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RESUMO 

 

O Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar (CECANE) UFG foi 
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 3: FORMAÇÃO REGIONAL PARA MEMBROS DO CONSELHO DE 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) 

 

Responsável Técnico: Camila Loiola de Castro 

Equipe Técnica:  

01 Agente do PNAE  

01 Técnico do FNDE 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

As ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) visam 

contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, 

o rendimento escolar e a formação de práticas alimentares saudáveis dos alunos, 

por meio de dois eixos básicos: a oferta de refeições que cubram as necessidades 

nutricionais dos escolares durante o período letivo e a realização de ações de 

educação alimentar e nutricional no âmbito escolar. Os cardápios devem ser 

adequados em quantidade e qualidade e compostos por alimentos variados, 

seguros, que respeitem a cultura, tradições e hábitos alimentares saudáveis 

(BRASIL, 2009b). 

O Programa é coordenado pelo FNDE, responsável pela normatização, 

assistência financeira, coordenação, acompanhamento, monitoramento, cooperação 

técnica e fiscalização da execução do Programa, mas ressalta-se que as esferas 

governamentais municipal e estadual em todo o território brasileiro devem ser co-

responsáveis para o funcionamento do Programa (BRASIL, 2009b). 

Além do FNDE, a execução do PNAE dispõe de parceiros como unidades 

executoras, responsáveis pelo atendimento em suas unidades de ensino; 1) o 

nutricionista, responsável por zelar pela preservação, promoção e recuperação da 

saúde dos estudantes que são atendidos pelo PNAE; e 2) os Conselhos de 

Alimentação Escolar (CAE), colegiados deliberativos responsáveis pelo 

acompanhamento da execução do PNAE nos estabelecimentos de ensino (BRASIL, 

2009b).  
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O CAE é um órgão colegiado fiscalizador, permanente e de assessoramento, 

criado em 1994, devido ao processo de descentralização dos recursos, e também, 

do crescente investimento da participação popular nas políticas públicas (FNDE, 

2009b).  

O CAE é composto por um representante do poder executivo; dois 

representantes das entidades de trabalhadores da educação e de discentes; dois de 

pais de alunos; e dois das entidades civis organizadas. O exercício do mandato do 

conselheiro é considerado serviço público relevante não remunerado e a duração de 

seu mandato é de quatro anos. Cada membro titular do CAE deverá ter um suplente 

do mesmo segmento e, nas entidades executoras com mais de 100 escolas de 

educação básica, a composição do CAE poderá ser de até três vezes o número de 

seus membros (BRASIL, 2013).  

O CAE desenvolve um trabalho de controle social, ao qual compete 

acompanhar e fiscalizar a execução do PNAE, verificar a aplicação dos recursos 

destinados à alimentação escolar, monitorar a qualidade dos alimentos quanto às 

condições higiênicas e a aceitabilidade dos cardápios. O controle social é a ação 

exercida, de forma organizada, sistemática e individualizada pela sociedade civil 

sobre o Estado, que garante a prática da cidadania, deixando a condição de 

indivíduos passivos e assumindo a postura de cidadãos ativos, para diminuir o 

distanciamento entre representantes e representados (BRASIL, 2013; BELIK, 

CHAIM, 2009). Caso o CAE constate irregularidades na execução do PNAE deverá 

comunicar à prefeitura, em seguida ao FNDE, à Câmara Municipal ou Assembleia 

Legislativa, à Secretaria Federal de Controle, ao Ministério Público Federal e ao 

Tribunal de Contas da União (BRASIL, 2010).  

Além das competências supracitadas, cabe ao CAE analisar o Relatório de 

Acompanhamento da Gestão do PNAE, emitido pela EEx, por meio do Sistema de 

Gestão de Conselhos (SIGECON Online) (BRASIL, 2013). Após analisar a 

prestação de contas, o CAE deverá emitir o Parecer Conclusivo com a aprovação ou 

não da execução do Programa no SIGECON Online (BRASIL, 2013). 

 Ao considerar a importância do CAE perante o adequado funcionamento do 

PNAE, o Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar da Universidade 
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Federal de Goiás (CECANE UFG), juntamente com o FNDE, propõem a execução 

do presente produto para o fortalecimento do CAE e sua consolidação como órgão 

deliberativo e de assessoramento, no tocante ao efetivo exercício do controle social. 

  

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL  

Proporcionar aos conselheiros da alimentação escolar aprofundamento sobre 

a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Instrumentalizar os membros do Conselho para acompanhar e fiscalizar a 

execução do PNAE no município; 

 Fornecer ferramentas aos Conselheiros para a análise da prestação de 

contas e elaboração do parecer conclusivo; 

 Contribuir para ampliar os conhecimentos e as habilidades básicas dos 

conselheiros para o acompanhamento e a fiscalização da execução do 

PNAE; 

 Promover a atualização desses atores quanto aos normativos do FNDE, 

especialmente em relação às legislações que orientam a execução do 

programa; 

 Subsidiar os conselheiros para o entendimento do papel do CAE como 

controle social da alimentação escolar; 

 Sensibilizar conselheiros quanto à importância de suas atribuições no PNAE; 

 Incentivar o envolvimento, postura crítica e reflexão sobre as atividades 

desenvolvidas visando aprimorar suas práticas de forma contextualizada para 

o enfrentamento das situações inerentes à sua função; 

 Divulgar as boas práticas de experiências exitosas de controle social no 

âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 
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3 DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 PÚBLICO  

Conselheiros da alimentação escolar de municípios do Mato Grosso (MT) e 

Mato Grosso do Sul (MS). 

 

 

3.2 ESTRATÉGIAS DE EXECUÇÃO 

A metodologia dos encontros (presenciais) regionais de formação foi 

inspirada naquela elaborada pela equipe CECANE UFRGS que, por sua vez, foi 

baseada na metodologia de formação desenvolvida pelo CECANE UnB (em parceria 

com o FNDE e os demais CECANEs, versão 2009).  

Propõe-se uma metodologia que promova a interação entre os participantes 

(conselheiros), provoque reflexão e análise crítica, trabalhe com exercícios 

baseados em casos reais, desperte e mobilize para a ação.  

Foram sugeridas algumas atividades e dinâmicas, tais como exposição 

dialogada, grupos de discussão e oficinas. As sugestões foram incorporadas ao 

desenvolvimento da atividade, adequando-se ao grupo que recebeu a capacitação. 

Foram elaborados materiais e exercícios que foram utilizados pelos participantes. 

  Os principais conteúdos abordados nas formações foram: 

 Noções sobre Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e Direito Humano à 

Alimentação Adequada (DHAA); 

 Histórico e Panorama atual do PNAE; 

 Controle Social, competências e atribuições dos Conselheiros de Alimentação 

Escolar; 

 Compra de Alimentos: licitação e chamada pública; 

 Prestação de Contas no PNAE, Sistema de Gestão de Prestação de Contas 

(SiGPC) e Sistema de Gestão de Conselhos (SIGECON); 

 Noções sobre cardápio, teste de aceitabilidade, boas práticas na alimentação 

escolar e Educação Alimentar e Nutricional (EAN); 
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 Elaboração do plano de ação do CAE e conteúdos pertinentes ao Regimento 

Interno do CAE; 

 Diálogo e articulação com os outros atores do PNAE (nutricionistas, gestores, 

merendeiros, agricultores familiares, secretaria de agricultura, etc.). 

 Controle Social, competências e atribuições dos Conselheiros de Alimentação 

Escolar; 

 Compra de Alimentos: licitação e chamada pública; 

 

Cada encontro teve duração de um dia, com carga horária de 8 horas. A  

previsão era de aproximadamente 60 conselheiros em cada turma. Foi realizado em 

município definido em função da disponibilidade da infraestrutura necessária para 

atender municípios vizinhos e a necessidade da região. A definição da localidade 

passou pela articulação junto ao FNDE. 

O FNDE participou da organização, junto com o CECANE, do conteúdo 

trabalhado atendendo as especificidades do local e forneceram materiais aos 

participantes. 

O CECANE UFG  realizou os convites aos municípios selecionados, articulou 

parcerias para escolha de local para a realização do evento e então definiu o espaço 

no qual ocorreriam as formações, a oferta do almoço e lanche. Também organizou, 

em parceria com o FNDE o conteúdo a ser trabalhado atendendo as especificidades 

e necessidades locais.  

Para a avaliação dos encontros foi aplicado questionário para verificar a 

formação de maneira geral (estrutura, metodologia, palestrantes e participação do 

conselheiro). Além disso, foi aplicado questionário para levantar o perfil do 

participante. 

 No Quadro 1 está apresentado o cronograma de execução das oficinas 

regionais. 
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3.3 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

Quadro 1. Cronograma da execução do produto das oficinas regionais no ano de 

2019. 
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  X     

Elaboração de materiais      X X X     

Divulgação das formações      X  X 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 atividade da 

responsável técnica pelos produtos (em março), e considerando a execução 

simultânea de dois produtos {Oficinas regionais para o levamentameto 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, além de considerar o calendário do 

município polo quanto a feriados e atividades pré-agendadas nos espaços 

selecionados para a execução da formação, para assim possibilitar a plena 

execução de ambos os produtos. 
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1 MUNICÍPIOS PARTICIPANTES 

  

A meta estipulada pelo FNDE foi de 60 participantes por oficina, ou seja, era 

previsto o total de 120 conselheiros a serem formados. Os polos elencados para a 

execução da formação foram as capitais, Cuiabá e Campo Grande. Para cada polo 

foram selecionados 35 municípios, sendo eles os mais próximos do polo, conforme 

exposto no apêndice A. Inicialmente foram ofertadas duas vagas por município, com 

a dificuldade do retorno dos municípios com as inscrições, retirou-se a limitação de 

vagas por município, com vistas a garantir o cumprimento das metas estipuladas, 

considerando a possibilidade de recusas/desistências de participação.  

A formação ocorreu com a participação total de 61 municípios (houve também 

a presença de municípios não selecionados para a formação), 63 conselheiros da 

alimentação escolar em MT, e nutricionista (que não fazia parte do conselho de seu 

município), totalizando 64 presentes na atividade de MT. Em MS foram 70 presentes 

na formação, todos conselheiros do CAE, ultrapassando a meta estabelecida. 

Totalizaram 134 participantes sendo 133 conselheiros da alimentação escolar 

formados. Os municípios faltosos não encaminharam o ofício de justificativa de 

ausência (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Quantidade de inscritos e presentes nas formações para os conselheiros 

as alimentação escolar, realizadas em Cuiabá e Campo Grande. 
CECANE UFG, 2019. 

 Polo Cuiabá Inscritos Presentes Polo Campo Grande Inscritos Presentes 

1 Acorizal - - Água Clara 2 1 
2 Alto Paraguai 2 2 Amambaí 2 - 
3 Arenópolis 3 2 Anastácio 4 4 
4 Barão do Melgaço 3 3 Angélica 2 2 
5 Barra do Bugres 3 3 Aquidauana 5 5 
6 Cáceres - - Bandeirantes 2 2 
7 Campo Verde 2 2 Bodoquena 2 2 

8 
Chapada dos 
Guimarães 

- - Camapuã 2 2 

9 Cuiabá 3 3 Cassilândia 2 2 
10 Curvelândia 2 2 Campo Grande 6 6 
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11 Cotriguaçu - 1 Corguinho 2 2 
10 Denise 2 1 Coxim 3 3 
12 Diamantino 3 3 Deodápolis 2 2 
13 Dom Aquino 2 1 Dois Irmãos do Buriti 3 2 
14 Jaciara 2 2 Douradina 1 1 
15 Jangada 3 - Dourados 2 - 
16 Juscimeira 4 4 Fátima do Sul 2 1 
17 Nobres 4 3 Figueirão - - 
18 Nortelândia 2 2 Guia Lopes da Laguna 2 1 

19 
Nossa Senhora do 

Livramento 
2 2 Itaporã 3 3 

20 Nova Brasilândia 4 2 Jaraguari 2 1 
21 Nova Marilândia - 2 Jardim - - 
22 Nova Mutum 2 2 Jateí 1 - 
23 Nova Olimpia 2 2 Maracaju 2 2 
24 Pedra Preta - - Miranda 4 2 
25 Planalto da Serra 2 2 Nioaque 3 2 
26 Poconé 2 2 Nova Alvorada do Sul 1 1 
27 Porto Estrela 3 3 Ribas do Rio Pardo 4 3 
28 Primavera do Leste 2 2 Rio Brilhante - - 
29 Rondonópolis - - Rio Negro 2 2 

30 Rosário Oeste 1 1 
Rio Verde do Mato 

Grosso 
4 2 

31 Santo Afonso 2 1 Rochedo 2 2 

32 
Santo Antônio do 

Leverger 
2 2 Santa Rita do Pardo - - 

33 São José do Povo - - São Gabriel do Oeste 4 4 
34 São Pedro do Cipa 2 2 Sidrolândia 2 2 
35 Tangará da Serra 3 3 Sonora 1 1 
36 Várzea Grande 2 2 Terenos 3 3 
37 - - - Vicentina 2 2 

- Total participantes 71 64 Total participantes 86 70 
 Total municípios 29 30 Total municípios 34 31 

Total de 61 municípios participantes e 134 atores sociais formados, sendo 133 conselheiros 

 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA DOS MUNICÍPIOS 

PARTICIPANTES  

 

Os estados de Mato grosso (MT) e Mato Grosso do Sul (MS) possuem grande 

extensão territorial, sendo MT o 3º maior estado do país, enquanto MS ocupa a 6º 

colocação. Apesar da vultuosa extensão territorial, a população estimada pelo IBGE, 

ano de 2010, foram de 3.035.122 habitantes em MT, classificando o estado em 19º 

mais populoso do país, com densidade demográfica (DD) de 3,36 hab/km2. Em MS 

a população alcançava 2.449.024 habitantes, o que determina a classificação de MS 

como o 21º mais populoso, com DD de 6,86 hab/km2.  É possível se ter melhor 
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noção da diferença da população por território quando comparamos ao estado de 

São Paulo, por exemplo, que é o estado mais populoso do país, com 41.262.199 

habitantes com extensão territorial de 248.219,481 Km2, ou seja DD de 166,23 

hab/km2. Este fato influencia na viabilidade de locomoção dos atores sociais para 

participarem de cursos e formações que qualifiquem sua atuação. Assim como 

exerce impacto na precificação dos alimentos, considerando que a dificuldade de 

acesso e o custo de transporte também se inclui na determinação de preços finais. 

Nas Tabelas 2 e 3 estão apresentados os dados populacionais, valores do 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e 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.  

 

Tabela 2. Dados sociodemográficos dos municípios participantes de Mato Grosso 

(2010). 

 
 

Município 

 
População 

urbana 
(habitantes) 

 
População 

rural 
(habitantes) 

 
 

IDH 

 
 

IDEB 

Nº 
Alunos 

no 
ensino 
básico 

 
Nº 

escolas 

Acorizal 2927 2589 0,628 5,1 1069 11 

Alto Paraguai 6411 3540 0,638 4,8 1480 11 

Arenápolis 9784 571 0,704 5,4 1800 7 

Barão de Melgaço 3422 4169 0,600 5,5 1221 11 

Barra do Bugres 25912 5146 0,693 5,4 6147 33 

Cáceres 76558 11354 0,708 5,2 17331 68 

Campo Verde 25512 6100 0,750 6,0 8325 25 

Chapada dos Guimarães 10988 6811 0,688 5,4 3518 23 

Cuiabá 541002 10348 0,785 5,6 105789 316 

Curvelândia 2914 1984 0,690 6,0 950 3 

Denise 7259 1235 0,683 5,6 1440 6 

Diamantino 15920 4500 0,718 5,7 3928 26 

Dom Aquino 6542 1589 0,690 5,5 1207 8 

Jaciara 23642 2024 0,735 6,2 4844 19 

Jangada 2946 4750 0,630 4,3 1460 12 

Juscimeira 8500 2934 0,714 5,8 1950 16 

Nobres 12461 2550 0,699 5,3 3175 15 

Nortelândia 5276 1162 0,702 5,7 1022 4 

Nossa Senhora do Livramento 4247 7345 0,638 5,4 2469 27 

Nova Brasilândia 3663 930 0,651 5,5 772 4 
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Nova Marilândia 1933 992 0,704 6,2 585 3 

Nova Mutum 25858 5775 0,758 6,0 8512 20 

Nova Olímpia 15843 1686 0,682 5,9 3112 14 

Pedra Preta 11381 4312 0,679 5,8 3031 13 

Planalto da Serra 2054 672 0,656 6,4 659 4 

Poconé 23062 8716 0,652 4,6 6222 29 

Porto Estrela 1466 2173 0,599 5,5 701 6 

Primavera do Leste 49.308  2.806 0,752 5,35 10.154 22 

Rondonópolis 188119 7431 0,755 6,0 39077 120 

Rosário Oeste 10656 7026 0,650 4,4 2640 19 

Santo Afonso 1538 1436 0,689 4,6 439 5 

Santo Antônio do Leverger 7148 11261 0,656 5,3 3375 28 

São José do Povo 1758 1843 0,661 4,5 463 5 

São Pedro da Cipa 3694 448 0,660 4,75 600 2 

Tangará da Serra 75883 8193 0,729 5,6 12.911 48 

Varzea Grande 248829 3880 0,734 5,4 49226 165 

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

   

 Os dados relativos ao IDEB e ao IDH compõem a Tabela 3 devido a relação 

que existe entre a alimentação escolar e o rendimento escolar, que é avaliado pelo 

IDEB, estando o IDEB inserido no contexto de determinação do IDH. A alimentação 

escolar articulada por meio do PNAE é acompanhada pelo Conselho de Alimentação 

Escolar (CAE), ou seja, a capacitação dos conselheiros vão afetar o IDH - 

compreendido como qualidade de vida - das cidades e consequentemente dos 

estados e país. Usualmente, para viabilizar as avaliações, verifica-se programas, 

curso, políticas de forma isolada, porém, é importante entender o impacto que estas 

tem em âmbito macro.   

