública e já 

recebem panificados da AF. Em janeiro 
vão fazer outra chamada pública para 

articular com a secretaria de agricultura, 
pois o município é pequeno e possui 

uma cooperativa, mas está inativada e 
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juntamente vão fazer com que ela se 
torne ativa novamente. 

  
Não - 

Não fornece alimentos para o PNAE 
apenas para feira local e depois da 

reunião disse que não tem interesse em 
comercializar, pois ele mora em três 

ranchos e o que poderia fornecer para 
as escolas que seria as folhagens, as 

escolas já tem quem fornece os 
alimentos. 

 

 

 

            No polo de Catalão foram 22 respostas captadas na assessoria a distância, 1,36% (n= 3) relataram ter ocorrido algum 

desdobramento e 86,36% (n= 19) não relataram nenhum desdobramento, trazendo uma conjuntura de desenvoltura e resolução 

de problemáticas diferente dos demais conjuntos de municípios. Dos municípios que já conseguiram fazer algum avanço, estes 

foram a captação de AF para participar no fornecimento de alimentos para o PNAE, a melhora na qualidade dos produtos 

entregue pelos AF, a alteração do cardápio para adaptação ao potencial produtivo local e o apoio da CONAB..  

          As problemáticas envolvem assuntos já citadas pelos outros grupos do outros polos, como questões políticas 

influenciando no apoio ao programa, os AF não conseguirem atender a demanda, pouca formalização dos agricultores, e a 

dificuldade de venda dos municípios menores pelo montante da verba ser menor e não interessar aos AF locais. Assim como 

também foram feitos novos apontamentos, como o impacto das alterações climáticas na produção, o excesso de demanda para 

alguns agricultores de municípios vizinhos que atendem vários circunvizinhos, a pouca qualificação da mão de obra do AF e da 

gestão, e foi enfatizada a defasagem da emater, que é um órgão que presta assistência aos agricultores e tem bastante impacto  

tanto no auxilio da verificação do potencial de produção e outros assuntos diretos aos AF quanto como peça de articulação entre 

gestão e agricultores.  Os planejamentos para o futuro centraram-se em intenção da realização da chamada pública no ano de 
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2020, e a melhora na articulação com os agricultores a partir da realização de reuniões para falar sobre o PNAE e seus 

benefícios para os AF, assim como o plano de alterar a dinâmica da realização da chamada pública para semestral. 

        De forma geral, nota-se que muitas das dificuldades esta ligada a própria gestão, ou seja, em como ela lida com as 

divergências encontradas durante a execução da compra e de seu acompanhamento. Muita das dificuldades encontradas na 

entrega de alimentos pode ser sanada em etapas anteriores, como no alinhamento do cardápio ao que se tem disponível pela 

produção local. Ou até mesmo na elaboração do contrato, com a inserção do termo aditivo para o caso da necessidade de 

alteração na entrega de algum produto pelo AF. São questões que podem ter soluções simples. A correta execução de todas as 

etapas da compra da AF evita diversas outras situações de transtornos. Ao se evitar problemas menores, cria-se a viabilidade de 

centralizar esforços para encontrar/elaborar soluções para os demais desarranjos que surgirem que podem ser mais 

complicados e demandarem médio ou longo prazo para serem solucionados.     
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6 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Quadro 41. Cronograma de execução das etapas das oficinas regionais 
Atividades Mês 

 jan Fev mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Seleção dos 
municípios 

  X          

Organização 
metodológica 

   X X X X      

Organização 
da 
infraestrutura 

    X X       

Elaboração 
de materiais 

     X X X     

Divulgação 
das 
formações 

     X  X     

Inscrições 
para as 
formações 

     X X X     

Realização 
das 
formações 

       X X    

Elaboração e 
Entrega do 
Relatório 
Parcial 

     X X      

Elaboração e 
Entrega do 
Relatório 
Final 

        X X X  

 

 O cronograma foi estruturado tendo por base o início das atividades da 

responsável técnica pelos produtos (em março), e considerando a execução 

simultânea de dois produtos (Oficinas regionais para o levantamento da demanda 

da alimentação escolar e da produção da agricultura familiar para boa execução 

do PNAE (P1), e Formação regional para membros do Conselho de Alimentação 

Escolar (P3)) pela mesma responsável técnica, para assim possibilitar a plena 

execução de ambos produtos. 
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7 CONCLUSÃO  

 

 Apesar da pouca adesão dos agricultores familiares ás formações a 

presença e a expertise dos técnicos da EMATER permitiram complementar 

informações a cerca do mapeamento da vocação agrícola dos municípios. As 

nutricionistas com a presença na formação e a resposta aos questionários 

trouxeram suas perspectivas de dificuldades e potencialidades na elaboração dos 

cardápios utilizando os alimentos da AF, permitindo, ao analisar em conjunto suas 

falas e a vocação agrícola dos municípios, compreender até onde se existe a 

limitação em realmente agrupar estes dois aspectos ao se elaborar os cardápios. 

