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Goiânia, 25 de agosto de 2020. 

 

O Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade Federal 

de Goiás (CEPAE/UFG) divulga o segundo cronograma de entrega dos kits de 

gêneros alimentícios, em decorrência da crise de saúde pública ocasionada pela 

COVID-19. Os gêneros alimentícios foram adquiridos com recursos do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e da UFG. 

Os alimentos serão distribuídos aos estudantes cujos(as) responsáveis 

realizaram o cadastro no mês de maio de 2020 (resultado no site 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/80/o/Resultado_do_cadastro_CPF.pdf) e também 

aqueles que sinalizaram posteriormente o interesse no recebimento pelo e-mail 

nutricao.cepae@ufg.br ou pelos telefones 62 3521-1083 ou 62 3521-1298. Com vistas 

a evitar aglomeração, os kits serão entregues das 08:00 às 16:00, de acordo com o 

seguinte cronograma:  

 

Data  Etapa de ensino 

02/09/2020  Educação Infantil (DEI) e Ensino Médio 

03/09/2020 Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano  

04/09/2020 Ensino Fundamental – 6º ao 9º ano  

 

O(a) responsável legal por dois ou mais estudantes matriculados poderá retirar 

o kit de cada estudante em um único momento, levando os devidos documentos de 

identificação.  

Os kits de alimentos deverão ser retirados no prédio do CEPAE/UFG, 

localizado na Av. Esperança s/nº - Campus Samambaia. Recomenda-se que somente 

um membro da família se desloque para buscar o kit na data especificada. O (a) 

responsável pela retirada deverá levar caneta própria, utilizar máscara facial 

protetora, estar com mãos higienizadas com água e sabão ou álcool em gel e 

respeitar as normas de distanciamento social.  

Informamos que o portão de entrada dos alunos do CEPAE, está fechado, e 

que a circulação de ônibus dentro do ônibus está proibida.  Assim, os kits deverão ser 

retirados exclusivamente no portão de acesso dos professores e funcionários do 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/80/o/Resultado_do_cadastro_CPF.pdf


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

CEPAE-UFG. Os documentos de identificação do(a) estudante e responsável legal 

deverão ser apresentados à equipe de distribuição no portão de entrada, e no ato do 

recebimento os responsáveis deverão assinar o “Termo de Ciência e Retirada”. 

Informamos que a montagem dos kits foi realizada respeitando as medidas 

higiênico-sanitárias. Entretanto, como medida preventiva, orientamos que os 

responsáveis dos estudantes tomem as seguintes precauções:  

- Lavar com água e sabão todos os produtos e embalagens 

entregues no kit antes de guardar em armários e geladeiras;  

- Higienizar as hortaliças a serem consumidos cruas, colocando de molho em 

solução de água sanitária (sem alvejante) por 15 min, respeitando a diluição de 10 mL 

de água sanitária (1 colher de sopa) para cada litro de água filtrada. Após o molho, 

enxaguar com água filtrada antes de consumir;  

- Guardar os alimentos em local limpo, arejado e ao abrigo da luz; 

- Consumir os alimentos antes das datas de vencimento;  

- Os alimentos entregues resfriados deverão ser mantidos em geladeira, 

respeitando o prazo de validade.  

Ressaltamos que a cada distribuição, a composição dos kits poderá ser 

alterada, a depender dos recursos disponíveis para aquisição e quantidade de 

estudantes cadastrados(as). Entretanto, em conformidade com as recomendações 

do Guia Alimentar para a População Brasileira, o kit será preferencialmente 

composto por alimentos in natura e minimamente processados. 

Estudantes que assinalaram no cadastro não ter interesse em receber os kits 

com alimentos ou que não tenham se manifestado até a presente data poderão alterar 

esta informação a qualquer momento, enviando e-mail para nutricao.cepae@ufg.br, 

preenchendo o campo “assunto da mensagem” com os dizeres SOLICITA KIT DE 

ALIMENTOS. Esses casos serão atendidos com agendamento de entrega posterior.  

Informamos que desistência do recebimento do kit de alimentos por 

estudantes e responsáveis cadastrados(as) deverá ser comunicada, a qualquer 

tempo, por meio do e-mail nutricao.cepae@ufg.br, preenchendo o campo “assunto 

da mensagem” com os dizeres DESISTÊNCIA KIT DE ALIMENTOS.  

Dúvidas quanto ao presente comunicado poderão ser solucionadas por meio 

do e-mail nutricao.cepae@ufg.br ou telefones 3521-1298 ou 3521-1083.  

 
 

Direção do CEPAE UFG 
Serviço de Nutrição do CEPAE UFG 

 