 

Tabela 3. Dados sociodemográficos dos municípios participantes de Mato Grosso 

do Sul (2010). 

Município População 
urbana 

(habitantes) 

População 
rural 

(habitantes) 

IDH IDEB Nº 
Alunos 

no 
ensino 
básico 

Nº 
escolas 

Água Clara 9598 4831 0,670 6,1 3237 7 

Amambai 22382 12356 0,673 5,5 7983 23 

Anastácio 19681 4165 0,663 4,4 4255 21 

Angélica 7680 1490 0,697 5,7 2063 9 
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Aquidauana 35954 9669 0,688 4,8 9848 39 

Bandeirantes 4520 2078 0,681 5,3 1280 10 

Bodoquena 5778 2208 0,666 5,1 1590 8 

Camapuã 9822 3826 0,703 5,2 2362 16 

Campo Grande 776654 10550 0,784 5,7 152682 101 

Corguinho 1872 2990 0,671 5,4 926 4 

Coxim 29160 3020 0,703 5,5 5872 19 

Deodápolis 10042 2089 0,694 5,2 2590 15 

Dois Irmãos do Buriti 4706 5656 0,639 4,7 2039 9 

Douradina 3286 2079 0,699 5,0 1078 4 

Dourados 181086 14982 0,747 5,6 42495 109 

Fátima do Sul 16956 2068 0,714 5,4 3342 14 

Figueirão 1530 1397 0,660 5,9 525 3 

Guia Lopes da Laguna 8787 1581 0,675 5,8 2051 6 

Itaporã 13302 7577 0,654 5,2 3430 16 

Jaraguari 1786 4555 0,664 4,5 994 7 

Jardim 22758 1605 0,712 5,5 5208 21 

Jateí 1871 2146 0,708 6,0 738 5 

Maracaju 32225 5182 0,736 5,5 7357 30 

Miranda 15586 10029 0,632 4,5 6118 8 

Nioaque 7059 7337 0,639 5,6 2730 13 

Nova Alvorada do Sul 12297 4136 0,694 5,4 4249 12 

Ribas do Rio Pardo 12973 7994 0,664 4,9 3992 12 

Rio Brilhante 24540 6107 0,715 5,3 7191 22 

Rio Negro 3669 1371 0,709 5,4 989 4 

Rio Verde de Mato Grosso 16296 2596 0,673 5,3 3284 11 

Rochedo 2884 2038 0,651 6,0 985 4 

Santa Rita do Pardo 3534 3720 0,642 4,6 1285 5 

São Gabriel do Oeste 19274 2890 0,729 5,9 5089 17 

Sidrolândia  27723 14353 0,686 5,1 8630 28 

Terenos 7284 9878 0,658 5,7 3356 13 

Vicentina 4243 1658 0,711 5,6 1065 8 

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

 

  Os municípios de maior IDEB foram 6,4 em Planalto da Serra-MT e 6,1 em 

Água Clara-MS. Apenas 3 municípios atingiram 6 ou mais neste índice no estado de 

MS, o que representa 8,33% dos selecionados deste estado para a oficina. Já em 

MT 8 das cidades obtiveram índice igual ou maior a 6, o equivalente a 22,22% dos 

selecionados.  

Dentre os municípios com nota igual ou menor a 4,9 em MT, foram 

observados 6 dos convidados, ou seja 16,66%, sendo que a menor nota foi de 4,3 
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em Jangada. No estado de MS a índice mais baixo foi 4,4 em Anastácio. Sendo que 

sete municípios obtiveram notas iguais ou menores a 4,9, representando 19,44% 

dos municípios convidados em MS. 

 

4.3 PERCENTUAL DE COMPRA DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR  E 

DAPs ATIVAS DOS MUNICÍPIOS SELECIONADOS, NO ANO DE 2018. 

 

 

 Os valores descritos na Tabela 4 foram calculados por meio de dados obtidos 

em consulta ao SIGPC. Optou-se por calcular o percentual de compras referentes 

ao ano de 2018, por considerá-lo o mais atual e portanto o mais representativo, 

condição que pode retratar melhor a realidade de compra dos municípios 

selecionados em cada estado. Para o cálculo, foram considerados como valores que 

descreviam o direcionamento do recurso para a compra da agricultura familiar, as 

informações de compra de indivíduos que estivessem relacionadas aos termos 

“chamada pública”, “agricultor(a) familiar”, “agricultura familiar”, “dispensa de 

licitação”. Desconsiderando demais valores, para evitar superestimar os dados, já 

que demais descrições não são indicativas de compras da AF. 

 A quantidade de DAPs ativas, que representam os agricultores familiares 

habilitados para comercializar para o PNAE, também encontram-se descritas na 

Tabela 4, para possibilitar melhor compreensão do panorama da agricultura familiar 

no município, associando este aos demais dados coletados para buscar maiores 

esclarecimentos. 

 
 
Tabela 4. Percentual de compra da agricultura familiar e números de DAPs Ativas 

no ano de 2018, por município selecionado. CECANE UFG, 2019. 
 

Municípios de MT 
% Compra 
da AF 2018 

FNDE 

Nº de 
DAPs 
ativas2 

Municípios de 
MS 

% Compra 
da AF 2018 

FNDE 

Nº de 
DAPs 
ativas2 

Acorizal 0,00 32 Água Clara 0,00 3 

Alto Paraguai 0,00 173 Amambai 61,30 432 

Arenápolis 0,00 79 Anastácio 64,76 185 

Barão de Melgaço 0,00 178 Angélica 30,17 106 
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Barra do Bugres 0,00 104 Aquidauana 76,83 258 

Cáceres 22,37 957 Bandeirantes 40,81 120 

Campo Verde 80,25 362 Bodoquena 47,26 121 

Chapada dos 
Guimarães 

332,02 325 Camapuã 91,94 76 

Cuiabá 36,44 252 Campo Grande 0,00 430 

Curvelândia 0,00 80 Corguinho 0,00 25 

Denise 39,10 36 Coxim 34,20 246 

Diamantino 71,42 146 Deodápolis 31,19 183 

Dom Aquino 0,00 123 
Dois Irmãos do 
Buriti 

39,04 273 

Jaciara 78,70 81 Douradina 32,15 97 

Jangada 0,00 45 Dourados 26,33 646 

Juscimeira 0,00 243 Fátima do Sul 0,00 333 

Nobres 337,90 72 Figueirão 123,79 104 

Nortelândia 0,00 95 
Guia Lopes da 
Laguna 

209,98 96 

Nossa Senhora 
do Livramento 

60,23 351 Itaporã 50,25 247 

Nova Brasilândia 132,49 89 Jaraguari 0,00 332 

Nova Marilândia 22,15 58 Jardim 12,85 108 

Nova Mutum 79,39 141 Jateí 25,32 79 

Nova Olímpia 34,71 43 Maracaju 64,68 106 

Pedra Preta 7,41 162 Miranda 133,10 192 

Planalto da Serra 0,00 39 Nioaque 379,01 610 

Poconé 2,40 309 
Nova Alvorada 
do Sul 

89,50 153 

Porto Estrela 213,54 102 
Ribas do Rio 
Pardo 

48,46 157 

Primavera do 
Leste 

39,29 60 Rio Negro 73,32 94 

Rondonópolis 9.264,96 350 
Rio Verde de 
Mato Grosso 

24,14 69 

Rosário Oeste 0,00 94 Rochedo 45,57 48 

Santo Afonso 0,00 98 
Santa Rita do 
Pardo 

83,13 114 

Santo Antônio do 
Leverger 

0,00 188 
São Gabriel do 
Oeste 

47,85 88 

São José do Povo 0,00 119 Sidrolândia 91,83 658 

São Pedro da 
Cipa 

0,00 12 Terenos 48,24 492 

Tangará da Serra 0,00 211 Vicentina 27,87 201 

Várzea Grande 20,06 50    

² Disponível em:< http://smap14.mda.gov.br/extratodap/>. Acesso em: junho de 2018 

 

http://smap14.mda.gov.br/extratodap/
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 Em MT, 47,22% dos municípios não realizaram compra da AF em 2018 e 

13,89% realizaram a compra, porém ainda abaixo dos 30% referidos da legislação. 

Apesar dos municípios que compram 30% ou mais não serem maioria (38,89%), a 

maioria destes ultrapassam bastante os 30%, transmitindo uma ideia de 

consolidação mais real e palpável do programa nestes municípios. Rondonópolis 

apresentou um valor percentual inconcebível (9.264,93), pressupõem-se que houve 

algum équivoco do município ao alimentar os dados das compras no sistema do 

SiGPC, como por exemplo a inserção de dados em duplicata, entre outras 

possibilidades.  

 Já em MS, a realidade das compras da AF difere bastante de MT, apenas 

14,29% dos municípios não compram da AF, 14,29% compram entre 1 e 29%, e 

felizmente a maior parte dos municípios aqui avaliados realizam a compra de 30%, 

ou mais, de alimentos advindos da AF, sendo este fato a realidade de 71,42% dos 

municípios. 

 

 

4.4 ENTRAVES E FACILIDADES NA EXECUÇÃO DO PRODUTO 

 

 A fase diagnóstica pretendia aplicar questionários via email, para ampliar a 

base em que se estrutura a metodologia e pautas a serem trabalhadas na formação. 

Porém, não foi possível utilizar os dados dos questionários como diagnóstico para a 

elaboração da formação, devido ao baixo retorno com os contatos dos CAEs 

alcançados até o início da etapa de estruturação do curso.  

Devido a este quesito negativo, inicamos a definição da abordagem da 

formação pautados no diagnósico obtido no ano de 2018, pelo produto de 

assessoramento aos municípios do estado de Goiás. Por entender que o relatório se 

edifica em número suficiente de municípios para possibilitar a listagem das maiores 

dificuldades, e que os problemas tendem a se repetir, até mesmo porque os estados 

que receberam a formação não dispõe de apoio direto de um CECANE. Sendo 

assim, esses dados foram utilizados para o planejamento da formação. 
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 A partir da segunda quinzena de julho, até o final do mês de agosto, foi 

efetuada uma busca ativa/intensiva pelos membros dos CAEs municipais, e também 

dos CAEs estaduais, para aplicação do questionário aos conselheiros, via Google 

forms. Estes dados foram utilizados para verificar a adequação do planejamento a 

realidade específica predominante nos municípios selecionados. 

 Na Tabela 5 está apresentada a atuação dos CAEs municipais do Estado de 

Goiás que receberam o assessoramento do CECANE UFG no ano de 2018. As 

informações obtidas foram utilizadas para adequações na estruturação da formação 

dos CAEs de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 

 

Tabela 5. Atribuições desenvolvidas pelo Conselho de Alimentação Escolar. 

CECANE UFG, 2018. 

Variáveis N % 

A EEx possui Lei de criação do CAE de acordo com a legislação vigente (n=41) 

Sim 22 53,66 
Não 19 43,34 

A eleição dos conselheiros ocorreu conforme a legislação vigente (n=41) 

Sim 22 53,66 
Não 19 43,34 

O CAE tem conhecimento dos recursos financeiros repassados pelo FNDE 
(n=41) 

Sim 18 43,90 
Não 23 56,10 

O CAE tem conhecimento se a EEx complementa o recurso (n=41) 

Sim 26 63,41 
Não 15 36,59 
O CAE elaborou o regimento interno (n=41)   

Sim 24 58,54 
Não 17 41,46 
Se sim, o regimento está adequado à legislação 
vigente (n=24) 

  

Sim 18 75,00 
Não 6 25,00 
O CAE possui um plano de ação (n=41)   

Sim 11 26,83 
Não 30 73,17 

Se sim, o CAE tem conseguido cumprir o plano de 
ação (n=11) 

  

Sim 7 63,64 
Não 4 36,36 
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Se não, quais os motivos (n=4)   

Falta de participação dos conselheiros 3 75,00 
Deficiência na infraestrutura do CAE 1 25,00 

A EEx disponibiliza estrutura para o CAE desenvolver suas atividades (n=41)* 

Sim, local apropriado com condições adequadas 39 95,12 
Sim, disponibilizada de equipamentos de informática 33 80,49 
Sim, transporte para deslocamento aos locais relativos 
ao exercício 

22 
53,66 

Sim, disponibilidade de recursos humanos e financeiros 19 46,34 
Não 2 4,88 
Há relatórios das atividades desenvolvidas (n=41)   

Sim 10 24,39 
Não 31 75,61 

Se sim, qual encaminhamento (n=10)*   

Prefeitura 1 10,00 
Secretário de Educação 8 80,00 
Coordenação de nutrição 1 10,00 
Não houve encaminhamentos 2 20,00 

O CAE mantém o livro ata atualizado (n=41)   

Sim 29 70,73 
Não 12 29,27 
São apresentados ao CAE os cardápios (n=41)   

Sim 17 41,46 
Não 24 58,54 

O CAE acompanha o processo licitatório para aquisição dos gêneros 
alimentícios (n=41) 

Sim 4 9,76 
Não 37 90,24 
O CAE acompanha o processo de aquisição de alimentos da AF? (n=41) 

Sim 5 12,20 
Não 36 87,80 

O CAE tem conhecimento do termo de compromisso 
(n=41) 

  

Sim 6 14,63 
Não 35 85,37 

O CAE acompanha a execução do Programa nas 
escolas (n=41) 

  

Sim 17 41,46 
Não 24 58,54 

A EEx apresenta ao CAE todos os documentos 
(n=41) 

  

Sim 17 41,46 
Não 14 34,15 
Parcialmente 10 24,39 

Periodicidade das reuniões do CAE (n=41)   
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Não se reúne 11 26,83 
Quinzenal 1 2,44 
Mensal 9 21,95 
Bimestral 6 14,63 
Trimestral 3 7,32 
Semestral 2 4,88 
Anual 4 9,76 
Não sabe informar 5 12,20 
É realizada reunião extraordinária para prestação e contas (n=41) 

Sim 26 63,41 
Não 15 36,59 

Se sim, o CAE elabora ata específica (n=26)   

Sim 24 92,31 
Não 2 7,69 
Os membros do CAE passam por processo de capacitação (n=41) 

Sim 10 24,39 
Não 31 75,61 
CAE comunica ao FNDE e aos órgãos de controle qualquer irregularidade 
(n=41) 

Sim 18 43,90 
Não 23 56,10 

 

 A partir das informações apresentadas na Tabela 5 é possível observar as 

fragilidades enfrentadas no controle social do PNAE, como por exemplo, o 

desconhecimento do recurso financeiro repassado pelo FNDE aos municípios para a 

execução do programa por 56,10% (n=23) dos CAEs. Mesmo este dado sendo de 

fácil acesso, pois encontra-se para consulta no SiGPC para acompanhamento por 

consulta independetente do uso de login e senha. O que pode indicar dificuldades 

de interagir com a plataforma, que é mais que apenas um instrumento para 

prestação de contas e parecer, mas também um apoio para a realização do controle 

social. 

 Para uma atividade tão árdua como a dos conselheiros, por ser um serviço 

voluntário, as questões de organização interna do conselho refletem fortemente em 

sua atuação. Percebeu-se dificuldade na participação dos conselheiros em suas 

atividades, sendo esta questão relatada por 75% dos CAEs. Os dados coletados 

sobre a periodicidade de reuniões atuam corroborando com estes achados, não 

realização de reuniões em 26,83% dos CAEs respondentes, 21,95% deles se 

reúnem mensalmente e 14,63% bimestralmente. Este resultado provavelmente 
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também está relacionado às respostas relativas a elaboração do plano de ação, que 

não era confeccionado por 73,17% dos CAEs. Não acompanham o processo 

licitatório, a aquisição de alimentos e a execução dos programas nas escolas, em 

90,24%, 87,80% e 58,54% dos CAEs, respectivamente. O que é preocupante e friza 

a importância da educação continuada para que os conselheiros entendam o seu 

papel ao atuar. Porém capacitações também são um aspecto negativo para a 

maioria dos CAEs, pois não ocorre para 75,61% dos respondentes.  

 Foram encontrados outros aspectos que considerados entraves na atuação 

dos CAEs, sendo eles, conhecimento do termo de compromisso (85,37%), 

apresentação de todos os documentos por parte da EEx, em que 34,15% relataram 

que os documentos não são apresentados e 24,39% trouxeram que há a entrega 

parcial das documentações. Assim como também foram identificados problemas no 

repasse dos cardápios aos CAEs (58,54%). Relatórios das atividades desenvolvidas 

pelos conselhos deixaram de ser elaborados por 75,61% dos 41 municípios que 

responderam. E a comunicação de irregularidades deixou de ser realizada por 

56,10%. 

 Os demais pontos relativos à execução do PNAE, como a existência de lei de 

criação, da realização das eleições do conselho conforme a legislação vingente, da 

existência e conhecimento do regimento interno, entre outros constantes na Tabela 

5, destacam-se como aspectos positivos na maioria dos CAEs. Algo curioso, é haver 

o conhecimento da complementação do recurso do FNDE pelo município, pela 

maioria, mas ainda assim, a maioria relatar não ter conhecimento do repasse 

realizado pelo FNDE. Pois para se averiguar se houve contrapartida do município é 

necessário comparar o repasse realizado pelo FNDE com o total das notas 

disponibilizadas pelas EEx. 

 Nos Quadros 2 a 8 tem-se a síntese das respostas dos municípios 

convidados que responderam aos questionários aplicados via Google form, para 

verificar a realidade dos CAEs no ano de 2019, sendo 28 respostas de municípios 

de MS e 21 de MT, totalizando 49 representados neste levantamento de dados. 
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Quadro 2. Respostas às perguntas 1 a 5 do questionário aplicado ao CAE, expresso 
em percentual, de acordo com o quantitativo final de respostas recebidas. 