Foi possível ver que é factível, porém realmente existem alguns entraves, mais 

ligados a logística, necessitando considerar neste ponto, a elaboração de 

estratégias por parte da gestão, reunida aos demais atores, para uma tomada de 

decisão em conjunto que seja viável a todos. 

 Foi possível compreender que se trata de visões diferentes, pois cada ator 

social entende sua atuação, suas obrigações de uma maneira. Porém, trata-se de 

uma política pública ampla, e que precisa ser tratada com seriedade. O mas 

evidente na análise dos questionários e na prática nas oficinas, é o fato de um ator 

social responsabilizar o outro pelas falhas na execução do programa, mas faz-se 

importante salientar, que todos tem o seu papel, e se cada um não centrar em 

suas responsabilidades e cumpri-las, o PNAE não se efetiva em suas diretrizes, e 

em seus objetivos, nos municípios, prejudicando os escolares, os AF, e assim, um 

futuro de maior desenvolvimento econômico, político e social dos municípios.  

 A assistência técnica fez-se presente e parceira nas oficinas, mas salienta-

se que apesar de seu importante papel na construção do direito humano a 

alimentação adequada e saudável ao atuar na instrumentalização de AF para 

melhores métodos de cultivo além do incentivo a participação do programa, este 

órgão encontra-se defasado, com técnicos insuficientes para sanarem a demanda, 

e assim, prejudica-se a atuação de um parceiro da alimentação escolar. 
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Apesar dos percalços conseguiu-se concretizar o planejamento e execução das 

oficinas regionais com temas que fossem pertinentes aos presentes, com a 

participação do público de forma ativa, não apenas passiva.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A estratégia metodológica utilizada pelo CECANE UFG, para estruturação 

do diagnóstico, foi baseada em experiências prévias exitosas. Porém, 

encontramos dificuldades em receber a devolutiva dos municípios quanto ao envio 

das documentações e respostas dos questionários. Além de dificuldade de 

compreensão e desencontro de informações em algumas respostas enviadas. 

Entendemos que parte destas deve-se ao modo como as perguntas foram 

formuladas, gerando ambiguidade. Além disso, optamos por respostas 

dissertativas em todas as questões. Em algumas destas, como a de definição de 

preço presente no formulário das secretarias de educação, poderíamos ter optado 

por respostas objetivas. Assim, temos como desafio a reestruturação do 

questionário para novas utilizações. 

 Observamos ainda muitos dos desencontros nas respostas entre os atores 

sociais (nutricionista, gestor EEx e EMATER). Demostrando, a necessidade de 

fortalecimento da comunicação e articulação entre os atores do PNAE de forma de 

fato efetiva, que poderia até mesmo auxiliar a solucionar os entraves relatados. 

Verificamos, apesar de não termos as análises dos editais, a partir de resposta ao 

questionário, que existe dificuldade da entidade executora em elaborar os editais 

de chamada pública de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 4 de 2015, como 

por exemplo, na determinação dos critérios.  

Diante das questões supracitadas, estruturamos a nossa proposta de 

programação para as oficinas. A representatividade de todos os municípios nas 

etapas de diagnóstico possibilitou adequarmos esse momento às demandas do 

público-alvo, desde os conteúdos até a escolha de metodologias (ativa) que se 

adequassem a todos os participantes. Após o retorno dos demais municípios que 

ainda não deram retorno, será realizado um alinhamento dos temas e da 

metodologia, caso necessário.  
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9 EXECUÇÃO FÍSICA 

 

Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar    
CECANE-UFG - Prestação de Contas – 2018 

TED nº: 5804 
Produto: Oficinas Regionais para o encontro da demanda da alimentação escolar e produção da agricultura familiar para a boa 

execução do PNAE 
  

N UF 
Município 
visitado 

Data da 
Visita 

Quant. 
Nutricionistas 

Quant. Gestores 
(representante da 

Secretaria de 
Educação) 

Quant. Agricultores 
familiares e emp. 
Familiar e suas 
organizações 

Quant. 
Assistência 

Técnica Rural 
Outros Total 

1 GO Iporá 20/08/2019 8 6 9 6 24 53 

2 GO Uruaçu 27/08/2019 13 11 9 10 29 72 

3 GO Catalão 05/09/2019 9 7 1 4 24 45 
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APÊNDICES 
 
 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

QUESTIONÁRIO SOBRE COMPRA AGRICULTURA FAMILIAR PELO PNAE 

 

O questionário deve ser respondido pelo (a) Secretário (a) de Educação do 

município.  

