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• Atendimento Nutricional a pacientes encaminhados 
pelo Programa Saudavelmente 

O que fazemos?



Projetos de Extensão 

• Capacitação em Boas Práticas na Manipulação de Alimentos 
com colaboradores de lanchonetes, restaurantes e feiras na 
UFG 

• Atenção Nutricional a Pacientes do Saudavelmente 



• E l a b o ra ç ã o e 
divulgação de 
f o l d e r s 
educativos sobre 
t e m a s d e 
nutrição e saúde





• Elaboração, 
atualização e 
divulgação da 
“Cartilha dos 
Restaurantes 
Universitários



Projeto de Pesquisa 

• Projeto de Avaliação do Consumo Alimentar de pré-
escolares matriculados em um Departamento de 
Educação Infantil



• Discutir e viabilizar a ampliação, reforma e 
adequação do espaço físico, considerando a 
necessidade do trabalho e da qualidade dos 
serviços prestados pela PRAE (item 120 do Plano de 
Gestão) 

• Obtenção de salas nas proximidades 
dos RU I e II 

• Obtenção de sala e aquisição de 
equipamentos para atendimento 
nutricional 



• Desenvolver estudo visando a ampliação do 
número de trabalhadores da PRAE, sobretudo por 
meio de concurso com objetivo de ampliação e 
melhoria dos serviços, programas e projetos 
relativos à política de assistência social (item 122 do 
Plano de Gestão) 

•RT CEPAE 
•Nutricionistas RU Goiás e Aparecida 



• Reformar e ampliar os RU para garantir melhores 
condições de atendimento aos usuários (item 123 
do Plano de Gestão) 

• Execução do projeto de reforma 
elaborado em 2016 para o RU I 

• Ampliação do RU II para o espaço 
anexo após a saída da CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL 



• Buscar melhores padrões de qualidade na oferta da 
alimentação nos equipamentos universitários, 
incluindo restaurantes e cantinas (item 125 do 
Plano de Gestão) 

• Cumprimento integral do contrato 
049/2017 com a Nutrir nos RU 

• Importância da Comissão Fiscalizadora



• Projeto de extensão em parceria 
com PROEC, FANUT, CECANE e HC 
UFG; IFG e IF Goiano 

• Promover ações integradas de segurança 
alimentar e nutricional nas instituições federais 
de educação de Goiás

Aquisição de alimentos da Agricultura 
Familiar



Obrigada!

Contatos 
(62) 3209-6229 
ru.prae@ufg.br