 

1. A lei de 
criação está 
atualizada, 

relativamente 
ao tempo de 
mandato (4 
anos) e à 

composição 
(exclusão de 

representantes 
do Poder 

Legislativo e 
inclusão da 
sociedade 

civil)? 

2. O 
Regimento 
Interno está 
atualizado, 

relativamente 
ao tempo de 
mandato (4 
anos) e à 

composição 
(exclusão de 

representantes 
do Poder 

Legislativo e 
inclusão da 
sociedade 

civil)? 

3. Está 
composto 

devidamente, 
com os 

representantes 
dos 

segmentos 
previstos 
(Poder 

Executivo, 
entidades de 
trabalhadores 
da educação e 
discentes, pais 

de alunos e 
entidades civis 
organizadas)? 

4. Está composto 
devidamente, 
segundo as 

formalidades 
exigidas 

(assembleias/atas, 
portarias ou 

decretos 
executivos, entre 

outras)? 

5. Caso a EEx 
possua alunos 

em escolas 
localizadas em 

áreas 
indígenas ou 

em 
remanescentes 
de quilombos, 

há na sua 
composição 
um membro 

representante 
desses povos 

ou 
comunidades 
tradicionais? 

Mato Grosso do Sul 

Sim  96,43 82,14 100,00 100,00 17,86 

Não 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 

Parcialmente 3,57 14,29 0,00 0,00 3,57 

Não se 
Aplica 0,00 3,57 0,00 0,00 53,57 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Mato Grosso 

Sim 76,19 66,67 90,48 95,24 0,00 

Não 9,52 9,52 4,76 0,00 28,57 

Parcialmente 9,52 19,05 4,76 4,76 14,29 

Não se 
Aplica 4,76 4,76 0,00 0,00 57,14 

Total 100 100 100 100 100 

 

 A atualização da lei de criação obteve menor adequação nos municípios de 

MT, apesar de que ainda assim, um percentual relativamente alto de adequação 

pode ser observado (76,19%).  Estado do MT apresentou menor adequação 

também no quesito „atualização do regimento interno‟ em comparação aos 

municípios respondentes de MS. De forma geral, não se observa problemáticas na 

composição do CAE em nenhum dos dois grupos, porém, MT obteve menor índice 

de adequação com 90,48%, e 9,52% de inadequação (respostas „não‟ e 

„parcialmente‟), o que pode levar a um viés na atuação do CAE pela falta de 

representatividade de algum segmento da sociedade civil. Esta realidade de não 

representatividade se fez presente em ambos os grupos respondentes (MS e MT) 

quanto a participação de comunidades e povos tradicionais, onde existiam escolas 
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nestas áreas, em 46,43% dos municípios respondentes em MS e 42,86% em MT. 

Destes percentuais de escolas em áreas indígenas e quilombolas, 25% e 28,57%, 

respectivamente em MS e MT, não contaram com a participação destes povos 

tradicionais nos conselhos. Já em relação as formalidades exigidas 

(assembleias/atas, portarias ou decretos executivos, entre outras) houve-se relatos 

marjoritariamente positivos. 

 

Quadro 3. Respostas às perguntas 6 a 10 do questionário aplicado ao CAE, 
expresso em percentual, de acordo com o quantitativo final de 
respostas recebidas. 

 

6. A 
presidência e 

a vice-
presidência do 

CAE estão 
compostas 

conforme os 
segmentos 
previstos 

(representante 
dos 

trabalhadores 
da educação, 
ou por pais de 
alunos ou pela 
sociedade civil 
organizada)? 

7. Houve 
substituição de 

membro(s) 
conforme os 

casos previstos 
(renúncia, 

deliberação do 
segmento 

representado ou 
descumprimento 

do Regimento 
Interno)? 

8. Houve 
substituição de 

membro(s) 
conforme os 

procedimentos 
previstos (cópia 

do 
correspondente 

termo de 
renúncia ou da 
ata da sessão 

plenária do CAE 
ou ainda da 
reunião do 

segmento, em 
que se deliberou 
pela substituição 

do membro, 
encaminhada ao 
FNDE pela EEx, 
nomeação por 

portaria ou 
decreto do chefe 
do Executivo e 

mandato 
complementar 

ao tempo 
restante daquele 

que foi 
substituído)? 

 
9. Monitora e 

fiscaliza a 
aplicação dos 

recursos? 

10. Monitora e 
fiscaliza o 

cumprimento 
das diretrizes 
e do objetivo 
do PNAE? 

Mato Grosso do Sul  

Sim 100,00 39,29 35,71 85,71 89,29 

Não 0,00 57,14 50,00 0,00 0,00 

Parcialmente 0,00 0,00 7,14 14,29 10,71 

Não se Aplica 0,00 3,57 7,14 0,00 0,00 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Mato Grosso 

Sim 90,48 33,33 38,10 90,48 85,71 

Não 0,00 61,90 61,90 0,00 0,00 



 

 

25 

 

 

Parcialmente 4,76 4,76 0,00 9,52 9,52 

Não se Aplica 4,76 0,00 0,00 0,00 4,76 

Total 100 100 100 100 100 

 

Ao serem questionados sobre a composição da presidência e da Vice-

presidência do CAE os municípios respondentes de MS foram unânimes em suas 

respostas, em que afirmaram estarem de acordo com os segmentos previstos para 

estes cargos. Já em MT, 90,48% dos respondentes disseram estar de acordo, 

enquanto 4,76% relataram estar inadequados. Outros 4,76% consideraram o „não se 

aplica‟ ao responder a questão, este pode-se justificar por incompreensão da 

pergunta ou por receio em declarar a inadequação, já que se a presidência não é 

composta pelos segmentos previstos (representante dos trabalhadores da 

educação, ou por pais de alunos ou pela sociedade civil organizada), subentende-se 

que este cargo é ocupado por representante do segmento executivo (nutricionista, 

secretário de educação ou coordenador da alimentação escolar).  

O segmento executivo podem participar do CAE, porém não podem compor a 

presidência e a vice-presidência, pois isto  implicaria em conflitos de interesse em 

relação as responsabilidades atribuídas ao CAE, de fiscalizar a implementação do 

PNAE. Este conflito de interesse se explica pelo fato de que em âmbito de 

fiscalização de políticas não ser coerente a autofiscalização. Portanto, dentro deste 

âmbito de atenção a composição da presidência e vice-presidência engloba-se as 

repostas negativas e os „não se aplica‟ (9,52%), já que não se tem uma explicação 

mais específica  e detalhada do porque desta consideração da  não aplicabilidade 

desta pergunta a realidade de alguns municípios, já que o CAE estava atuante.  

 
Quadro 4. Respostas às perguntas 11 a 15 do questionário aplicado ao CAE, 

expresso em percentual, de acordo com o quantitativo final de 
respostas recebidas. 

 

11. Analisa o 
Relatório de 

Acompanhamento 
da Gestão do 
PNAE, emitido 

pela EEx, contido 
no SIGECON, 

antes da 
elaboração e do 
envio do parecer 

12. Analisa 
a prestação 
de contas 

do gestor e 
emite 

Parecer 
Conclusivo 
acerca da 

execução do 
Programa 

13. Comunica 
ao FNDE, ao 
Tribunal de 
Contas, à 

Controladoria-
Geral da 
União, ao 
Ministério 

Público e aos 
demais órgãos 

14. Fornece 
informações e 

apresenta 
relatórios acerca 

do 
acompanhamento 
da execução do 
PNAE, sempre 
que solicitado? 

15. Realiza 
reunião 

específica 
para 

apreciação 
da 

prestação 
de contas 

com a 
participação 
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conclusivo? no 
SIGECON? 

de controle 
qualquer 

irregularidade 
identificada na 
execução do 

PNAE, 
inclusive em 
relação ao 
apoio para 

funcionamento 
do CAE? 

de, no 
mínimo, 2/3 

dos 
conselheiros 

titulares? 

Mato Grosso do Sul 

Sim 92,86 92,86 57,14 100,00 100,00 

Não 0,00 0,00 10,71 0,00 0,00 

Parcialmente 7,14 7,14 3,57 0,00 0,00 

Não se 
Aplica 0,00 0,00 28,57 0,00 0,00 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Mato Grosso 

Sim 85,71 90,48 52,38 90,48 85,71 

Não 0,00 0,00 4,76 4,76 0,00 

Parcialmente 14,29 9,52 9,52 4,76 14,29 

Não se 
Aplica 0,00 0,00 33,33 0,00 0,00 

Total 100 100 100 100 100 

 

 A maior parte dos municípios verificaram o acompanhamento da gestão a partir 

das informações contidas no SIGECON, emiditas pela EEx, assim como analisaram 

a prestação de contas e emitiram parecer conclusivo acerca da execução do 

programa no SIGECON, além disso forneceram informações sobre o 

acompanhamento do programa sempre que solicitado e realizavam reunião 

específica para a apreciação da prestação de contas com a participação mínima de 

dois terços dos conselheiros titulares. Já para a comunicação ao FNDE, ao Tribunal 

de Contas, à Controladoria-Geral da União, ao Ministério Público e aos demais 

órgãos de controle sobre qualquer irregularidade identificada na execução do PNAE, 

inclusive em relação ao apoio para funcionamento do CAE, em média, 55,0% 

relataram haver essa interação com os órgãos superiores de controle quando 

necessário. Em MS, 10,71% relataram não fazer essa comunicação e em MT 

apenas 4,76%. O „Não se aplica‟ foi alegado por aproximadamente 30,0%, para 
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ambos os grupos. Em MS 3,57% e 9,52% em MT relatou esta questão como 

comunicação parcial. Percebeu-se que seria interessante incluir questões abertas 

para compreender melhor alguns aspectos, como por exemplo, o que se considera 

uma comunicação parcial de irregularidas, se é por desentendimento do 

questionamento, ou se ocorre alguma seleção dos problemas a serem denunciados, 

devido interferências „políticas‟ na execução do programa. Ou seja, entender como 

ocorre este processo de relato das irregularidades nos municípios. 

 

Quadro 5. Respostas às perguntas 16 a 20 do questionário aplicado ao CAE, 
expresso em percentual, de acordo com o quantitativo final de 
respostas recebidas. 

 

16. Elabora o 
Plano de Ação 

do ano em curso 
e/ou 

subsequente a 
fim de 

acompanhar a 
execução do 
PNAE nas 

escolas de sua 
rede de ensino, 
bem como nas 

escolas 
conveniadas e 

demais 
estruturas 

pertencentes ao 
Programa, 
contendo 

previsão de 
despesas 

necessárias 
para o exercício 

de suas 
atribuições e 
encaminha à 
EEx, antes do 
início do ano 

letivo? 

17. 
Desenvolve 

suas 
atribuições em 

regime de 
cooperação 

com o 
Conselho de 
Segurança 
Alimentar e 
Nutricional 

estadual e/ou 
municipal e 

demais 
conselhos 

afins? 

18. Conta com 
local 

apropriado 
com 

condições 
adequadas 

para as 
reuniões? 

19. Conta com 
disponibilidade 

de 
equipamento 

de 
informática? 

20. Conta com 
transporte 

para 
deslocamento 
dos membros 

aos locais 
relativos ao 
exercício de 

sua 
competência, 
inclusive para 
as reuniões 
ordinárias e 

extraordinárias 
do CAE? 

Mato Grosso do Sul 

Sim 50,00 46,43 78,57 85,71 75,00 

Não 14,29 17,86 3,57 10,71 3,57 

Parcialmente 25,00 17,86 17,86 0,00 10,71 

Não se Aplica 10,71 17,86 0,00 3,57 10,71 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Mato Grosso 

Sim 61,90 42,86 95,24 80,95 71,43 

Não 0,00 19,05 0,00 4,76 4,76 

Parcialmente 38,10 23,81 4,76 14,29 19,05 

Não se Aplica 0,00 14,29 0,00 0,00 4,76 

Total 100 100 100 100 100 

  

 Observou-se percentual entre 50,0 a 60,0%, considerado reduzido ao avaliara 

elaboração do plano de ação, sendo que este é um ponto crucial de organização 

para viabilizar a execução das visitas e reuniões de forma a conciliar as atividades 

cotidianas da vida pessoal e profissional ás demandas a serem atendidas pelo 

conselho, considerando que se trata de uma atividades como  voluntária(o) do CAE. 

Em média 45,0%, em ambos os municípios pólos, os respondentes desenvolviam 

suas atribuições em cooperação com outros conselhos afins, ou seja, muitos ainda 

não fortalecem seus conselhos com as atuações em conjunto. As atividades 

desenvolvidas com outros conselhos enriquecem os debates acerca da realidade 

local, abordando outras perspectivas e experiências, além de poder melhorar a 

visibilidade, e a compreensão da importância das atividades desenvolvidas pelo 

CAE, entre outros atores sociais politicamente ativos. Local e equipamentos 

adequados para a execução de suas atribuições e disponibilidade de transporte para 

deslocamento dos membros aos locais relativos ao exercício de sua competência 

não demonstraram ser um problema para os municípios respondentes. 

 
 
Quadro 6. Respostas às perguntas 21 a 25 do questionário aplicado ao CAE, 

expresso em percentual, de acordo com o quantitativo final de respostas 
recebidas. 
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21. Conta com 
disponibilidade 

de recursos 
humanos, 

previstos no 
Plano de Ação 

do CAE, 
necessários 
às atividades 
inerentes as 

suas 
competências 
e atribuições, 

a fim de 
desenvolver 
as atividades 

de forma 
efetiva? 

22. Conta com 
disponibilidade 

de recursos 
financeiros, 
previstos no 

Plano de Ação 
do CAE, 

necessários 
às atividades 
inerentes as 

suas 
competências 
e atribuições, 

a fim de 
desenvolver 
as atividades 

de forma 
efetiva? 

23. Recebe 
da EEx, 
sempre que a 
solicita, todos 
os 
documentos 
e 
informações 
referentes à 
execução do 
PNAE em 
todas as 
etapas, tais 
como: editais 
de licitação 
e/ou 
chamada 
pública, 
extratos 
bancários, 
cardápios, 
notas fiscais 
de compras e 
demais 
documentos 
necessários 
ao 
desempenho 
das 
atividades de 
sua 
competência? 

24. Quando há 
necessidade de 
substituição de 

gêneros 
alimentícios por 

outros 
equivalentes 

nutricionalmente 
adequados na 

chamada 
pública, o CAE 

conhece e 
respalda? 

25. A EEx 
apresenta os 
cardápios ao 

CAE para 
conhecimento? 

Mato Grosso do Sul 

Sim 82,14 64,29 89,29 53,57 89,29 

Não 3,57 14,29 0,00 10,71 7,14 

Parcialmente 10,71 10,71 10,71 21,43 3,57 

Não se Aplica 3,57 10,71 0,00 14,29 0,00 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Mato Grosso  

Sim 80,95 61,90 90,48 52,38 90,48 

Não 14,29 23,81 9,52 4,76 0,00 

Parcialmente 0,00 4,76 0,00 23,81 9,52 

Não se Aplica 4,76 9,52 0,00 19,05 0,00 

Total 100 100 100 100 100 

 

 A disponibilidade de recursos humanos, e a adesão às solicitações do CAE 

quanto aos documentos solicitados e a apresentação dos cardápios ao conselho se 
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mostram pontos facilitados dentro da execução das responsabilidades do CAE, 

porém a disponibilidade de recursos financeiros previstos para a execução do plano 

de ação foi relatada como adequada por, aproximadamente, 63,0% dos municípios, 

e 19,0% disseram que os recursos não se adequam. Quando há a substituição de 

alimentos nos cardápios, o conhecimento do  fato e respaldo do CAE ocorre apenas, 

em torno, de 53,0% dos municípios. Este critério em específico pode ser 

preocupante, pois quando se há a necessidade da troca do cardápio, há então um 

indicativo de que existem problemas na execução do programa, podendo ser na 

elaboração da lista de alimentos a serem solicitados, na falta de verificação de 

condições de transporte, seja por parte do agricultor ou da EEx executora, se esta 

se responsabilizar pelo transporte, ou até mesmo falha na avaliação do potencial 

produtivo dos agricultores. As substituições, quando ocorrem devem minimizar os 

prejuízos à qualidade dos cardápios, da alimentação dos estudantes. É necessário 

repensar esta questão em uma próxima execução, para conseguir mais detalhes 

sobre esta questão, para compreender o que leva a esta falta de comunicação deste 

fato ao CAE, se é a falta de compreenssão da atividade do CAE e da necessidade 

de apresentação destas alterações, falta de registro desses fatos, dentre outros, e, 

se foi elaborado um termo aditivo no contrato para casos de troca dos alimentos a 

serem entregues pelos AF por conta de intercorrências.  

 

Quadro 7. Respostas às perguntas 26 a 30 do questionário aplicado ao CAE, 
expresso em percentual, de acordo com o quantitativo final de 
respostas recebidas. 

 

 

26. O CAE 
recebe 

assessoria 
do(a) 

nutricionista 
RT? 

27. Recebe 
formação da 

EEx, em 
parceria com o 
FNDE, sobre a 
execução do 

PNAE e temas 
que possuam 
interfaces com 
o Programa? 

28. A EEx 
proporciona a 
divulgação 
das atividades 
do CAE por 
meio de 
comunicação 
oficial da 
Entidade? 

29. O 
Conselho 

supervisiona o 
serviço de 

alimentação 
nas escolas? 

30. O CAE 
zela pela 

qualidade dos 
alimentos, em 

especial 
quanto às 
condições 
higiênicas? 