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  

  

1. Quantas chamadas públicas foram realizadas pelo município para compra 

de alimentos da agricultura familiar em 2017?  

2. Onde as chamadas públicas foram divulgadas? 

3. Qual o valor gasto em cada chamada pública realizada em 2017?  

4. Quantos agricultores individuais, cooperativas ou associações 

apresentaram o projeto de venda? 

5.  Quantos agricultores individuais, cooperativas ou associações foram 

selecionados?  

6. 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? 

7. Como os alimentos descritos em chamada pública foram definidos? 

8. Como o preço apresentado na chamada pública foi definido? 

9. Há coleta e análise de amostras dos alimentos comprados dos agricultores 

familiares? Se sim, como são realizadas?  

10. Houve problemas com relação ao cumprimento do contrato de compra 

pelos agricultores? Se sim, exemplifique o ocorrido. 

11. Houve problemas com relação ao cumprimento do contrato de compra pela 

Secretaria de Educação? Se sim, exemplifique o ocorrido. 
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12. Há comunicação/diálogo/aproximação entre a Secretaria de Educação e os 

agricultores familiares? Se sim, como acontece? 

13.  Que tipo de apoio a prefeitura oferece para a agricultura familiar no 

município? (Descreve com o máximo de detalhes que puder) 

14. Tem Serviço de Inspeção Municipal (SIM) no município? 

15. Cite, pelo menos, duas dificuldades sobre a compra da agricultura familiar 

pelo PNAE no seu município. 

Em relação a essas dificuldades: 

● O que você sugere para superá-las?  

16. Cite, pelo menos, duas potencialidades sobre a compra da agricultura 

familiar no seu município. 

Em relação a essas potencialidades: 

● O que pode ser feito para fortalecê-las?  
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO PARA NUTRICIONISTA 

 

QUESTIONÁRIO SOBRE COMPRA AGRICULTURA FAMILIAR PELO PNAE 

 

O questionário deve ser respondido pelo Nutricionista Responsável Técnico 

pelo PNAE no município. 

NUTRICIONISTA RESPONSAVEL TÉCNICO PELO PNAE  

 

1. Que informações você costuma utilizar para seleção dos alimentos que 

compõem os cardápios das escolas? 

2. Você conseguiu estabelecer alguma articulação/relação com os agricultores 

familiares da região? Se sim, como? 

3. Você já participou/participa do processo da chamada pública (elaboração, 

seleção dos projetos de venda dos agricultores, análise das amostras dos 

produtos a serem adquiridos)? Se sim, de que forma? 

4. Quais motivos podem fazer você não comprar da agricultura familiar? 

5. Você sente dificuldade em elaborar o cardápio utilizando alimentos da 

agricultura familiar? Se sim, quais dificuldades? 

6. Cite, pelo menos, duas dificuldades sobre a elaboração do cardápio com 

gêneros alimentícios da agricultura familiar no seu município. 

Em relação a essas dificuldades: 

● O que pode ser feito para superá-las?  

7. Cite, pelo menos, duas potencialidades sobre a elaboração do cardápio 

com gêneros alimentícios da agricultura familiar no seu município. 

Em relação a essas potencialidades: 

● O que pode ser feito para fortalecê-las?  
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO PARA COOPERATIVAS OU ASSOCIAÇÕES DA 

AGRICULTURA FAMILIAR 

 

QUESTIONÁRIO AGRICULTURA FAMILIAR 

 

O questionário deverá ser respondido por cooperativas e associações da 

agricultura familiar que comercializaram/comercializam para o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).  

AGRICULTORES FAMILIARES 

 

Marque a opção que vocês se enquadram: (    ) cooperativa           (    ) associação 
 
Nome da cooperativa ou associação: ____________________________________ 
 
Contato:___________________________________________________________ 
 

1. Quais alimentos são produzidos?  

2. Quais alimentos são processados por agricultores da 

cooperativa/associação? 

