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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
   FACULDADE DE NUTRIÇÃO 

CENTRO COLABORADOR EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR  
______________________________________________________________________________________ 

 
Memorando Nº 010/CECANE UFG/2020 

Goiânia, 12 de agosto de 2020. 
 

Do: Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar UFG 

Para: Ilmo Pró-Reitor de Administração e Finanças. Prof. Dr. Robson Maia Geraldine 
 

Assunto: Prorrogação de vigência do contrato entre o Centro Colaborador em Alimentação e 

Nutrição Escolar da UFG (CECANE UFG) e a Fundação de Apoio à Pesquisa (Funape). 
 

Ilmo Pro-Reitor, 
 

A par em cumprimentá-lo, venho pelo presente solicitar a prorrogação do contrato celebrado 

com a FUNAPE para apoio ao Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar da 

Universidade Federal de Goiás (CECANE UFG) para a data de 31/05/2021. Atualmente este 

contrato está registrado no processo n° 23070.042869/2019, com vigência de 13/11/2019 a 

31/08/2020. O centro de custo do CECANE para este plano de trabalho é o de número 78.151.  

Tal solicitação de prorrogação já foi aprovada pelo órgão financiador do projeto - Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC). No anexo da mensagem de email de 

envio deste documento apresentamos documento complementar do Siafi obtido no SIMEC (TED 

8651). Desta forma, solicitamos ao senhor que acate este pedido pelos motivos apresentados a 

seguir: 

1) Replanejamento/adaptação das atividades dos produtos do Plano de Trabalho 2020 para a 

modalidade remota: Em função da declaração de emergência de saúde pública, decorrente da 

pandemia desencadeada pelo novo coronavírus, o governo do Estado de Goiás declarou, em 

março de 2020, a suspensão de atividades presenciais nas universidades. A UFG, seguindo tal 

recomendação e também baseada em conhecimentos científicos, optou por suspender as 

atividades presenciais em 17 de março de 2020. Desde então a equipe do CECANE UFG, que 

já estava contratada, foi colocada em trabalho remoto. Os processos seletivos que estavam em 

curso no período foram suspensos. Tal reorganização da forma de trabalho exigiu um 

replanejamento da forma de manutenção do CECANE UFG e da oferta de assessoria à 

distância/acompanhamento da situação da execução do PNAE nos munícipios e no Estado de 

Goiás. Dessa forma, com o objetivo de dar suporte às Entidades Executoras do estado, foram 
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feitos diversos encontros online pré-agendados, com ampla divulgação, para os atores sociais 

que tivessem interesse em receber orientações sobre a execução do PNAE durante o período 

de suspensão das aulas. Em relação aos outros produtos, apenas o produto dos cursos EAD 

pôde ter seguimento, por não exigir, inicialmente, atividades presenciais. O produto de 

suporte aos municípios para cumprimento do art. 14 da Lei 11.947/2009 ficou suspenso até o 

fim do primeiro semestre e o produto de apoio técnico ao FNDE também sofreu adaptações, 

haja vista que a Jornada de EAN teve sua programação adiada para 2021. 

2) Atraso no recebimento do recurso financeiro: o orçamento do CECANE UFG foi enviado à 

UFG apenas no final de fevereiro de 2020, o que acarretou em atraso no início do projeto. 

3) Além dos elementos supracitados, informo a seguir as justificativas por produto para a 

solicitação da prorrogação:  

TÍTULO DO PRODUTO JUSTIFICATIVA QUANTO A PRORROGAÇÃO 

Monitoramento e Assessoria 

ao Estado e aos municípios 

do Estado de Goiás  

- Atraso no envio da lista de municípios por parte da CGPAE: a lista 

de municípios do produto de assessoria sofreu atraso para ser 

enviada em decorrência da situação de pandemia pela COVID-19, a 

qual gerou demandas extras de resposta de dúvidas e elaboração de 

documentos orientadores pela equipe da CGPAE. A lista que aqui 

cito só foi disponibilizada no dia 05 de junho de 2020; 

- Conforme pactuado com a CGPAE o produto será adaptado para 

metodologia de assessoria remota aos municípios, o que exigiu um 

processo de construção de fluxos e rotinas para atender a esta nova 

demanda. Tal modificação levou à necessidade de nova formação, 

online, para os demais membros da equipe favorecendo assim o 

processo de assessoria técnica e operacional ao Estado de Goiás e 

municípios Goianos. As assessorias, via telefone, foram marcadas 

para o segundo semestre de 2020, começando na semana de 03 de 

agosto e finalizando na segunda semana de dezembro. Neste sentido 

precisaremos de um tempo para analisar todos os dados coletados e 

redigir o relatório final. 

- O relatório do produto deverá ser finalizado após o encerramento 

das asssessorias. 

Processo de aquisição de 

gêneros alimentícios para o 

PNAE – gestão centralizada e 

descentralizada 

- Toda a equipe do CECANE UFG, entre os meses de março e maio, 

foi deslocada para atuar na construção dos conteúdos dos cursos e 

para levantamento de dados secundários que informassem a 

realidade de diferentes formas de gestão em curso no PNAE no 
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Brasil. No entanto, tivemos alguns contratempos neste processo 

como a necessidade de reorganizar as atividades presenciais 

previstas no plano de trabalho do CECANE UFG, no sentido de 

adaptá-las para o formato remoto; 

- Devido a situação de isolamento social recomendada por causa da 

pandemia de Covid-19, as viagens para aplicação e avaliação dos 

cursos terão que ser marcadas para 2021. 

Suporte técnico para a 

aquisição de alimentos da 

Agricultura Familiar em 

municípios que se encontram 

em inconformidade com o 

artigo 14 da lei nº 

11.947/2009  

- Impossibilidade de fazer as viagens: o produto previa momentos de 

encontro presencial para trabalhar com a compra da Agricultura 

Familiar nos municípios selecionados. Com a situação da pandemia 

não foi possível realizar nenhuma viagem no primeiro semestre. No 

primeiro momento, entre março e maio o produto foi suspenso, mas 

em seguida foi retomado e repensado para execução de forma 

remota. 

Apoio técnico ao Fundo 

Nacional de 

Desenvolvimento da 

Educação  

- Dentre os objetivos do Produto, está apoiar a coordenação da IV 

Jornada de Educação Alimentar e Nutricional. O Edital foi 

publicado em fevereiro de 2020, para início da Jornada em março, 

mas devido à pandemia de Covid-19, teve que ser adiada para 2021. 
 

Diante do exposto, não é possível o cumprimento das atividades previstas no plano de 

trabalho para execução dos quatro produtos até o final de agosto, sendo necessária a prorrogação do 

contrato com a FUNAPE para possibilitar a continuidade das atividades do projeto até 31 de maio 

de 2021.  

No processo de prorrogação, apresentamos também outros documentos como os relatórios 

parciais técnico e fiscal e o novo plano de trabalho da proad. Em relação a este último informo que 

foram efetuadas mudanças nos quadros III.a, III.b e III.c. Tais mudanças não acarretaram em 

modificação em termos do valor total destinado a bolsas descrito no item “a-Pessoal” no quadro II.c 

Certa em contar com vossa compreensão, agradeço a confiança depositada neste Centro 

Colaborador para a execução deste projeto e informo que nossa intenção com este pedido visa o 

cumprimento das metas e ações pactuadas com este órgão. 

Respeitosamente, 

 
Profa Dra Veruska Prado Alexandre Weiss 

Coordenadora de Gestão CECANE UFG 
Profa FANUT UFG. SIAPE 2380046 