Mato Grosso do Sul 
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Sim 78,57 67,86 64,29 96,43 100,00 

Não 7,14 3,57 14,29 0,00 0,00 

Parcialmente 14,29 21,43 10,71 3,57 0,00 

Não se Aplica 0,00 7,14 10,71 0,00 0,00 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Mato Grosso  

Sim 85,71 52,38 42,86 90,48 95,24 

Não 9,52 14,29 19,05 4,76 0,00 

Parcialmente 4,76 33,33 33,33 4,76 4,76 

Não se Aplica 0,00 0,00 4,76 0,00 0,00 

Total 100 100 100 100 100 

 

 Marjoritariamente os CAEs referiram receber acessoria da(o) nutricionista RT, 

supervisão do serviço de alimentação nas escolas e zelar pela qualidade dos 

alimentos, principalmente no que se refere às condições higiênico sanitárias. No que 

se diz respeito à oferta de formações da EEx em parceria com o FNDE, sobre a 

execução do PNAE e temas que possuam interface com o programa, 67,86% dos 

municípios respondentes de MS relataram receber e em MT este relato ocorreu em 

52,38%. Ainda sobre a oferta de atividades voltadas para esclarecimentos e 

instrumentalização do CAE, 21,43% dos municípios em MS relataram receber oferta 

parcial, e em MT, 33,33%. Estes dados demostram que existem atividades de 

educação continuada para este público, porém explicita a necessidade de mais 

aporte para melhor capacitar os conselheiros para as suas atribuições. 

Provavelmente, por não existir um Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição 

do Escolar (CECANE)  nestes estados, exista menos assistência do que o ideal. 

Fato que justifica a inclusão da formação nestes estados no plano de trabalho do 

ano de 2019 do CECANE UFG, devido a demanda recebida pela equipe. A questão 

28 aborda sobre a divulgação das atividades do CAE por meio de comunicação 

oficial da Entidade, onde se obteve 64,29% dos municípios em MS relatando a 

ocorrência deste e 14,29% não recebem este apoio da divulgação porporcioanda 

pela EEX. Em MT, ainda menos municípios tem a parceria da EEX na divulgação de 

suas atividades, sendo apenas 42,86% dos respondentes. E 19,05% não possuem 

nenhuma retorno da EEx neste sentido e 33,33% dizem ter apoio parcial para a 
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divulgação. A divulgação se faz importante para estimular a participação dos 

membros e despertar o interesse de outros cidadãos em compor o CAE 

futuramente, assim como para proporcionar o reconhecimento pelos demais atores 

envolvidos, levando a incentivação e colaboração com as atividade que o CAE 

desenvolve. 

 

 

Quadro 8. Respostas às perguntas 31 a 35 do questionário aplicado ao CAE, 
expresso em percentual, de acordo com o quantitativo final de 
respostas recebidas. 

 

31. O Conselho 
recebeu cópia do 

Termo de 
Compromisso do 

Controle de 
Qualidade, 

relativamente a 
medidas que 
garantam a 
aquisição, o 
transporte, a 

estocagem e o 
preparo/manuseio 
de alimentos com 

adequadas 
condições 
higiênico-

sanitárias até o 
seu consumo 
pelos alunos 

atendidos pelo 
Programa, 

assinado pelo 
gestor local? 

32. O CAE 
zela pela 

aceitabilidade 
cos cardápios 
oferecidos? 

33. Existe 
divulgação do 
CAE na 
unidade 
escolar na 
forma de 
cartazes, 
circulares, 
mídias, etc.? 

34. Conta 
com a 

liberação pela 
EEx dos 

servidores 
públicos para 

exercer as 
suas 

atividades no 
Conselho, de 
acordo com o 

Plano de 
Ação 

elaborado 
pelo CAE, 

sem prejuízo 
das suas 
funções 

profissionais? 

35. Os 
conselheiros 
conhecem o 
aplicativo e-

PNAE? 

Mato Grosso do Sul 

Sim 53,57 89,29 50,00 85,71 32,14 

Não 32,14 3,57 32,14 7,14 35,71 

Parcialmente 7,14 7,14 14,29 7,14 32,14 

Não se Aplica 7,14 0,00 3,57 0,00 0,00 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Mato Grosso 

Sim 47,62 80,95 33,33 85,71 19,05 

Não 28,57 0,00 38,10 0,00 47,62 

Parcialmente 19,05 19,05 28,57 14,29 33,33 
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Não se Aplica 4,76 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 100 100 100 100 100 

 

 Sobre a verificação da aceitabilidade dos cardápios, o CAE se mostra 

atuante, assim como obtivemos retorno positivo dos municípios quanto à liberação, 

pela EEx, dos servidores públicos para exercer as atividades do conselho, sem 

prejuízos das suas funções profissionais. A questão 31 diz respeito ao recebimento 

da cópia do Termo de Compromisso do Controle de Qualidade, relativa as medidas 

que garantam a aquisição, o transporte, a estocagem e o preparo/manuseio de 

alimentos com adequadas condições higiênico-sanitárias até o seu consumo pelos 

alunos atendidos pelo Programa, assinado pelo gestor local. A resposta a essa 

questão demostra que apesar de se ter um amplo interesse dos CAEs, de MS e MT, 

convidados para as formações,  os conselheiros não têm acesso às documentações 

que afirmam este cuidado por parte da EEx, sendo, provavelmente, a maior parte 

das constatações realizadas por meio das visitas técnicas e aplicação dos check 

lists, indicando a importância desta ferramenta para as constatações relativas à 

execução física. 

 Ao se fazer um paralelo entre a realidade dos municípios goianos, mato 

grossenses e sul mato grossenses, observa-se que, alguns problemas realmente se 

repetem, porém, existem pontos que distoam entre os estados, principalmente 

quando comparado ao estado de Goiás. A liberação para participar das atividades 

do CAE, os recursos de local, transporte e equipamentos, se fazem presente para a 

maioria dos municípios de MT e MS, o que já não ocorre em Goiás, onde este apoio 

por parte da EEx ainda é fragilizado. Porém, a deficiência na elaboração do plano de 

ação e a dificuldade na verificação dos quesitos da execução financeira, é evidente 

nos dois estados, incluindo-se aqui, o uso do SIGECON/ SiGPC, e elaboração 

coerente dos pareceres. 
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4.5 PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DAS OFICINAS 

 

 De acordo com os entraves e potencialidades elencadas no diagnóstico 

realizado pela equipe do CECANE UFG, nos municípios participantes do 

assessoramento em 2018, no estado de Goiás, foram elencadas algumas temáticas 

para serem trabalhadas nas formações. As formações ocorreram nos dias 26 de 

setembro e 08 de outubro de 2019, nos polos de Campo Grande e Cuiabá, 

respectivamente. Dentre as atividades que receberam o foco da formação de uma 

forma mais incisiva, pela notoriedade de sua importância e o baixo nível de 

execução, foram elencados: Elaboração do plano de ação do CAE; 

acompanhamento da execução física e financeira do PNAE, com ênfase  para a 

prestação de contas. 

 Para trazer aspectos de sua vasta prática no campo da alimentação escolar, 

e auxiliar nas atividades práticas, e  abordar sobre o histórico do PNAE, atuamos em 

parceria com a Fátima Menezes, do CECANE da Universidade do Rio Grande do 

Norte (UFRN), atuante na Coordenação de Educação e Controle Social (COECS) e 

Coordenação Geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar (CGPAE), a qual 

atua como agente técnico do FNDE. A metodologia elegida foi trabalhada de formas 

diferentes em cada polo, devido ao espaço físico disponível. Em Campo Grande, as 

atividades foram desenvolvidas por meio de rodízio de oficinas durante a formação. 

Ocorreu um momento inicial com abordagem padrão, com uma vertente mais 

teórica, informando sobre o que é o CECANE e suas ações, um resumo sobre o que 

é o CAE, sua composição e suas atribuições, o impacto de suas atividades sobre a 

educação infantil. Na sequência ocorreram duas oficinas simultaneamente, em que 

os participantes foram segregados de acordo com a lista de presença, a primeira 

metade da lista foi direcionada para a atividade no laboratório de informática e a 

outra metade permaneceu em sala.  

As oficinas tiveram base de participação ativa, com uma logística de ação, 

onde os participantes avaliaram estudos de caso referentes a execução financeira e 

puderam compreender melhor uma das ferramentas que manuseiam em suas 

atividades rotineiras, o SiGPC. Este esclarecimento acerca do SiGPC ocorreu de 
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forma prática, os próprios participantes acompanhando no computador as instruções 

do contador, assessor técnico docente do CECANE-UFG,  que mediou a atividade.  

Em MT, o espaço físico disponível não permetia a divisão de turmas para a 

realização das oficinas em salas separadas, e também não havia laboratório de 

informática, portanto, as atividades foram desenvolvidas em um único espaço, 

seguindo a mesma lógica estrutural da oficina realizada em MS, porém, as 

explanações sobre o SiGPC foi acompanhada por meio de projeção da tela. E para 

a realização dos estudos de caso, os presentes foram separados em grupos 

menores, aproximando os assentos e alguns grupos se deslocando para o lado de 

fora da sala. 

O CECANE UFG construiu uma parceria com as Universidades Federais em 

Cuiabá (Universidade Federal De Mato Grosso –UFMT) e em Campo Grande 

(Universidade Federal De Mato Grosso do Sul – UFMS), afim de oportunizar o uso 

dos espaços institucionais para a realização da formação, assim como proporcionar 

troca de experiências em extensão e pesquisa em caráter interinstitucional aos 

docentes e estudantes. A UFMT, por conta de sobrecarga de atividades na unidade 

da Faculdade de Nutrição, evadiu da possibilidade de executar a parceria. Nova 

parceira foi realizada com o CAE estadual de Cuiabá e com uma universidade 

particular, Universidade de Cuiabá (UNIC). Após aprovado em Conselho Diretor, o 

CECANE UFG cadastrou a atividade de extensão, descrevendo como parceiros a 

UFMT e a UNIC, tendo como representates as coordenadoras do curso de nutrição 

das universidades, e as(os) alunas(os) por elas selecionadas(os). No Quadro 9 ,  

encontra-se o planejamento do conteúdo pragmático utilizado na formação para os 

conselheiros. Além das avaliações dos CAEs de alguns dos municípios de Goiás e  

da adequação após o recebimento das respostas do CAEs de MT e MS, a atividade 

também se baseou na cartilha para conselheiros do PNAE (FNDE/TCU, 2017). 

 Ambas as formações tiveram o mesmo conteúdo, porém a formação em 

Campo Grande, devido a melhor infraestrutura do local, pode ser realizada com 

divisão de turmas nas duas primeiras oficinas (sobre a execução financeira e a 

utilização do SiGPC). Além da disponibilidade de laboratório de informática para a 

oficina prática do SiGPC. Durante a oficina, alguns conselheiros perceberam que o 
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parecer do CAE apesar de preenchido não havia sido enviado. Acredita-se quando 

do envio o sistema não tenha registrado o envio e por isso as EEx. ficaram com 

pendência.  

 Na oficina a presidente do CAE estadual de MS apresentou o sistema Cheff 

Escolar (http://cheffescolar.sed.ms.gov.br/cheffescolar/login.jsf) utilizado pela 

Secretaria de Estado da Educação. Nele realiza-se todo gerenciamento do PNAE: 

possui integração com o Censo Escolar e automatiza o cálculo dos recursos a 

serem repassados, gestão dos cardápios, automatiza a lista de compras gerando a 

chamada pública e os contratos, possui regras que faz a auditoria nos itens 

adquiridos e possui integração com o SIGPC. 

 Em ambos, na oficina de execução financeira, quando da elaboração do 

parecer conclusivo, percebeu-se que os conselheiros não sabiam diferenciar as 

modalidades de pareceres: aprovado, aprovado com ressalvas, aprovada 

parcialmente, aprovada parcialmente com ressalvas, não aprovada e, ainda, a 

ocorrência de prejuízos financeiros. Nos relatos, acreditavam-se, caso apontasse 

ressalvas os recursos financeiros seriam bloqueados. Devido a isso, questiona-se os  

pareceres dos CAE não refletirem a realidade da execução do PNAE na maioria das 

EEx, pois nos questionários aplicados grande parte responderam não acompanhar 

tanto a execução física e financeira e aprovarem a prestação de contas sem 

ressalvas. 

 Em MS também tivemos a oportunidade de conseguir organizar uma 

apresentação cultural na hora do almoço, a partir de contatos de alunos de música 

disponibilizados pelas estagiárias de nutrição, cedidas pela Faculdade de Nutrição 

da UFMS. Já em Cuiabá, a estrutura foi mais simples, e tínhamos a disposição 

apenas uma sala, portando não houve como separar turmas e a elucidação prática 

do SiGPC teve de ocorrer como exposição dialogada, apenas com o uso de 

projeção para mostrar o passo a passo. 

 Outro conteúdo trabalhado com os conselheiros foi a importância de se 

utilizar as ferramentas que se tem disponível para a realização das atividades que 

lhes cabem. A nutricionista Maria Júlia, do CECANE da Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia (UFRB), da COECS, atuando como agente técnico do FNDE, 

http://cheffescolar.sed.ms.gov.br/cheffescolar/login.jsf
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esteve presente para apresentar todos os recursos disponíveis no site do FNDE que 

possam ser úteis para elucidar e facilitar a atuação do conselho. 

 Foi possível observar, em ambas as formações, bastante dificuldade em 

relação à verificação da execução financeira. Já o oposto pode ser observado em 

relação a verificação da execução física, onde os conselheiros transpareceram certo 

domínio a cerca dos quesitos a serem verificados e das ferramentas de apoio 

(Check lists). Ao final foi realizado uma atividade de autoavaliação por parte dos 

conselheiros, a partir do conteúdo abordado na formação. O intuito da  dinâmica era 

a de proporcionar aos conselheiros a habilidade de analisar a atuação do CAE de 

seu município, e a desse olhar crítico para pensar nas perspectivas da elaboração 

de um plano de ação.  

Os participantes elencaram pontos positivos, negativos e sugestões de 

mudanças/melhoras de acordo com a atuação do CAE ao qual pertencia. No polo de 

Cuiabá este exercício ressaltou-se por sua  produtividade, revelando grande 

consciência dos participantes quanto a seus deveres e avanços. Em Campo 

Grande, percebeu-se alguma dificuldade dos participantes ao realizar esta atividade. 

Por este fato, houve um destoamento das perspectivas de respostas. As respostas  

eram apresentadas incompletas, não respondedo aos três questionamentos 

realizados, e abordavam a percepção que tiveram da formação e não de sua 

atuação . Foram realizadas ressalvas em relação à atuação do CAE, a importância 

de autoverificação de seu desempenho para a construção de planos futuros para o 

conselho, na tentativa de alcançar o objetivo da dinâmica proposta. Os dados 

relativos a execução da Dinâmica “Que bom! Que pena! Que tal!” constam nos 

Apêndices C e D. 

Na dinâmica supracitada foram obtidas 19 respostas na formação realizada 

em Cuiabá. Dentre os municípios que fizeram o levantamento dos pontos propostos, 

todos elencaram “que bom!” e “que pena” na atuação do CAE de seu município, e 

apenas 4 municípios não elegeram o “que tal!”, ou seja, propostas de soluções de 

acordo com o autodiagnóstico dos pontos falhos. Para compreender melhor e 

sintetizar as informações expostas na dinâmica, pelas escritas dos rascunhos 

utilizados pelos municípios que foram repassadas a equipe (e pelas falas ao 
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compartilharem suas experiências), categorizou-se as respostas, sendo que maiores 

detalhamentos podem ser obtidos consultando-se os apêndices (C e D). 

Boa parte dos municípios citaram experiências positivas que expressaram 

boa atuação do CAE (n=11) e bom relacionamento do CAE com a EEx (n=9), que 

são questões pertinentes para a boa execução do PNAE quanto um programa que 

demanda a atuação do controle social de forma expressiva, não só para evitar 

atividades irregulares no sentido fiscal (execução financeira), mas para que se haja 

um acompanhamento e olhar crítico da execução para melhores adequações, 

considerando o olhar multi do grupo que compõem o conselho, ou seja, da visão 

técnica ás experiências e percepções de vida, sendo que se trata de uma política 

pública feita para o povo e efetivada pelos mesmos. 

A respeito deste panorama de execução para e pelo povo, faz-se necessário 

abrir um parênteses referente ao reconhecimento das atividades realizadas pelos 

conselheiros(as), que ainda é deficiente, e é um dos pontos apontados como 

negativo pelos CAEs respondentes, abordado como a „necessidade de divulgação 

das ações do CAE‟, e da ‟conscientização da importância do conselho‟. O que é um 

aspecto interessante a se observar, já que na autoavaliação, apenas um CAE 

ressaltou este quesito como positivo, trazendo a reflexão da carência de 

autoreconhecimento de suas próprias atribuições, prezando pelo impacto das 

atividades desenvolvidas e não apenas na verificação de mais um aspecto técnico 

da lista de responsabilidades que foi ou deixou de ser concluído. 

Complementando a questão do bom relacionamento com a EEx, tem-se 

citado o apoio ofertado pelo município ao CAE, sendo este referenciado como 

disponibilização de transporte, diárias, espaço adequado para a realização de 

reuniões e arquivamento de documentações, dentre outros (n=4). Outros relatos 

foram o bom relacionamento do CAE com os fornecedores (n=2); a boa qualidade 

da alimentação escolar ofertada (n=5); o acompanhamento das nutricionistas ao 

programa (n=3); gestão honesta (n=1); excelência do PNAE (n=1); capacidade de 

reconhecimento de melhorias (n=1), e o investimento realizado na alimentação 

escolar (n=1). Alguns municípios trouxeram também apontamentos concernentes a 

formação ofertada pelo equipe do CECANE UFG em parceria com o FNDE pela 



 

 

39 

 

 

oportunidade de interação com CAEs de outros municípios (n=1) e agradecimentos 

pelos ensinamentos compartilhados (n=3). 