3. Quais alimentos são comercializados? E onde? 

4. Vocês já venderam para o PAA? Se sim, em que ano? 

5. Que apoio a cooperativa/associação recebe do município?  

6. Os agricultores da cooperativa/associação tem acesso à assistência 

técnica? Se sim, de quem? E que tipo de atividades são desenvolvidas? 

7. 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? 

8. Que dificuldades tiveram na venda para o PNAE (merenda escolar)?  

9. O que caminhou bem na venda para o PNAE (merenda escolar)? 

10. Você(s) conhece(m) algum agricultor familiar que participa do Conselho de 

Alimentação Escolar (CAE)? 
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11. 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?  

12. 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?  
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO PARA AGRICULTORES INDIVIDUAIS 

 

QUESTIONÁRIO AGRICULTURA FAMILIAR 

 

O questionário deverá ser respondido por agricultor familiar individual que 

comercializaram/comercializam para o Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE).  

AGRICULTORES FAMILIARES 

 

Nome do agricultor(a) familiar:  _________________________________________ 

Contato:___________________________________________________________ 

 

1. Quais alimentos são produzidos pelo(a) senhor(a)?  

2. Quais alimentos são processados pelo(a) senhor(a)? 

3. Quais alimentos são comercializados? E onde? 

4. O senhor(a) já vendeu para o PAA? Se sim, em que ano? 

5. Que apoio o senhor(a) recebe do município?  

6. O senhor(a) tem acesso à assistência técnica? Se sim, de quem? E que 

tipo de atividades são desenvolvidas? 

7. O senhor(a) produz alimentos orgânicos ou agroecológicos? Se sim, quais? 

Onde esses alimentos são vendidos? Há diferença de preço de um produto 

convencional? 

8. Que dificuldades tive na venda para o PNAE (merenda escolar)?  

9. O que caminhou bem na venda para o PNAE (merenda escolar)? 

10. O senhor(a) conhece algum agricultor familiar que participa do Conselho de 

Alimentação Escolar (CAE)? 

11. Cite, pelo menos, duas dificuldades sobre a venda de alimentos para o 

município. 

Em relação a essas dificuldades: 
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● O que pode ser feito para superá-las?  

12. 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?  
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APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO PARA EMATER 

  

QUESTIONÁRIO AGRICULTURA FAMILIAR 

 

O questionário deverá ser respondido por representante da Assistência Técnica de 

Extensão Rural - EMATER do município. 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER 

  

1. Qual o número de DAPs ativas (jurídicas ou físicas) no município? 

2. Quais alimentos são prioritariamente produzidos no município? 

3. Que atividades têm sido desenvolvidas pela EMATER com agricultores 

familiares do município? 

4. Quais as dificuldades e facilidades vivenciadas no trabalho da EMATER 

com os agricultores familiares do município? 

5. A EMATER desenvolve atividades com os agricultores familiares 

direcionadas à venda institucional (PAA e PNAE)? Se sim, quais?  

 

Caso a resposta da pergunta 5 seja afirmativa, responda as questões 6 e 7. 

 

6. Cite, pelo menos, duas dificuldades sobre a venda institucional no 

município. 

Em relação a essas dificuldades: 

● O que pode ser feito para superá-las?  

7. 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?  
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APÊNDICE F – LISTAS DE PRESENÇA DAS VISITAS DIAGNÓSTICAS 
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APÊNDICE G – AVALIAÇÃO DO CHECK LIST DA CHAMADA PÚBLICA E DA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS OCNVIDADOS PARA AS OFICINAS 

REGIONAIS 
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APÊNDICE H - DETALHAMENTO RESULTADO DAS ANÁLISES DO IQ COSAN DOS MUNICÍPIOS CONVIDADOS PARA AS 

OFICINAS REGIONAIS, REFERENTES AOS ANOS DE 2018 E 2019. 

IQ COSAN 2018 

Município 

Número 

de 

refeições 

avaliada

s 

Quantas 

semanas 

avaliadas

? 

Houve 

sinalização 

de baixa 

oferta de 

frutas e 

hortaliças

? (Sim ou 

Não) 

Em 

quantas 

semanas

? 

Houve 

sinalizaçã

o da alta 

oferta de 

alimentos 

restritos? 

(Sim ou 

Não) 

Em 

quantas 

semanas

? 

Houve 

sinalizaçã

o da alta 

oferta de 

doces? 

(Sim ou 

Não) 

Em 

quantas 

semanas

? 