As sugestões dos municípios se apresentaram com uma configuração 

personalizada ás suas dificuldades em específico, fato que demonstra que a 

atividade de autoavaliação teve desenvolvimento congruente ao seu objetivo,ou 

seja,  evitou-se generalizar uma única realidade e suas possíveis medidas cabíveis 

de solução á todos os presentes, ressaltando-se a autonomia e a equidade no 

processo, e não somente na ponta, como normalmente se imagina a efetivação 

destas diretrizes nas políticas públicas. 

As sugestões de melhorias/soluções elaboradas pelos conselheiros foram: 

Divulgação da atuação do CAE e sua impotância; compartilhamento/replicação das 

informações recebidas na formação para demais membros para melhora da 

atuação, assim como a organização de estudos dos materiais disponibilizados pelo 

CECANE UFG e pelo FNDE na formação, e o desenvolvimento de cursos de 

capacitação (educação continuada) pelo próprio CAE; buscar a maior atuação e 

comprometimento dos membros, talvez substituindo membros ausentes, questão 

que deve constar em regimento interno do CAE, que também foi abordado como 

uma das sugestões a sua elaboração/atualização; melhora da interação do CAE 

com a EEx e entre os próprios membros, para que ajam mais ações que envolvam 

os diferentes segmentos do conselho; articulaçaõ para obter um local próprio para 

as atividades que não forem de campo (reuniões, verificação de materiais obtidos 

nas visitas, entre outros); maior incentivo por parte dos conselheiros(as) para a 

compra de alimentos advindos da AF; criação de uma regulamentação para que o 

presidente do CAE não atue com este mesmo cargo em outro conselho, já que é 

uma realidade comum os representantes civis atuarem em vários conselhos, por 

falta de interesse/ conhecimento/ conscienteização da população em geral em 

relação ás atividades desenvolvidas e a importância da participação ativa nos 

processos de cumprimento dos deveres do Estado quanto a prover/promover o que 

é de direito de todo cidadão; aumentar o valor por aluno repassado pelo FNDE 

enquanto reponsável pelo programa; participação obrigatória dos conselheiros(as) 
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nas formações;e maior frequência de disponibilização de formações específicas 

para o CAE. 

Na formação realizada em Campo Grande foram obtidas 23 respostas á 

dinâmica, sendo que 20 não fizeram nenhum registros sobre o “que bom!”, 12 sobre 

o “que pena!” e outros 3 sobre o “que tal!”, evidenciando a dificuldade de 

compreensão da atividade, pois não realizaram a autoavaliação da atuação do CAE 

de seus respectivos municípios. Existe também a possibilidade de falha na forma de 

explanar o objetivo da atividade e como esta deveria ocorrer. Porém a atividade foi 

explicada e exemplificada da mesma forma nos dois polos da formação, e os 

resultados obtidos se diferiram completamente. Em Campo Grande, os participantes 

desenvolveram a atividade como uma avaliação da formação e não da atuação do 

CAE, compromentendo o momento de maior compartilhamento de experiências 

entre os municípios. Mas cabe ressaltar a importância da melhor programação 

quanto á aspectos de programação das atividades propostas em futuras formações, 

focando em aspectos práticos em sua efetivação. 

Sobre os resultados obtidos na dinâmica, ás respostas ao “que bom!” não 

evidenciaram pontos específicos, apenas a ocorrência da formação (n=2) e a 

logística (n=1). O “que pena!” referenciou marjoritrariamente a ausência do café na 

acolhida (n=5); organização (n=4); acústica do local (n=3); espaço físico (n=1); o 

déficit da troca de experiências entre os municípios (n=1); disponibilização de 

materiais (apostila)(n=1); preparação dos palestrantes (n=1). As sugestões, que 

representa o maior proporção de respostas, estiveram relacionadas aos pontos 

negativos elencados, com solicitação de espaço mais amplo, de uso de microfone, 

de mais tempo para a realização de oficina (dois dias de formação), disponibilização 

de café da manhã, de adequação da formação a realidade local, disponibilização de 

materiais, mais dinâmicas, menos estudos de caso e mais exemplificações práticas. 

Debate-se aqui no sentido de compreender as diferentes perspectivas dos 

municípios e justificar os déficits percebidos pela equipe na formação. Alguns 

aspectos inerentes a realidade do estado do MS realmente ficaram a desejar, pois a 

maioria dos municípios não responderam os questionários em tempo hábil para a 

melhor adequação do conteúdo da programação, porém, apesar de haveram 
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algumas colocações neste sentido, os participantes não souberam expressar em 

qual quesito ficou a desejar em relação a este aspecto. Em relação  a 

disponibilização de materiais, foi entregue além do kit do FNDE para cada CAE (1 

por município), material para realizarem as anotações que achassem pertinentes e 

informados do envio de materiais relativos ao PNAE, com conteúdos amplos sobre 

educação alimentar e nutricional, legislações gerais e específicas do CAE, análise 

de cardápios, além das explanações sobre os recursos que o FNDE disponibiliza no 

site. Entende-se então que a entrega de apostilas na formação, não se faz viável, 

tanto ecologicamente quanto logística e financeiramente. Mas a equipe não percebe 

este fato como algo que tenha comprometido a formação.  

Sobre a cobrança de prepação dos palestrantes, sabe-se que sempre há 

como melhorar, porém, todas as dúvidas apresentadas foram sanadas, e as 

atividades foram guiadas não apenas pela RT responsável pelo produto, como 

também pelo contador da equipe CECANE UFG, que tem experiência, contribui em 

todos os produtos e tem aprimorado suas habilidades nesta área para melhor 

auxiliar na execução das atividades, assim como esteve presente nas atividades as 

companheiras do CECANE UFRB e UFRN, como já citado anteriormente neste 

relatório, sendo estas profissionais experientes e extremamente capacitadas para as 

atividades. Portanto, crê-se que o fato de não se ter ofertado lanche no acolhimento, 

apesar da oferta do lanche no encerramento,  afetou o aproveitamento, e levou á 

distorção da avaliação crítica geral da formação por parte dos conselheiros(as) 

presentes, em prol de um julgamento pontual. 

Outro tópico que aqui se aborda, é o requerimento de atividades práticas, 

dinâmicas e que possam ser aplicadas no desenvolvimento das atividades dos 

conselheiros(as) e que incluíssem o compartilhamento de experiências entre os 

municípios. Estes apontamentos realmente foram uma surpresa para a equipe, já 

que toda a formação foi estruturada priorizando-se estes critérios. Os estudos de 

caso utilizados, foram planejados por serem documentos que os conselheiros(as) 

teriam de verificar em sua atuação, e ainda foram utilziados materiais não fictícios 

para que realmente fosse uma simulação da atuação, para que houvesse 

aplicabilidade prática posteriormente. 
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O compartilhamento das experiências foi pensada em todas as etapas da 

formação, nos estudos de caso e na dinâmica final do “que bom! Que pena! Que 

tal!”, onde os participantes tiveram de discutir uns com os outros sobre como se dá a 

etapa em questão em seu município, sendo que a equipe estava sempre presente, 

indo aos grupos para verificar dúvidas e auxiliar no debate. Aos requerimento de 

maior uso de slides, este não parece efetivo na visão da equipe, pois a intenção não 

é dar aula em padrão arcaico, mas usar os slides como uma ferramenta 

complementar, como o foi, e promover o senso crítico, a lógica, e a autonomia no 

desenvolvimento da atribuição dos conselheiros(as). 

O espaço, realmente deixou a desejar, pois apesar de ter a capacidade para 

o público, esta não era ampla, sendo que estes pontos foram observados pela 

equipe e foram absorvidos como aprendizado para buscar maior detalhamento 

sobre o local com os parceiros em atividades futuras, porém, as atividades práticas, 

se deram com a divisão dos participantes em duas turmas, para que melhor se 

aproveitasse do que tinha-se a disposição. De forma geral, lida-se com diferentes 

perfis de público, sem se analisar questões específicas a este respeito, apenas na 

verificação das questões técnicas da execução do PNAE, levanta-se então a 

necessidade de verificar uma forma de sanar este viés, para obter melhor 

aproveitamento. As avaliações realizadas pelos participantes quanto à oficina consta 

em apêndice (I e J). 
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Quadro 10 . Programação da Formação para Conselheiros da Alimentação Escolar em Cuiabá –MT e Campo Grande – 
MS. CECANE UFG, 2019. 

HORÁRIO TEMA CENTRAL CONTEÚDOS METODOLOGIA RESPONSÁVEL 

8:00h às 
8:40h 

ACOLHIMENTO 

8:40h às 
8:50h 

Boas vindas 
 

Contextualização: Apresentação 
do CECANE UFG e do objetivo do 

encontro; 

- Apresentar o que é o CECANE UFG 
- Descrever o objetivo deste Projeto (3) e suas 

etapas principais; 

 
 

Exposição 
Dialogada 

 
Nutricionista RT 
CECANE-UFG 

(Camila) 
 

8:50h e 
9:20h 

Qual é a minha responsabilidade 
em relação ao PNAE? 

- Promover uma reflexão inicial sobre o PNAE de 
forma a sensibilizar o participante (trabalhar 

conceitos de Controle Social e de controle social do 
PNAE); 

 
Roda de conversa 

 

 
CECANE-UFRN 

Fátima 
 

9:20h a 
9:40 

 
 
 
 
 

O controle social no PNAE: O 
CAE 

 
 
 
 
 

- Breve histórico do PNAE para contextualizar a 
importância da sociedade por meio de conselhos 

de acompanhamento e participação social em 
políticas e programas públicos 

(objetivos/importância) (Lei 11.947/2009) 
- COMO FUNCIONA O CAE: 

*Composição, atribuições e responsabilidade 
solidária; 

*Organização Interna: Mandato dos conselheiros; 
Regimento interno, atas; 

*Plano de Ação; 

 
 
 
 

Exposição 
Dialogada com 

participação dirigida 
 
 
 

Contador 
CECANE-UFG 

Ednei 
 

(mediadora: 
Fátima) 

9:40 às 
10:20 

Ferramentas de apoio ao CAE Site do FNDE 
Exposição dialogada 

com participação 
dirigida 

CECANE-UFRB 
(FNDE) 

Maria Julia 

10:20 às 
11:20h 

 
OFICINA 1 

Trabalho em grupos: 
Como acompanhar a execução 

financeira do PNAE 
 
 

O que devo olhar nas seguintes documentações? 
- Edital de chamada pública 

- Contratos de compra 
- DAPs 
- Atas 

 
 

Exposição dialogada 
+ 

Painel 1 (Grupos) 
 

Responsável: 
Nutricionista RT 
CECANE-UFG 

(Camila)  
 

(mediadores: 
Ednei, Fátima, 

Maria Júlia) 
11h20 às  Apresentação dos pontos elencados por cada Painel 1 (Grupos) Equipe toda 



 

 

44 

 

 

12h10 Apresentação dos grupos 
Debate 

 

grupo juntamente com seus relatos de vivências, 
com abertura para comentários para os demais 

participantes e mediadores. 

 

12:10h às 
13:30h 

ALMOÇO/ ENTREGA DO KIT ESPECIAL (1 POR MUNICÍPIO) 

13:30 às 
15:30 

OFICINA 2 
O parecer que o conselho 

encaminha ao FNDE 
 

- Passo a passo para o processo de prestação de 
compras (Passos 1 ao 7) 

- O que é SIGECON? 
- Como elaborar o parecer do CAE? 
- Como calcular o recurso recebido? 

Exposição dialogada 

Responsável: 
Contador 

CECANE-UFG 
(Ednei) 

15:30h às 
16:20h 

 

OFICINA 3 
Como acompanhar a execução 

física do PNAE 
 
 
 

- O que deve constar no plano de ação quanto à 
verificação da execução física do PNAE? 

- O que deve ser levado em consideração na 
fiscalização destes aspectos (O que olhar? Como 
deveria ser de fato?)?[trazer relatos de vivências]. 

 
-Cardápios 

-Roteiros de visitação às escolas: 
- Estrutura 

- Entrega, preparo e distribuição 
- Recursos Humanos 

- EAN 
 

 
 

Painel 2 
 

+ 
 

Exposição dialogada 
 

Responsável: 
Nutricionista RT 
CECANE-UFG 

(Camila) 
 

(mediadoras: 
Fátima e Maria 

Júlia) 
 

16:20h às 
17:10h 

Conhecer para solucionar: 
Traçando possibilidades 

Metodologia: Que pena, que bom, que tal! 

Cada município, 
trazer os pontos 

positivos, negativos 
e possíveis soluções 

dos pontos 
negativos, referente 
ao CAE e seu papel 

no PNAE 

Equipe toda 

17:10h às 
17:20h 

Avaliação 
-Avaliação individual a partir da aplicação de 

questionário 
Roda de Conversa Equipe toda 

17h20 às 
17h30 

ENCERRAMENTO/ LANCHE 

*Planejamento da atividade segue direcionamentos da cartilha para conselheiros do PNAE (FNDE/TCU, Brasília, 2017).
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5 CONCLUSÃO 

 

 Avaliando ambas as formações de forma integral, considera-se que os 

objetivos foram alcançados, pois apesar das dificuldades e viézes nos diagnósticos, 

conseguiu-se instrumentalizar e oferecer subsídio aos conselheiros(as) por meio do 

compartilhamento dos materiais disponibilizados na pasta enviada aos participantes, 

assim como as ferramentas presentes nos site do FNDE expostas na formação e 

das explanações das fiscalizações das execuções física e financeira. As 

informações visaram e puderam, mesmo que minimamente, ampliar os 

conhecimentos e habilidades dos conselheiros(as), e promover a visão crítica e 

percepção de valia do serviço que prestam a comunidade quanto CAE, e se po 

possibilitou a divulgação das boas experiências entre os presentes por meio da 

dinâmica utilizada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

46 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A execução do produto seguiu o planejamento proposto no plano de trabalho. 

Neste relatório constam as informações coletadas entre março a outubro, referente 

ao período de execução do P3, especificamente. Na execução deste produto 

percebeu-se dificuldade de retorno pelos CAEs dos e-mails enviados com o convite 

para participar das ofcinas, assim como das respostas aos questionários do Google 

forms, porém, o retorno no dia da formação foi muito grande, poucas faltas, e 

conselheiros participativos, o que favoreceu o bom desenvolvimento da metodologia 

proposta que buscava torná-los também protagosnistas dessa formação e não 

apenas agentes passivos. 

 Existiram alguns outros percursos como a não oferta do café da manhã, que 

trouxe desconforto à equipe devido ao excesso de expressividade do 

descontentamento por parte de alguns na oficina em MS, em MT o parceiro nos 

auxiliou ofertando café e chá durante todo o período da oficina. 

 Em MT, alguns “kits” que deveriam ser entregues aos conselheiros foram 

extraviados ao serem enviados pelos correios, sendo que quatro municípios não 

puderam recebê-lo no dia. Mas foi articulado, ainda no dia da oficina, o repasse das 

informações necessárias para o posterior envio, pelo FNDE,  a esses municípios. 

 A atividade trouxe entusiasmo aos participantes, tantos aos convidados 

quanto aos organizadores, principalmente na oficina realizada em MT, onde foi 

possível sentir maior receptividade, e maior imersão do CAE em suas atividades. As 

declarações/ pontos de vista tragas na atividade de autoavaliação foram bastante 

positivas, visto que pontuaram os pontos a serem melhorados, mas souberam 

exaltar suas conquistas. Uma realidade bem diferente da vivenciada no 

desenvolvimento das formações em Goiás, abre-se aqui então, um „parêntreses‟, 

para referências a experiência na execução dos outros produtos que estiveram em 

processo no CECANE UFG no ano de 2019, onde, apesar de possuir um público 

mais diverso e não tão específico quanto o da formação do CAE em MS e MT, 

apresentou a mesma problemática de retorno dos municípios de MS e MT quanto à 
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ligações e e-mails, mas para além, apresentou também muitas faltas nos dias das 

execuções das oficinas. 
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7 EXECUÇÃO FÍSICA 

 

Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar   
 CECANE-UFG - Prestação de Contas – 2019 

TED nº: 5804 

Produto: Formação regional para membros do Conselho de Alimentação Escolar 

 

 

N UF 
Município 
visitado 

Data da 
Visita 

Quantidad
e de 

membros 
do CAE 

Total 

1 MS 
Campo 
Grande 

26/09/2019 63 64 

2 MT Cuiabá 08/10/2019 70 70 
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APÊNDICES 
 
APÊNDICE A – MUNICÍPIOS SELECIONADOS PARA PARTICIPAREM DA 
FORMAÇÃO E SUAS DISTÂNCIAS, EM QUILÔMETROS, ATÉ O POLO. 
 

 
Circunvizinhos de 

Cuiabá 
Distância até 
Cuiabá (Km) 

Circunvizinhos de 
Campo Grande 

Distância até 
Campo Grande 

(Km) 

1 Acorizal 71 Água Clara 192,3 

2 Alto Paraguai 200 Amambaí 1,6 

3 Arenópolis 235 Anastácio 140,3 

4 Barão do Melgaço 110 Angélica 271,6 

5 Barra do Bugres 175 Aquidauana 140,5 

6 Cáceres 217 Bandeirantes 3,4 

7 Campo Verde 133 Bodoquena 265 

8 Chapada dos 
Guimarães 

67,8 
Camapuã 146 

9 Curvelândia 279 Corguinho 100 

10 Denise 208 Coxim 259 

11 Diamantino 184 Deodápolis 253 

12 Dom Aquino 167 Dois Irmãos do Buriti 116 

13 Jaciara 143 Douradina 198 

14 Jangada 75,6 Dourados 230 

15 Juscimeira 158 Fátima do Sul 239 

16 Nobres 124 Figueirão 263 

17 Nortelândia 230 Guia Lopes da Laguna 232 

18 Nossa Senhora do 
Livramento 

38,3 
Itaporã 233 

19 Nova Brasilândia 202 Jaraguari 56,8 

20 Nova Marilândia 275 Jardim 236 

21 Nova Mutum 242 Jateí 265 

22 Nova Olimpia 204 Maracaju 157 

23 Pedra Preta 241 Miranda 206 

24 Planalto da Serra 260 Nioaque 183 

25 Poconé 104 Nova Alvorada do Sul 116 

26 Porto Estrela 179 Ribas do Rio Pardo 97,6 

27 Primavera do Leste 235 Rio Brilhante 161 

28 Rondonópolis 215 Rio Negro 154 

29 
Rosário Oeste 104 

Rio Verde do Mato 
Grosso 

208 

30 Santo Afonso 259 Rochedo 83,8 

31 Santo Antônio do 
Leverger 

34,3 
Santa Rita do Pardo 239 

32 São José do Povo 262 São Gabriel do Oeste 145 

33 São Pedro do Cipa 152 Sidrolândia 70,6 

34 Tangará da Serra 251 Terenos 31,7 

35 Várzea Grande 8,1 Vicentina 248 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO PARA DIAGNÓSTICO DO CAE 

 

Conselho de Alimentação Escolar – CAE 

Nome EEx: 

Agentes: 

Horário: 
 

N.º Pergunta 

 

Sim 

 

Não 

 

Parcialmente 

 

Não se 

aplica 

1.  

A lei de criação está 

atualizada, relativamente ao 

tempo de mandato (4 anos) 

e à composição (exclusão de 

representantes do Poder 

Legislativo e inclusão da 

sociedade civil)? 

    

2.  

O Regimento Interno está 

atualizado, relativamente ao 

tempo de mandato (4 anos) 

e à composição (exclusão de 

representantes do Poder 

Legislativo e inclusão da 

sociedade civil)? 

    

3.  

Está composto devidamente, 

com os representantes dos 

segmentos previstos (Poder 

Executivo, entidades de 

trabalhadores da educação e 

discentes, pais de alunos e 

entidades civis 

organizadas)? 

    

4.  

Está composto devidamente, 

segundo as formalidades 

exigidas (assembleias/atas, 

portarias ou decretos 

executivos, entre outras)? 

    

5.  

Caso a EEx possua alunos 

em escolas localizadas em 

áreas indígenas ou em 

remanescentes de 

quilombos, há na sua 
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N.º Pergunta 

 

Sim 

 

Não 

 

Parcialmente 

 

Não se 

aplica 

composição um membro 

representante desses povos 

ou comunidades 

tradicionais? 

6.  

A presidência e a vice-

presidência do CAE estão 

compostas conforme os 

segmentos previstos 

(representante dos 

trabalhadores da educação, 

ou por pais de alunos ou 

pela sociedade civil 

organizada)?  

    

7.  

Houve substituição de 

membro(s) conforme os 

casos previstos (renúncia, 

deliberação do segmento 

representado ou 

descumprimento do 

Regimento Interno)? 

    

8.  

Houve substituição de 

membro(s) conforme os 

procedimentos previstos 

(cópia do correspondente 

termo de renúncia ou da ata 

da sessão plenária do CAE 

ou ainda da reunião do 

segmento, em que se 

deliberou pela substituição 

do membro, encaminhada 

ao FNDE pela EEx, 

nomeação por portaria ou 

decreto do chefe do 

Executivo e mandato 

complementar ao tempo 

restante daquele que foi 

substituído)? 

    

9.  
Monitora e fiscaliza a 

aplicação dos recursos? 

    

10.  

Monitora e fiscaliza o 

cumprimento das diretrizes 

e do objetivo do PNAE? 

    

11.  Analisa o Relatório de     
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N.º Pergunta 

 

Sim 

 

Não 

 

Parcialmente 

 

Não se 

aplica 

Acompanhamento da 

Gestão do PNAE, emitido 

pela EEx, contido no 

SIGECON, antes da 

elaboração e do envio do 

parecer conclusivo? 

12.  

Analisa a prestação de 

contas do gestor e emite 

Parecer Conclusivo acerca 

da execução do Programa 

no SIGECON? 

    

13.  

Comunica ao FNDE, ao 

Tribunal de Contas, à 

Controladoria-Geral da 

União, ao Ministério 

Público e aos demais órgãos 

de controle qualquer 

irregularidade identificada 

na execução do PNAE, 

inclusive em relação ao 

apoio para funcionamento 

do CAE? 

    

14.  

Fornece informações e 

apresenta relatórios acerca 

do acompanhamento da 

execução do PNAE, sempre 

que solicitado? 

    

15.  

Realiza reunião específica 

para apreciação da prestação 

de contas com a 

participação de, no mínimo, 

2/3 dos conselheiros 

titulares? 

    

16.  

Elabora o Plano de Ação do 

ano em curso e/ou 

subsequente a fim de 

acompanhar a execução do 

PNAE nas escolas de sua 

rede de ensino, bem como 

nas escolas conveniadas e 

demais estruturas 

pertencentes ao Programa, 

contendo previsão de 
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N.º Pergunta 

 

Sim 

 

Não 

 

Parcialmente 

 

Não se 

aplica 

despesas necessárias para o 

exercício de suas atribuições 

e encaminha à EEx, antes 

do início do ano letivo? 

17.  

Desenvolve suas atribuições 

em regime de cooperação 

com o Conselho de 

Segurança Alimentar e 

Nutricional estadual e/ou 

municipal e demais 

conselhos afins? 

    

18.  

Conta com local apropriado 

com condições adequadas 

para as reuniões? 

    

19.  

Conta com disponibilidade 

de equipamento de 

informática? 

    

20.  

Conta com transporte para 

deslocamento dos membros 

aos locais relativos ao 

exercício de sua 

competência, inclusive para 

as reuniões ordinárias e 

extraordinárias do CAE? 

    

21.  

Conta com disponibilidade 

de recursos humanos, 

previstos no Plano de Ação 

do CAE, necessários às 

atividades inerentes as suas 

competências e atribuições, 

a fim de desenvolver as 

atividades de forma efetiva? 

    

22.  

Conta com disponibilidade 

de recursos financeiros, 

previstos no Plano de Ação 

do CAE, necessários às 

atividades inerentes as suas 

competências e atribuições, 

a fim de desenvolver as 

atividades de forma efetiva? 

    

23.  

Recebe da EEx, sempre que 

a solicita, todos os 

documentos e informações 
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N.º Pergunta 

 

Sim 

 

Não 

 

Parcialmente 

 

Não se 

aplica 

referentes à execução do 

PNAE em todas as etapas, 

tais como: editais de 

licitação e/ou chamada 

pública, extratos bancários, 

cardápios, notas fiscais de 

compras e demais 

documentos necessários ao 

desempenho das atividades 

de sua competência? 

24.  

Quando há necessidade de 

substituição de gêneros 

alimentícios por outros 

equivalentes 

nutricionalmente na 

chamada pública, o CAE 

conhece e respalda? 

    

25.  

A EEx apresenta os 

cardápios ao CAE para 

conhecimento? 

    

26.  
O CAE recebe assessoria 

do(a) nutricionista RT? 

    

27.  

Recebe formação da EEx, 

em parceria com o FNDE, 

sobre a execução do PNAE 

e temas que possuam 

interfaces com o Programa? 

    

28.  

A EEx proporciona a 

divulgação das atividades 

do CAE por meio de 

comunicação oficial da 

Entidade? 

    

29.  

O Conselho supervisiona o 

serviço de alimentação nas 

escolas? 

    

30.  

O CAE zela pela qualidade 

dos alimentos, em especial 

quanto às condições 

higiênicas? 

    

31.  

O Conselho recebeu cópia 

do Termo de Compromisso 

do Controle de Qualidade, 

relativamente a medidas que 
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N.º Pergunta 

 

Sim 

 

Não 

 

Parcialmente 

 

Não se 

aplica 

garantam a aquisição, o 

transporte, a estocagem e o 

preparo/manuseio de 

alimentos com adequadas 

condições higiênico-

sanitárias até o seu consumo 

pelos alunos atendidos pelo 

Programa, assinado pelo 

gestor local? 

32.  

O CAE zela pela 

aceitabilidade cos cardápios 

oferecidos? 

    

33.  

Existe divulgação do CAE 

na unidade escolar na forma 

de cartazes, circulares, 

mídias, etc.? 

    

34.  

Conta com a liberação pela 

EEx dos servidores públicos 

para exercer as suas 

atividades no Conselho, de 

acordo com o Plano de 

Ação elaborado pelo CAE, 

sem prejuízo das suas 

funções profissionais? 

    

35.  
Os conselheiros conhecem o 

aplicativo e-PNAE? 
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APÊNDICE C – RESULTADOS DA DINÂMICA “QUE BOM! QUE PENA! QUE TAL!” DA FORMAÇÃO REALIZADA EM 
CUIABÁ -  MATO GROSSO. 

 
MUNICÍPIO QUE BOM QUE PENA QUE TAL 

1. Paconé 

Importância de atuação do 
CAE e a possibilidade de fazer 

a diferença no processo de 
execução de recursos 

financeiros 

Conselho pouco atuante; Não 
ocorre mais reuniões para 

resolução de coisas pontuais 

Haverá melhora após a 
capacitação e as informações 

recebidas serão 
compartilhadas 

     

3. 
Tangará da 

Serra 

Apoio do município ao CAE; -
aceitabilidade do cardápio; -
bom relacionamento CAE e 

EEx; -investimento financeiro 
na alimentação escolar; -plano 

de ação segue um 
cronograma; -atende de forma 
integral a comunidade escolar 

Poucos voluntários para 
participar das eleições e 

formação do CAE 

Divulgar qual a atuação do 
CAE e incentivar sua 

importância 

     

4. 
Barão de 
Melgaço 

Conselho criado através de 
eleições com participação de 

todos os segmentos; boa 
atuação do conselho 

Conselho não está totalmente 
atuante e legalizado; pouco 

interesse por parte dos 
conselheiros; Entedimento 

errado por parte dos gestores 
sobre a atuação do conselho 

Investimento, por parte do 
gestor, no conselho para que o 
mesmo efetue seus trabalhos 

com qualidade 

     

5. 
Campo 
Verde 

-Oportunidade de formação e 
interação com o CAE de 

outros municípios; -apoio do 
município; -suporte da equipe 
gestora às necessidades do 

Pouca participação dos 
conselheirose e pouca 

capacitação para os mesmos 

Maior atuação e 
comprometimento; substituir 

membros ausentes; melhorar a 
interação e mais ações que 

envolvam os segmentos 
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CAE; -local estruturado paras 
as reuniões do CAE 

ligados ao conselho 

     

6. Porto Estrela 

Apoio da prefeitura em relação 
a disponibilização de recursos 
como transporte, espaço, entre 

outros 

Falta de interesso por parte do 
conselho em buscar 

conhecimento sobre as escolas 

Mais incentivo para pais, 
professores, alunos, entre 

outros buscar conhecimento 
sobre as funcionalidades do 

programa 

     

7. 
Nova 

Olímpia 

Preocupação dos gestores; 
boa ação do conselho; 

merenda escolar de qualidade 

Baixa participação de alguns 
conselheiros; poucas 

oportunidades de treinamento; 
curto tempo para resolver as 

dificuldades existentes 

- 

     

8. Curvelândia 

Acompanhamento da 
nutricionista; cardápios 
variados e saudáveis; 

importância do CAE para 
aconselhar e ensinar os 

regulamentos da alimentação 
escolar 

Dificuldade na votação para 
membros do conselho; recurso 
reduzido para as necessidades 

do CAE 

- 

     

9. 
São Pedro 
do Cipa e 

Santo 

Acompanhamento de todo o 
processo de execução para a 

execução da merenda; 
Pouca partipação no conselho 

Todos os membros do 
conselho participarem dos 

próximos treinamentos 
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Afonso agradece a formação e o que 
foi possível aprender graças a 

mesma 

     

10. Juscimeira 
Buscar melhorias e igualdade 

na alimentação escolar 

Falta de informação para maior 
eficiencia do programa; falta de 

integração dos conselheiros e de 
plano de ação para melhor 

atuação 

Mais encontros de formação; 
uma forma de motivar os 

conselheiros 

     

11. Nova mutum 

Visitas feitas periodicamente; 
cumprimento do plano de 

ação; participação dos 
membros; suporte da unidade 

executora; parceria com a 
equipe de nutrição 

Falta de formação dos 
conselheiros; falta de local 
específico para reuniões e 

documentação 

Novas eleições para substituir 
membros dos segmentos 

ausentes; organizar estudo dos 
materiais disponibilizados pelo 
FNDE; determinar local próprio 
para reuniões, capacitações e 

documentação 

     

12. 
Planalto da 

Serra 

Interagir com as escolas; 
aplicar adequadamente os 

recursos; fiscalizar qualidade e 
validade dos alimentos bem 

como orientar sobre formas de 
armazenamento dos mesmos; 
cumprimento do plano de ação 

Baixa participação dos membros 
do conselho 

Aumentar valor por aluno; 
elaborar regimento interno do 
conselho; incentivar a comprar 

alimentos de agricultura 
familiar; 
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13. Diamantino 

Capacitação hoje; Estrutura 
para reuniões e visitas nas 
unidades;Kits de uniforme; 

Segue o cardápio; Reuniões 
mensais 

Poucos participaram da reunião; 
Falta valor nutricional no 

cardapio; Visita frequente da 
nutricionistaa;Alguns cortes 

Todos participassem; 
Investimento na estrutura; 

Cardapio realidade da unidade 

     

14. 

Nossa 
Senhora do 
Livramento 

Participação dos conselheiros 
e da secretaria da educação; A 

realização das visitas nas 
escolas, forncedores e 

agricultores; Participação de 
nutricionista no CAE; 
Problemas que são 

direcionados são todos 
resolvidos; Apoio da secretaria 
de educação na formação do 
CAE; Tem uma alimentação 

de qualidade 

Falta de trasporte para realizar 
todas as visitas; Falta de 

acompanhamento do orgão 
publico;Falta de capacitação no 

CAE; Participação do Conselho e 
da Comunidade CAE; 

Relaboração do regimento 
interno do CAE; Falta de 

iniciativa do CAE; A prefeitura 
além da alimentação dos alunos 
do municipio tem que fornecer 

para os alunos do estado 

- 

     

15. 
Nova 

Brasilândia 

gestão honesta , compras são 
fiscalizadas , e dentro da 

secretaria temos uma 
conselheira e a mesma ja 

devolveu alimentos que não 
chegaram de acordo com o 
Edital ou sem qualidade. O 

conselho sempre busca 
fiscalizar, observar quais os 

Conselheiro sobrecarregado com 
outros conselhos e 

consequentemente não mantém 
uma agenda regular de reuniões 

A criação de uma lei para o 
conselheiro atuar como 

presidente apenas de um 
conselho 
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problemas são sancionados 
pontualmente ao parecer; 
Reunião com frequência 

     

16. 
Várzea 
Grande 

Conselho possui estrutura e 
amparo; Atendimento da 

entidade executora de acordo 
com a demanda; Respaldo da 

SME 

Pouca formação para os 
conselheiros e pouca fiscalização 

nas unidade escolares 
 

     

17. 
Barra do 
Bugres 

Agradece a formação; 
excelencia do programa 
PNAE, mas pode ocorrer 

melhoras 

Falta de proatividade nas 
reuniões por parte de alguns 

membros; 

Aquisição de um carro para os 
conselheiros; um membro do 

CAE ficar à dispisição na 
entidade executora como 

membro permanente atuando 
com a nutricionista; melhorar 

aquisição da agricultura 
familiar para tingir 30%; o 

próprio CAE desenvolver um 
curso de capacitação em 

conjunto na formação 
continuada. 

     

18. 
Não 

identificou o 
município 

Secretaria de educação 
sempre presente; existência 

de uma fiscalização 

Falta de interesse; os 
nutricionistas não fazem parte do 

convite para a capacitação 

Que seja obrigatória a 
participação nas formações; 

participação dos nutricionistas 
junto aos membros do 

conselho 

     

19. Jaciara 
Reuniões regulares; visitas à 

cozinha única, atendimento da 
Falta de disponibilização de 

estrutura; falta de apoio 
Espaço para reuniões; 

disponibilizar transportes e 
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nutricionista; atendimento dos 
fornecedores; verificação da 
qualidade e quantidade da 

merenda servida, 
acompanhamento da 

aceitabilidade da merenda 

financeiro; falta de equipamento 
tecnológico; falta de suporte 

financeiro; pouca participação 
dos conselheiros 

diárias para formações e 
visitas nas escolas e creches. 
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APÊNDICE D – RESULTADOS DA DINÂMICA “QUE BOM! QUE PENA! QUE TAL!” DA FORMAÇÃO REALIZADA EM 

CAMPO GRANDE – MATO GROSSO DO SUL. 
 

 MUNICÍPIO QUE BOM QUE PENA QUE TAL 

1. 
Alvorada do 

Norte 
- - 

Melhorar a logística do local da 
realização (mais salas)/ Espaço 

para oficina de discussão  

     

2. Sonora - Tempo de curso  - 

     

3. 
São Gabriel 

do Oeste 

Logística;Que bom que 
tivemos esse encontro 
estadual, que venham 

outros. Aguardo material 
no e-mail (ponto positivo - 

recebo sempre) 

organização para localização do 
local, café para acolhida, 

microfone, programação dos 
horários das oficinas, talvez em 

dois dias, ficaria menos 
cansativo. 

- Um maior tempo para discutir o 
conteúdo proposto 

- Maior divulgação dos encontros 

     

4. Terenos - 

- Faltou café da manhã ou 
lanche, pois o almoço foi tarde e 

chegamos de nossos 
municípios sem nos alimentar, 
pois saímos cedo de casa- Eu 

acredito em melhoras nas 
próximas 

Termos outros vários encontros  
Convidar todos os membros do CAE 

     

5. Bodoquena - - Um tempo maior de capacitação 

     

6. 
Ribas do Rio 

Pardo 
- - 

- Menos estudos de caso, ou que 
tenha estudos para menos 

pessoas.mais esplanações, mais 
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debates e menos formação de 
grupos. 