Oferta de 

alimentos 

regionais

? (Sim ou 

Não) 

Oferta de alimentos 

da 

sociobiodiversidade

? (Sim ou Não) 

Amorinópolis 1 2 1 2 0 - 0 - 1 0 

Aurilândia 1 2 1 2 0 - 0 - 1 1 

Caiapônia 1 2 0 - 0 - 0 - 1 0 

Campinorte 1 2 1 2 0 - 0 - 0 0 

Campo 

Alegre 
3 2 0 - 0 - 1 1 1 1 

Corumbaíba 3 2 1 2 0 - 0 - 1 0 

Crixás 1 2 1 2 0 - 0 - 1 0 

Cumari 3 2 0 - 1 2 1 2 1 1 

Diorama 1 2 1 2 0 - 0 - 1 0 

Fazenda 

Nova 
1 2 1 2 0 - 0 - 1 1 
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Firminópolis 3 2 1 2 1 2 1 2 0 1 

Goiandira 3 2 0 - 1 2 1 2 1 1 

Hidrolina 1 2 1 2 0 - 0 - 0 0 

Itapaci 1 2 1 2 1 1 0 - 0 1 

Mara Rosa 1 2 1 2 1 1 0 - 1 0 

Marzagão 1 2 1 2 0 - 0 - 0 0 

Montividiu 1 2 1 2 0 - 0 - 1 0 

Mutunópolis 1 2 1 2 0 - 0 - 1 1 

Niquelândia 3 2 1 2 1 1 1 1 0 1 

Nova Aurora 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nova Iguaçu           

Novo Brasil 3 2 0 - 1 2 1 2 1 0 

Ouvidor 3 2 0 - 1 2 1 2 1 1 

Palestina de 

Goiás 
1 2 1 2 0 - 0 - 1 1 

Palmelo 3 2 0 - 1 2 1 2 1 1 

Paraúna           

Rio Quente           
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Rubiataba 1 2 1 2 1 1 0 - 1 0 

Santa Rita do 

Novo 

Destino 

1 2 1 2 0 - 0 - 0 0 

São Luiz do 

Norte 
1 2 1 2 0 - 0 - 0 0 

São Luís dos 

Montes Belos 
3 2 1 2 1 2 1 2 1 1 

Santa Tereza 

de Goiás 
1 2 1 2 0 - 0 - 0 1 

Santa 

Terezinha de 

Goiás 

1 2 1 2 0 - 0 - 1 0 
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IQ COSAN 2019 

Município Número 

de 

refeições 

avaliada

s 

Quantas 

semanas 

avaliadas

? 

Houve 

sinalização 

de baixa 

oferta de 

frutas e 

hortaliças

? (Sim ou 

Não) 

Em 

quantas 

semanas

?  

Houve 

sinalizaçã

o da alta 

oferta de 

alimentos 

restritos? 

(Sim ou 

Não) 

Em 

quantas 

semanas

? 

Houve 

sinalizaçã

o da alta 

oferta de 

doces? 

(Sim ou 

Não) 

Em 

quantas 

semanas

? 

Oferta de 

alimentos 

regionais

? (Sim ou 

Não) 

Oferta de alimentos 

da 

sociobiodiversidade

? (Sim ou Não) 

Anhanguera 3 2 0 - 1 2 1 1 1 1 

Amorinópolis 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 

Aurilândia 1 2  1 2 0 - 0 - 1 0 

Caiapônia 3 2 0 - 1 2 1 2 1 1 

Campinorte 1 2 1 2 0 - 0 - 0 0 

Campo 

Alegre 

3 2 0 - 0 - 0 - 1 1 

Corumbaíba 3 2 1 1 0 - 0 - 1 0 

Crixás 1 2 1 0 0 - 0 - 1 0 

Cumari 3 2 0 - 1 2 1 2 1 1 

Diorama 1 2 1 2 0 - 0 - 1 0 

Fazenda 

Nova 

1 2 1 2 0 - 0 - 1 0 

Firminópolis 3 2 1 2 1 1 1 2 0 0 
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Goiandira 3 2 0 - 1 2 1 1 1 1 