- Menos tempo por dia (cansativo) e 

mais dias de formação./ Menos 
estudo de caso e mais informações 

práticas. 

     

7. Camapuã - - 

- As refeições. Não teve café da 
manhã. Passamos fome. 

- Que houvesse mais recursos de 
infraestrutura 

     

8. Aquidauana - - 

Os palestrantes realmente estudar a 
realidade da nossa região e 

principalmente ensinar a fiscalizar 
de verdade. 

Mais eventos e apoio aos 
municípios para participação. 

     

9. Maracaju - 
Fazer mais dinâmicas, debates. 

E proporcionar um café na 
chegada. 

Preparar uma logística melhor, 
sentimos muita falta de um 

cafézinho. Mas vamos aprender 
com os erros. 

     

10. Rochedo - - Mais encontros  

     

11. 
Guia Lopes 
da Laguna 

- 
- Como todos disseram e ficou 
bem visível que foi a recepção. 

- Fazer mais encontros para trazer 
conhecimentos, nortear horizontes. 

Proponho maior tempo e temas 
consistentes. 

     

12. Rio Negro - - Microfone para palestrantes 
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13. Anastácio - 

- A organização pecou em 
seguir o horário e a proposta de 

conteúdo do cronograma, 
lanche e espaço físico estavam 

ruins, não conseguimos 
enxergar o passo a passo e o 

material das oficinas foi 
insuficiente e improvisado. 
- Que possa ser num lugar 
amplo; com dinâmica; um 

cafézinho; mais apostilas; mais 
foco no data show, pouca 

visibilidade. 

- Mais dinâmicas durante as 
atividades. 

 

     

14. Cassilândia - 

Microfone para as pessoas 
falarem. Os palestrantes mais 

preparados para ministrar 
palestra. Os palestrantes tem 

muito que aprender. 

- 
 

     

15. Angélica - - Apenas ter café da manhã 

     

16. Bandeirantes - Uma melhor organização 
Que tenha mais encontros, para que 
possamos ter mais conhecimento do 

CAE. 

     

17. Douradina - - Mais tempo pra aprender mais 

     

18. Nioaque - 
Ter café e mais dinâmica e 

troca de informações entre os 
municípios. 

Ter um café, ser flexível nos 
horários. Talvez fazer em dois dias. 
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19. Sidrolândia Foi muito bom pouca dinâmicas espero que faça mais vezes  

     

20. 
Campo 
Grande 

- - 

Orientar os presidentes do CAE, 
referente às diárias para os 

conselheiros participarem dos 
eventos. 

-Que tenha um espaço melhor para 
dividir em grupos e mais troca de 

experiência 
- Maior tempo para trocas de 

experiências entre conselheiros 

     

21. Jaraguari - - 

- Focar nos problemas locais, 
estado de MS, nos municípios, 

Priorizar instalação do CECANE no 
MS, dando diretrizes. 

- Encontro mais dinâmico 

     

22. Corguinho - - Tempo maior. Local mais amplo 

     

23. Coxim 
particularmente gostei do 

evento. 
Tempo, local, acústica mais tempo, local apropriado.  
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APÊNDICE E – LISTA DE PRESENÇA DA FORMAÇÃO DO CAE DESENVOLVIDA EM CAMPO GRANDE – MATO 
GROSSO DO SUL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

68 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

69 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

70 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

71 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

72 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

73 

 

 

APÊNDICE F – LISTA DE PRESENÇA DA FORMAÇÃO DO CAE DESENVOLVIDA EM CUIABÁ – MATO GROSSO. 
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APÊNDICE G – REGISTROS FOTOGRÁFICOS DA FORMAÇÃO DESENVOLVIDA EM CAMPO GRANDE – MATO 
GROSSO DO SUL. 
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APÊNDICE H – REGISTROS FOTOGRÁFICOS DA FORMAÇÃO DESENVOLVIDA EM CUIABÁ – MATO GROSSO. 
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APÊNDICE I – AVALIAÇÃO DA OFICINA REGIONAL PELOS PARTICIPANTES DO POLO DE MATO GROSSO DO 
SUL 

Estado Município Cargo Informe seu cargo 

Já participou 
anteriormente de 

formação(ões) sobre o 
PNAE? (Exemplo: 
palestras, eventos 

presenciais, cursos, 
cursos a distâncias, 

entre outros) 

Na sua 
avaliação a 

formação foi 

Em relação a 
organização você 
pode classificar o 

evento como 

De que forma 
você avalia os 

temas 
abordados? 

MATO 
GROSSO 

Barra do Bugres 
Conselheiro de 

Alimentação 
Escolar 

 
Não Ótimo Bem organizado 

Os temas são 

relevantes, úteis para a 
minha atividade no 
PNAE, e foram bem 

apresentados 

MATO 
GROSSO 

Várzea Grande 
Conselheiro de 

Alimentação 
Escolar 

 
Sim Bom 

Com alguns problemas 

de organização que não 
interferiram na 

qualidade do evento 

Os temas são 

relevantes, úteis para a 
minha atividade no 
PNAE, e foram bem 

apresentados 

MATO 

GROSSO 
Alto Paraguai Outros 

TECNICA 

ADMINISTRATIVA DA 
SEMED 

Não Ótimo Bem organizado 

Os temas são 
relevantes, úteis para a 

minha atividade no 
PNAE, e foram bem 

apresentados 

MATO 
GROSSO 

Campo Verde 
Conselheiro de 

Alimentação 

Escolar 
 

Não Ótimo Bem organizado 

Os temas são 
relevantes, úteis para a 

minha atividade no 

PNAE, e foram bem 
apresentados 

MATO 
GROSSO 

Nova Mutum 
Conselheiro de 

Alimentação 
Escolar 

 
Sim Ótimo Bem organizado 

Os temas são 

relevantes, úteis para a 
minha atividade no 
PNAE, e foram bem 

apresentados 

MATO 
GROSSO 

Nova Mutum Nutricionista 
 

Sim Ótimo 

Com alguns problemas 

de organização que não 
interferiram na 

qualidade do evento 

Os temas são 
relevantes, úteis para a 

minha atividade no 
PNAE, e foram bem 

apresentados 

MATO 

GROSSO 

São Pedro da 

Cipa 

Conselheiro de 

Alimentação 
Escolar 

 
Sim Ótimo Bem organizado 

Os temas são 
relevantes, úteis para a 

minha atividade no 
PNAE, e foram bem 

apresentados 
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MATO 
GROSSO 

Alto Paraguai Nutricionista 
 

Não Ótimo Bem organizado 

Os temas são 
relevantes, úteis para a 

minha atividade no 
PNAE, e foram bem 

apresentados 

MATO 

GROSSO 

Tangará da 

Serra 

Conselheiro de 
Alimentação 

Escolar 
 

Sim 
 

Bem organizado 

Os temas são 
relevantes, úteis para a 

minha atividade no 

PNAE, e foram bem 
apresentados 

MATO 
GROSSO 

São Pedro da 
Cipa 

Conselheiro de 
Alimentação 

Escolar 
 

Sim Ótimo Bem organizado 

Os temas são 
relevantes, úteis para a 

minha atividade no 

PNAE, e foram bem 
apresentados 

MATO 
GROSSO 

Tangará da 
Serra 

Conselheiro de 
Alimentação 

Escolar 
 

Sim Ótimo Bem organizado 

Os temas são 

relevantes, úteis para a 
minha atividade no 
PNAE, e foram bem 

apresentados 

MATO 
GROSSO 

Nova 
Brasilândia 

Outros 

Agente administrativo  

SEC municipal de 
educacao 

Sim Ótimo Bem organizado 

Os temas são 
relevantes, úteis para a 

minha atividade no 
PNAE, e foram bem 

apresentados 

MATO 
GROSSO 

Planalto da 
Serra 

Conselheiro de 
Alimentação 

Escolar 
 

Não Bom 

Com alguns problemas 
de organização que não 

interferiram na 

qualidade do evento 

São temas pouco 
relevantes para minha 

atividade no PNAE 

MATO 

GROSSO 
Cuiaba Nutricionista 

 
Sim Bom Bem organizado 

Os temas são 
relevantes, úteis para a 

minha atividade no 
PNAE, e foram bem 

apresentados 

MATO 
GROSSO 

Jaciara 
Conselheiro de 

Alimentação 
Escolar 

 
Não Ótimo Bem organizado 

Os temas são 

relevantes, úteis para a 
minha atividade no 
PNAE, e foram bem 

apresentados 

MATO 
GROSSO 

Porto Estrela 
Conselheiro de 

Alimentação 
Escolar 

 
Não Ótimo Bem organizado 

Os temas são 

relevantes, úteis para a 
minha atividade no 
PNAE, e foram bem 

apresentados 
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MATO 
GROSSO 

Porto Estrela Nutricionista 
 

Sim Bom 

Com alguns problemas 

de organização que não 
interferiram na 

qualidade do evento 

Os temas são 
relevantes, úteis para a 

minha atividade no 
PNAE, mas alguns não 

foram bem 

apresentados 

MATO 
GROSSO 

Nobres Nutricionista 
 

Sim Ótimo Bem organizado 

Os temas são 
relevantes, úteis para a 

minha atividade no 
PNAE, e foram bem 

apresentados 

MATO 

GROSSO 

Planalto da 

Serra 

Conselheiro de 
Alimentação 

Escolar 
 

Não Bom 

Com alguns problemas 
de organização que não 

interferiram na 
qualidade do evento 

São temas pouco 
relevantes para minha 

atividade no PNAE 

MATO 
GROSSO 

Nobres 
Conselheiro de 

Alimentação 
Escolar 

 
Não Bom Bem organizado 

Os temas são 

relevantes, úteis para a 
minha atividade no 
PNAE, e foram bem 

apresentados 

MATO 
GROSSO 

Jaciara 

Conselheiro de 

Alimentação 
Escolar 

 
Sim Ótimo Bem organizado 

Os temas são 
relevantes, úteis para a 

minha atividade no 
PNAE, e foram bem 

apresentados 

MATO 

GROSSO 

Barão de 

Melgaço 
Gestor 

 
Sim Bom Bem organizado 

Os temas são 
relevantes, úteis para a 

minha atividade no 

PNAE, e foram bem 
apresentados 

MATO 
GROSSO 

Nossa Senhora 
do Livramento 

Conselheiro de 
Alimentação 

Escolar 
 

Não Regular 

Com alguns problemas 
de organização que 

interferiram na 

qualidade do evento 

Os temas são 

relevantes, úteis para a 
minha atividade no 
PNAE, e foram bem 

apresentados 

MATO 
GROSSO 

Campo Verde Gestor 
 

Não Ótimo Bem organizado 

Os temas são 

relevantes, úteis para a 
minha atividade no 
PNAE, e foram bem 

apresentados 

MATO 

GROSSO 
Barra do Bugres 

Conselheiro de 

Alimentação 
Escolar 

 
Sim Ótimo Bem organizado 

Os temas são 
relevantes, úteis para a 

minha atividade no 
PNAE, e foram bem 

apresentados 
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MATO 
GROSSO 

Arenápolis 

Conselheiro de 

Alimentação 
Escolar 

 
Sim Bom Bem organizado 

Os temas são 
relevantes, úteis para a 

minha atividade no 
PNAE, e foram bem 

apresentados 

MATO 

GROSSO 
Arenápolis Nutricionista 

 
Sim Ótimo Bem organizado 

Os temas são 
relevantes, úteis para a 

minha atividade no 

PNAE, e foram bem 
apresentados 

MATO 
GROSSO 

Santo Afonso 
Conselheiro de 

Alimentação 

Escolar 
 

Sim Ótimo Bem organizado 

Os temas são 
relevantes, úteis para a 

minha atividade no 

PNAE, e foram bem 
apresentados 

MATO 
GROSSO 

Tangará da 
Serra 

Nutricionista 
 

Não Bom 

Com alguns problemas 
de organização que 

interferiram na 

qualidade do evento 

Os temas são 

relevantes, úteis para a 
minha atividade no 

PNAE, mas alguns não 

foram bem 
apresentados 

MATO 
GROSSO 

Diamantino 
Conselheiro de 

Alimentação 
Escolar 

 
Não Ótimo 

Com alguns problemas 
de organização que 

interferiram na 

qualidade do evento 

Os temas são 

relevantes, úteis para a 
minha atividade no 
PNAE, e foram bem 

apresentados 

MATO 
GROSSO 

Barão de 
Melgaço 

Outros 
Cordenadora do CRAS 
Auxiliar Administrativa 

Não Ótimo Bem organizado 

Os temas são 
relevantes, úteis para a 

minha atividade no 
PNAE, e foram bem 

apresentados 

MATO 

GROSSO 

Nova 

Brasilândia 

Conselheiro de 
Alimentação 

Escolar 
 

Sim Ótimo Bem organizado 

Os temas são 
relevantes, úteis para a 

minha atividade no 

PNAE, e foram bem 
apresentados 

MATO 
GROSSO 

Poconé Nutricionista 
 

Sim Ótimo 

Com alguns problemas 
de organização que não 

interferiram na 

qualidade do evento 

Os temas são 
relevantes, úteis para a 

minha atividade no 

PNAE, e foram bem 
apresentados 

MATO 
GROSSO 

Várzea Grande 
Conselheiro de 

Alimentação 
Escolar 

 
Não Bom Bem organizado 

Os temas são 

relevantes, úteis para a 
minha atividade no 
PNAE, e foram bem 

apresentados 

MATO 
GROSSO 

Curvelândia 
Conselheiro de 

Alimentação  
Sim Ótimo Bem organizado 

Os temas são 
relevantes, úteis para a 
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Escolar minha atividade no 
PNAE, e foram bem 

apresentados 

MATO 
GROSSO 

Nova Olímpia 

Conselheiro de 

Alimentação 
Escolar 

 
Sim Bom 

Com alguns problemas 

de organização que 
interferiram na 

qualidade do evento 

Os temas são 
relevantes, úteis para a 

minha atividade no 
PNAE, e foram bem 

apresentados 

MATO 

GROSSO 
Diamantino 

Conselheiro de 

Alimentação 
Escolar 

 
Não Bom 

Com alguns problemas 
de organização que 

interferiram na 
qualidade do evento 

Os temas são 
relevantes, úteis para a 

minha atividade no 
PNAE, e foram bem 

apresentados 

MATO 
GROSSO 

Nossa Senhora 
do Livramento 

Nutricionista 
 

Sim Bom 

Com alguns problemas 
de organização que não 

interferiram na 

qualidade do evento 

Os temas são 
relevantes, úteis para a 

minha atividade no 

PNAE, e foram bem 
apresentados 

MATO 
GROSSO 

Poconé 
Conselheiro de 

Alimentação 
Escolar 

 
Não Bom 

Com alguns problemas 
de organização que não 

interferiram na 

qualidade do evento 

Os temas são 

relevantes, úteis para a 
minha atividade no 
PNAE, e foram bem 

apresentados 

MATO 
GROSSO 

Barão de 
Melgaço 

Conselheiro de 

Alimentação 
Escolar 

 
Não Ótimo Bem organizado 

Os temas são 
relevantes, úteis para a 

minha atividade no 
PNAE, e foram bem 

apresentados 

MATO 

GROSSO 
Nobres 

Conselheiro de 
Alimentação 

Escolar 
 

Não Ótimo Bem organizado 

Os temas são 
relevantes, úteis para a 

minha atividade no 

PNAE, e foram bem 
apresentados 

MATO 
GROSSO 

Barra do Bugres Nutricionista 
 

Sim Ótimo Bem organizado 

Os temas são 
relevantes, úteis para a 

minha atividade no 

PNAE, e foram bem 
apresentados 

MATO 
GROSSO 

Porto Estrela 
Conselheiro de 

Alimentação 
Escolar 

 
Sim Bom Bem organizado 

Os temas são 

relevantes, úteis para a 
minha atividade no 
PNAE, e foram bem 

apresentados 

MATO 
GROSSO 

Nova Olímpia 

Conselheiro de 

Alimentação 
Escolar 

 
Não Ótimo 

Com alguns problemas 

de organização que não 
interferiram na 

qualidade do evento 

Os temas são 
relevantes, úteis para a 

minha atividade no 
PNAE, e foram bem 

apresentados 



 

 

87 

 

 

 
 

Estado Município Cargo 

De que forma 
você avalia os 

conhecimentos 
apresentados? 

Você acha que 
sua atividade no 

PNAE vai se 
aprimorar depois 
desta formação? 

Suas expectativas 
foram atendidas? 

Há alguma crítica, elogio 
ou sugestão sobre a 
formação, que você 

gostaria de 
compartilhar? 