Hidrolina 1 2 1 2 0 - 0 - 0 0 

Itapaci 1 2 1 2 0 - 0 - 1 0 

Mara Rosa 1 2 1 2 0 - 0 - 1 0 

Marzagão 1 2 1 2 0 - 0 - 0 0 

Montividiu 1 2 1 2 0 - 0 - 1 0 

Mutunópolis 1 2 1 2 0 - 0 - 1 1 

Niquelândia 3 2 1 2 0 - 1 1 1 1 

Nova Aurora 3 2 0 - 1 1 1 1 1 0 

Nova Iguaçu           

Novo Brasil 3 2 0 - 0 - 0 - 1 0 

Ouvidor 3 2 0 - 1 2 1 2 1 1 

Palestina de 

Goiás 

1 2 1 1 0 - 0 - 1 1 

Palmelo 3 2 1 1 0 - 1 2 1 1 

Paraúna 2 2 1 2 0 - 0 - 1 0 

Rio Quente 1 2 1 2 0 - 0 - 1 1 

Rubiataba 1 2 1 2 0 - 0 - 1 0 

Santa Rita do 1 2 1 2 0 - 0 - 1 1 
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Novo 

Destino 

São Luiz do 

Norte 

1 2 1 2 0 - 0 - 0 0 

São Luís dos 

Montes Belos 

3 2 1 2 1 2 1 2 1 1 

Santa Tereza 

de Goiás 

1 2 1 2 0 - 0 - 1 1 

Santa 

Terezinha de 

Goiás 

1 2 1 2 0 - 0 - 1 0 
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APÊNDICE  I – LISTAS DE PRESENÇA DAS OFICINAS REGIONAIS 

REALIZADAS EM IPORÁ, URUAÇU E CATALÃO 
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APÊNDICE J – REGISTROS FOTOGRÁFICOS DAS OFICINAS REGIONAIS 

REALIZADAS NO MUNICÍPIO POLO DE IPORÁ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

166 

 

 

APÊNDICE K – REGISTROS FOTOGRÁFICOS DAS OFICINAS REGIONAIS 

REALIZADAS NO MUNICÍPIO POLO DE URUAÇU. 
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APÊNDICE L – REGISTROS FOTOGRÁFICOS DAS OFICINAS REGIONAIS 

REALIZADAS NO MUNICÍPIO POLO DE CATALÃO. 
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APÊNDICE M – AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO REALIZADA NO MUNICÍPIO DE 

IPORÁ, URUAÇU E CATALÃO  

 

 

IPORÁ 

QUESITOS AVALIADOS ÓTIMO BOM REGULAR RUIM  PÉSSIMO  

Proposta de trabalho 24 15 1 0 0 

Relevância e coerência dos temas discutidos  28 14 1 0 0 

Palestrantes 22 19 3 0 0 

Tempo de duração do encontro  20 19 5 0 0 

Contribuição da atividade para esclarecer dúvidas 31 12 1 0 0 

Relato dos municípios  22 19 2 1 0 

Apresentação CECANE UFG  32 12 0 0 0 

Competência e habilidade do assessor para 
esclarecer dúvidas  

27 17 0 0 0 

 

TOTAL DE RESPOSTAS: 44 

 

 

URUAÇU 

QUESITOS AVALIADOS ÓTIMO BOM REGULAR RUIM PESSIMO 

Proposta de Trabalho 31 13 2 0 0 

Relevância e coerência dos temas discutidos 22 23 2 0 0 

Palestrantes 28 21 0 0 0 

Tempo de duração do encontro 24 17 2 0 0 

Relato dos municípios 31 18 1 0 0 

Apresentação CECANE UFG 41 8 0 0 0 

Competência e habilidade do assessor para 
esclarecer dúvidas 

31 18 0 0 0 

 

TOTAL DE RESPOSTAS: 50 

 

 



 

 

169 

 

 

CATALÃO 

QUESITOS AVALIADOS ÓTIMO BOM REGULAR RUIM PÉSSIMO 

Proposta de trabalho 12 7 0 0 0 

Relevância e coerência dos temas de discussão 15 6 0 0 0 

Palestrantes 17 4 0 0 0 

Tempo de duração do encontro 11 7 3 0 0 

Contribuição da atividade para esclarecer as dúvidas 14 7 0 0 0 

Relato dos municípios 13 7 1 0 0 

Apresentação CECANE UFG 16 5 0 0 0 

Competência e habilidade do assessor para 
esclarecer as dúvidas 

16 5 0 0 0 

 
TOTAL DAS RESPOSTAS: 21 
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ANEXO 

 

ANEXO 1 – OFÍICOS DE JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA DOS MUNICÍPIOS DE PILAR 

DE GOIÁS E NOVA AMÉRICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

171 

 

 

 