MATO GROSSO Barra do Bugres 
Conselheiro de 

Alimentação Escolar 

Permitiram a geração de 
novos conhecimentos e 

novas perspectivas 

sobre a minha atuação 
no PNAE 

Sim, muito Sim 
Ser realizados com mais 

frequencia 

MATO GROSSO Várzea Grande 
Conselheiro de 

Alimentação Escolar 

Permitiram a geração de 

novos conhecimentos e 
novas perspectivas 

sobre a minha atuação 

no PNAE 

Sim, muito Não 
Acho que faltou explicar leis e 
resolucao e que os cursos tem 
que ter aula teorica e pratica 

MATO GROSSO Alto Paraguai Outros 

Permitiram a geração de 

novos conhecimentos e 
novas perspectivas 

sobre a minha atuação 

no PNAE 

Sim, muito Sim 
Gostaria apenas de parabenizar 

toda  a equipe pela formacao 

MATO GROSSO Campo Verde 
Conselheiro de 

Alimentação Escolar 

Permitiram a geração de 
novos conhecimentos e 

novas perspectivas 
sobre a minha atuação 

no PNAE 

Sim, muito Sim 

Formacao execelente MAIS 
FORMACOES COMO ESTA  

Mediadores com otimo dominio 
sobre o tema 

MATO GROSSO Nova Mutum 
Conselheiro de 

Alimentação Escolar 

Permitiram a geração de 
novos conhecimentos e 

novas perspectivas 

sobre a minha atuação 
no PNAE 

Sim, muito Sim 
Continuem com essas formacoes  

Obrigada 

MATO GROSSO Nova Mutum Nutricionista 

Os conteúdos já eram 

conhecidos, mas 
trouxeram novas 

perspectivas sobre a 

minha atuação no PNAE 

Sim, muito Sim 
Obrigada pelo empenho em 

disponibilizar esse encontro BOM 
RETORNO PARA TODOS 

MATO GROSSO São Pedro da Cipa 
Conselheiro de 

Alimentação Escolar 

Os conteúdos já eram 
conhecidos, mas 

trouxeram novas 
perspectivas sobre a 

minha atuação no PNAE 

Sim, muito Sim 
Gostei QUE ACONTECA MAIS 

VEZES 

MATO GROSSO Alto Paraguai Nutricionista 

Permitiram a geração de 
novos conhecimentos e 

novas perspectivas 
sobre a minha atuação 

Sim, muito Sim 
Fazer anualmente uma 

atualizacao com os membros do 

CAE 
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no PNAE 

MATO GROSSO Tangará da Serra 
Conselheiro de 

Alimentação Escolar 

Permitiram a geração de 
novos conhecimentos e 

novas perspectivas 
sobre a minha atuação 

no PNAE 

Sim, muito Sim 

Parabens pela organizacao e 

clareza nas apresentacoes dos 
temas 

MATO GROSSO São Pedro da Cipa 
Conselheiro de 

Alimentação Escolar 

Eu já possuía total 
domínio sobre os 

conteúdos discutidos e 

não trouxeram novas 
perspectivas sobre a 

minha atuação no PNAE 

Sim, muito Sim 
Gostei muito que aconteca mais 

vezes 

MATO GROSSO Tangará da Serra 
Conselheiro de 

Alimentação Escolar 

Permitiram a geração de 
novos conhecimentos e 

novas perspectivas 

sobre a minha atuação 
no PNAE 

Sim, muito Não 
Parabenizar a organizadores 

pela clareza da exposicao dos 

temas da pauta 

MATO GROSSO Nova Brasilândia Outros 

Permitiram a geração de 
novos conhecimentos e 

novas perspectivas 

sobre a minha atuação 
no PNAE 

Sim, muito Sim 

Parabens a organizacao Eu ja 

sou atuante em prestacao de 
contas da merenda Mas nao me 
vejo capaz suficiente para nao 

precisar de novos conhecimentos 
como tive hoje 

MATO GROSSO Planalto da Serra 
Conselheiro de 

Alimentação Escolar 

Permitiram a geração de 
novos conhecimentos e 

novas perspectivas 

sobre a minha atuação 
no PNAE 

Sim, muito Sim 
 

MATO GROSSO Cuiaba Nutricionista 

Os conteúdos já eram 

conhecidos, mas 
trouxeram novas 

perspectivas sobre a 

minha atuação no PNAE 

Sim, pouco Não 

Instruir o conselho de 

alimentacao escolar no que 
verificar em visita as escolas 

INFORMAR QUAL A 

ATRIBUICAO DO CONSELHO 
Orientar o que o conselho pode 

ou nao realizar em visita 

ORIENTAR QUAL A 
FORMACAO DO CONSELHO E 
A FUNCAO DA PRESIDENTE O 

que o conselho 

MATO GROSSO Jaciara 
Conselheiro de 

Alimentação Escolar 

Permitiram a geração de 
novos conhecimentos e 

novas perspectivas 
sobre a minha atuação 

no PNAE 

Sim, muito Sim 

O encontro foi muito bom e a 
sugestao e que tenhamos outros 

encontros com pelo menos dois 
dias 

MATO GROSSO Porto Estrela 
Conselheiro de 

Alimentação Escolar 

Permitiram a geração de 
novos conhecimentos e 

novas perspectivas 
Sim, muito Sim 
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sobre a minha atuação 
no PNAE 

MATO GROSSO Porto Estrela Nutricionista 

Os conteúdos já eram 
conhecidos, mas 

trouxeram novas 
perspectivas sobre a 

minha atuação no PNAE 

Sim, pouco Sim 
Que o CECANE possa realizar 

mais visitas nos municipios 

MATO GROSSO Nobres Nutricionista 

Permitiram a geração de 
novos conhecimentos e 

novas perspectivas 

sobre a minha atuação 
no PNAE 

Sim, muito Sim NAO  Parabens ao CECANE 

MATO GROSSO Planalto da Serra 
Conselheiro de 

Alimentação Escolar 

Os conteúdos já eram 

conhecidos, mas 
trouxeram novas 

perspectivas sobre a 

minha atuação no PNAE 

Sim, muito Sim 
 

MATO GROSSO Nobres 
Conselheiro de 

Alimentação Escolar 

Permitiram a geração de 
novos conhecimentos e 

novas perspectivas 
sobre a minha atuação 

no PNAE 

Sim, muito Sim 
Disponibilizacao periodica de 
mais eventos dessa natureza 

MATO GROSSO Jaciara 
Conselheiro de 

Alimentação Escolar 

Permitiram a geração de 
novos conhecimentos e 

novas perspectivas 
sobre a minha atuação 

no PNAE 

Sim, muito Sim Nada a declarar 

MATO GROSSO Barão de Melgaço Gestor 

Permitiram a geração de 
novos conhecimentos e 

novas perspectivas 

sobre a minha atuação 
no PNAE 

Sim, pouco Sim 
Foi boa a formacao bem 

esclarecido facilitando o repasse 

da mesma 

MATO GROSSO 
Nossa Senhora do 

Livramento 
Conselheiro de 

Alimentação Escolar 

Os conteúdos já eram 

conhecidos, mas 
trouxeram novas 

perspectivas sobre a 

minha atuação no PNAE 

Sim, muito Sim 

O tempo foi pouco precisa no 

minimo dois dias e solicitar ajuda 
para realizar aos municipios  

Faltou organizacao e nas clareza 

na formacao 

MATO GROSSO Campo Verde Gestor 

Permitiram a geração de 
novos conhecimentos e 

novas perspectivas 
sobre a minha atuação 

no PNAE 

Sim, muito Sim 

O encontro foi muito significativo 

e prazeroso de muita troca de 
conhecimento com outros 

municipios 

MATO GROSSO Barra do Bugres 
Conselheiro de 

Alimentação Escolar 

Permitiram a geração de 
novos conhecimentos e 

novas perspectivas 

sobre a minha atuação 
no PNAE 

Sim, muito Sim Deveria ser com mais frequente 
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MATO GROSSO Arenápolis 
Conselheiro de 

Alimentação Escolar 

Permitiram a geração de 
novos conhecimentos e 

novas perspectivas 
sobre a minha atuação 

no PNAE 

Sim, muito Sim 

Foi muito bom o 
compartilhamento do curso e dos 

municipios vizinhos para 
aumentar o nosso conhecimento 

sobre o pnae 

MATO GROSSO Arenápolis Nutricionista 

Os conteúdos já eram 
conhecidos, mas 
trouxeram novas 

perspectivas sobre a 
minha atuação no PNAE 

Sim, muito Sim 
 

MATO GROSSO Santo Afonso 
Conselheiro de 

Alimentação Escolar 

Os conteúdos já eram 
conhecidos, mas 
trouxeram novas 

perspectivas sobre a 
minha atuação no PNAE 

Sim, muito Sim 

Superaram todas as nossas 
necessidades Tiraram muitas 
duvidas e que no ano de 2020 

tenha outra formacao 

MATO GROSSO Tangará da Serra Nutricionista 

Permitiram a geração de 

novos conhecimentos e 
novas perspectivas 

sobre a minha atuação 

no PNAE 

Sim, muito Sim 
Realizar formacao 1 vez por ano 

para todos do CAE 

MATO GROSSO Diamantino 
Conselheiro de 

Alimentação Escolar 

Permitiram a geração de 
novos conhecimentos e 

novas perspectivas 
sobre a minha atuação 

no PNAE 

Sim, muito Sim 
Deveria ter acontecido mais 

vezes esse formacao 

MATO GROSSO Barão de Melgaço Outros 

Permitiram a geração de 
novos conhecimentos e 

novas perspectivas 

sobre a minha atuação 
no PNAE 

Sim, muito Sim 
Gostei muito Aprendi um pouco  

Espero ter mais cursos 

MATO GROSSO Nova Brasilândia 
Conselheiro de 

Alimentação Escolar 

Permitiram a geração de 

novos conhecimentos e 
novas perspectivas 

sobre a minha atuação 

no PNAE 

Sim, muito Sim 

Que tenha mais formacoes que 
ela seja continuada para nos 

estimular a continuar e sempre 

melhorar 

MATO GROSSO Poconé Nutricionista 

Os conteúdos já eram 

conhecidos, mas 
trouxeram novas 

perspectivas sobre a 

minha atuação no PNAE 

Sim, muito Sim 
 

MATO GROSSO Várzea Grande 
Conselheiro de 

Alimentação Escolar 

Permitiram a geração de 
novos conhecimentos e 

novas perspectivas 
sobre a minha atuação 

no PNAE 

Sim, muito Sim Espaco fisico melhorar 

MATO GROSSO Curvelândia 
Conselheiro de 

Alimentação Escolar 

Permitiram a geração de 
novos conhecimentos e 

novas perspectivas 
Sim, muito Sim 
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sobre a minha atuação 
no PNAE 

MATO GROSSO Nova Olímpia 
Conselheiro de 

Alimentação Escolar 

Permitiram a geração de 
novos conhecimentos e 

novas perspectivas 
sobre a minha atuação 

no PNAE 

Sim, muito Sim 
Espaco fisico BANHEIRO 

LONGE  Cadeira desconfortaveis 

MATO GROSSO Diamantino 
Conselheiro de 

Alimentação Escolar 

Os conteúdos já eram 
conhecidos, mas 
trouxeram novas 

perspectivas sobre a 
minha atuação no PNAE 

Sim, muito Sim 
 

MATO GROSSO 
Nossa Senhora do 

Livramento 
Nutricionista 

Os conteúdos já eram 

conhecidos, mas 
trouxeram novas 

perspectivas sobre a 

minha atuação no PNAE 

Sim, muito Sim Melhorar o som do evento 

MATO GROSSO Poconé 
Conselheiro de 

Alimentação Escolar 

Permitiram a geração de 
novos conhecimentos e 

novas perspectivas 
sobre a minha atuação 

no PNAE 

Sim, muito Sim 
Faltou a pratica com relacao  a 

prestacao de contas 

MATO GROSSO Barão de Melgaço 
Conselheiro de 

Alimentação Escolar 

Permitiram a geração de 
novos conhecimentos e 

novas perspectivas 
sobre a minha atuação 

no PNAE 

Sim, muito Sim 

Obrigada por essa oportunidade  

pois isso abre novos horizontes  
ELOGIO 

MATO GROSSO Nobres 
Conselheiro de 

Alimentação Escolar 

Permitiram a geração de 
novos conhecimentos e 

novas perspectivas 

sobre a minha atuação 
no PNAE 

Sim, muito Sim 
Sugestao que tenha mais 

formacoes feito esta 

MATO GROSSO Barra do Bugres Nutricionista 

Permitiram a geração de 

novos conhecimentos e 
novas perspectivas 

sobre a minha atuação 

no PNAE 

Sim, muito Sim 
Frequencia maior das 

informacoes 

MATO GROSSO Porto Estrela 
Conselheiro de 

Alimentação Escolar 

Permitiram a geração de 
novos conhecimentos e 

novas perspectivas 
sobre a minha atuação 

no PNAE 

Sim, pouco Sim 
So elogios Voces estao de 
parebens Continuem assim 

MATO GROSSO Nova Olímpia 
Conselheiro de 

Alimentação Escolar 

Os conteúdos já eram 
conhecidos, mas 
trouxeram novas 

perspectivas sobre a 
minha atuação no PNAE 

Sim, muito Sim 
Deveria ser maior para 

aprofundar nos assuntos 
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APÊNDICE J – AVALIAÇÃO DA OFICINA REGIONAL PELOS PARTICIPANTES DO POLO DE MATO GROSSO 
 
 

Critérios 52 avaliações 

  Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo Sem resp. 

Proposta de Trabalho 14 22 5 0 0 11 

Revelância e coêrencia dos temas de discussão 10 32 8 0 0 2 

Palestrantes 8 31 9 1 0 3 

Tempo de duração do encontro 3 29 14 3 0 3 

Contribuição da atividade para esclarecer as dúvidas 12 32 6 1 0 1 

Relato dos municipios 9 34 7 1 0 1 

Apresentação CECANE UFG 11 34 4 1 0 2 

Competência e habilidade do assesor para esclarecer dúvidas 15 30 6 1 0 0 

 

Critérios   

  Ótimo (%) Bom (%) Regular (%) Ruim (%) Péssimo (%) Sem resp. (%) Total % 

Proposta de Trabalho 26,92 42,31 9,62 0 0 21,15 100 

Revelância e coêrencia dos temas de discussão 19,23 61,54 15,38 0 0 3,85 100 

Palestrantes 15,38 59,62 17,31 1,92 0 5,77 100 

Tempo de duração do encontro 5,77 55,77 26,92 5,77 0 5,77 100 

Contribuição da atividade para esclarecer as dúvidas 23,08 61,54 11,54 1,92 0 1,92 100 

Relato dos municípios 17,31 65,38 13,46 1,92 0 1,93 100 

Apresentação CECANE UFG 21,15 65,38 7,69 1,92 0 3,86 100 

Competência e habilidade do assessor para esclarecer dúvidas 28,84 57,7 11,54 1,92 0 0 100 
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COMENTÁRIOS Município 

Melhorar a logística do local da realização (mais salas)/ Espaço para oficina de discussão Alvorada do Norte 

Tempo de curso Sonora 

Um maior tempo para discutir o conteúdo proposto São Gabriel do Oeste 

Maior divulgação dos encontros São Gabriel do Oeste 

Faltou café da manhã ou lanche, pois o almoço foi tarde e chegamos de nossos municípios sem nos alimentar, pois 
saímos cedo de casa./ Convidar todos os membros do CAE Terenos 

Um tempo maior de capacitação Bodoquena 

Menos estudos de caso, ou que tenha estudos para menos pessoas./ menos tempo por dia, ficou muito cansativo./ 
mais esplanações, mais debates e menos formação de grupos. Ribas do Rio Pardo 

Menos tempo por dia (cansativo) e mais dias de formação./ Menos estudo de caso e mais informação práticas. Ribas do Rio Pardo 

Aumentar o tempo de duração Ribas do Rio Pardo 

As refeições. Não teve café da manhã. Passamos fome. Camapuã 

Os palestrantes realmente estudar a realidade da nossa região e principalmente ensinar a fiscalizar de verdade. Aquidauana 

Preparar uma logística melhor, sentimos muita falta de um cafézinho. Mas vamos aprender com os erros. Maracaju 

Fazer mais dinâmicas, debates. E proporcionar um café na chegada. Maracaju 

Mais eventos e apoio aos municípios para participação. Aquidauana 

Mais encontros Rochedo 

Fazer mais encontros para trazer conhecimentos, nortear horizontes. Proponho maior tempo e temas 
consistentes. Guia Lopes da Laguna 

Microfone para palestrantes Rio Negro 

Como todos disseram e ficou bem visível que foi a recepção. Guia Lopes da Laguna 
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A organização pecou em seguir o horário e a proposta de conteúdo do cronograma, lanche e espaço físico 

estavam ruins, não conseguimos enxergar o passo a passo e o material das oficinas foi insuficiente e 
improvisado. Anastácio 

Mais dinâmicas durante as atividades. Anastácio 

Que possa ser num lugar amplo; com dinâmica; um cafézinho; mais apostilas; mais foco no data show, pouca 
visibilidade. Anastácio 

Microfone para as pessoas falarem. Os palestrantes mais preparados para ministrar palestra. Os palestrantes 
tem muito que aprender. Cassilândia 

Apenas ter café da manhã Angélica 

Que tenha mais encontros, para que possamos ter mais conhecimentodo CAE. Bandeirantes 

Uma melhor organização Bandeirantes 

Mais tempo pra aprender mais Douradina 

Melhor organização para localização do local, café para acolhida, reprogramação dos horários das oficinas, 
talvez em dois dias, ficaria menos cansativo. São Gabriel do Oeste 

Logística/ café da manhã/ microfone./ Que bom que tivemos esse encontro estadual, que venham outros. 
Aguardo material no e-mail (ponto positivo - recebo sempre) São Gabriel do Oeste 

Ter café e mais dinâmica e troca de informações entre os municípios. Nioaque 

Que houvesse mais recursos de infraestrutura Camapuã 

Mais dinâmicas Sidrolândia 

Foi muito bom, espero que faça mais vezes Sidrolândia 

Eu acredito em melhoras nas próximas Terenos 
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Orientar os presidentes do CAE, referente às diárias para os ocnselheiros participarem dos eventos. Campo Grande 

Que tenha um espaço melhor para dividir em grupos e mais troca de experiência Campo Grande 

Focar nos problemas locais, estado de MS, nos municípios, Priorizar instalação do CECANE no MS, dando 
diretrizes. 

Jaraguari 

Encontro mais dinâmico Jaraguari 

Ter um café, ser flexível nos horários. Talvez fazer em dois dias. Nioaque 

Termos outros vários encontros Terenos 

Tempo maior. Local mais amplo Corguinho 

Maior tempo para trocas de experiências entre conselheiros Campo Grande 

Tempo, local, acústica Coxim 

Se tivéssemos mais tempo, local apropriado. Mas particularmente gostei do evento. Coxim 
 


