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    Centros Colaboradores 

Parceria entre  

FNDE e Universidades Federais 

 

 atuando regionalmente,  

prestando apoio técnico e operacional 

ao PNAE para implementação da 

alimentação saudável nas escolas 



2007 

2008 

2009 

CECANE UFRGS 
    Porto Alegre 
    UFRGS 
    Faculdade de Medicina 
Ramiro Barcelos, 2400 – 4º andar 



Parceria entre: FNDE e UFRGS 

 

                           

    CECANE UFRGS 

Apoio técnico 
e científico 

Assessoria aos 
Municípios 

Assessoria 
agricultura 

familiar 

Pesquisas  

alimentação e 
saúde do escolar 

Formação de 
atores do PNAE 

PNAE 

 

                           



DHAA 

SAN 

PNAE 

PNAE 
Programa Nacional de Alimentação Escolar 

- Política Pública de maior longevidade na área de SAN 
- Referência na área de Alimentação Escolar 
 

Beneficiários:  
alunos matriculados na educação básica 

da rede pública de ensino  

Oferta de no mínimo uma refeição 
durante o período escolar 

2013 
mais de 43 milhões de escolares  

orçamento (Federal) superou os R$ 3,5 bilhões  



Década de 50... 

Em 1955 é criada a Campanha  

Nacional da Merenda Escolar 

Preocupação:  
fome e desnutrição populacional 



Em 1979... 

Passou a ser chamado de  

Programa Nacional de Alimentação Escolar 



Desde sua criação até 1993, a execução do 
Programa se deu de forma centralizada  

BRASÍLIA 



Desde sua criação até 1993, a execução do 
Programa se deu de forma centralizada  



1994...1998... 



  

FNDE 
Entidade Executora 

(Município ou Estado) 



Criação do Conselho de 

Alimentação Escolar... 

Acompanhar e fiscalizar: 

a execução do PNAE  
 

Inclusão do Nutricionista 
como responsável pelo cardápio da alimentação 

escolar... 



Visita às 

escolas PNAE 

FNDE 

ESTADO/MUNICÍPIO 

Nutricionista 

Cardápio 

Avaliação nutricional;  
Educação Nutricional;  
Manual de Boas Práticas;  
Treinamento de 
manipuladores; 

Teste de 
aceitabilidade 

Chamada Pública 

Agricultura  
familiar 

Licitação 

Fornecedor 

Prestação  
de contas 

Visita às escolas 

Controle Social 
Acompanhar e fiscalizar a 

execução do PNAE 

Teste de Amostra 

Enviado 
Parecer 

FNDE 

Analisada em reunião 

Compra de 
alimento 

R$ 0,30 - Ensino fundamental, ensino médio e EJA 
R$ 0,50 - Pré-escola  

R$ 0,60 - Escolas indígenas e quilombolas 
R$ 0,90 - Programa mais educação 

R$ 1,00 - Creche 

CAE 

Estoque central 

Teste de aceitabilidade  
e adesão 

http://cade.drs.yahoo.com/S=96141118/K=REUNI%c3O/v=2/SID=e/l=II/R=153/*-http:/br.cade.busca.yahoo.com/search/img_cade/view?back=http://br.cade.busca.yahoo.com/search/img_cade?srch=1&p=REUNI%c3%83O&ei=UTF-8&n=10&fl=0&b=141&h=300&w=421&imgurl=www.icb.ufmg.br/pat/imagem/marca/reuniao.jpg&name=<b>reuniao</b>.jpg&p=REUNI%c3%83O&rurl=http://www.icb.ufmg.br/pat/patol.htm&type=&no=153&tt=12.500


Objetivo do PNAE 

Contribuir para 
 

• o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar; 
 

• a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos. 

OFERTA de refeições saudáveis 

Lei 11.947/2009 

AÇÕES DE EDUCAÇÃO  alimentar e nutricional 

Além do fornecimento de refeição... 



Diretrizes do PNAE 

• Emprego da alimentação saudável; 

• Inclusão da Educação Alimentar e Nutricional (EAN) no 
processo de ensino e aprendizagem (perpassa o currículo); 

• Universalidade no atendimento; 

• Participação da comunidade no controle social; 

• Apoio ao desenvolvimento sustentável (Agricultura Familiar); 

• Direito à Alimentação Escolar (garantia da SAN). 

Lei 11.947/2009 



Composição do CAE 

1 

2 

2 2 



Atribuições do CAE 

Acompanhar e fiscalizar o 

cumprimento do objetivo e 

das diretrizes do PNAE 

Acompanhar e fiscalizar a 

aplicação dos recursos 

destinados à alimentação escolar 

Zelar pela qualidade dos alimentos, em especial 

quanto às condições higiênicas, bem como a 

aceitabilidade dos cardápios oferecidos 



Atribuições do CAE 

Comunicar ao FNDE, e 

demais órgãos de 

controle, 

irregularidades 

(permanência) na 

execução do PNAE 

Fornecer informações e apresentar 

relatórios acerca do acompanhamento da 

execução do PNAE sempre que solicitado 

Relatório de 

Acompanhamento 

do PNAE 

 

CAE 

 



Atribuições do CAE 

Analisar o Relatório de 

Acompanhamento da 

Gestão do PNAE, 

emitido pela EE 

Analisar a prestação de 

contas e emitir parecer 

conclusivo acerca da 

execução do Programa 

Realizar reunião específica para 

apreciação da prestação de contas 

com a participação de, no mínimo, 

2/3 dos conselheiros titulares 



Atribuições do CAE 

Elaborar regimento 

interno 

Elaborar 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 



Planejamento do Cardápio 

Compra dos gêneros 

Entrega e Armazenamento dos 
produtos 

Produção 
 

Oferta 

 Há um cardápio planejado e este atende a 
legislação do Programa? 
 O cardápio é divulgado em local visível para 
comunidade escolar? 

Ao realizar licitação e chamada pública, está sendo 
garantida a qualidade dos produtos, por meio da 
descrição adequada dos alimentos e da realização do 
teste de amostra? 

 Os produtos entregues pelo fornecedor, no estoque 
central e/ou escola, estão de acordo com a qualidade 
estabelecida no processo de compra? 
Os alimentos estão sendo armazenados no estoque 
central ou nas escolas de forma adequada? 

 O cardápio planejado está sendo executado? 
Estão sendo seguidas as boas práticas de 
manipulação?  
As cozinhas das escolas possuem a infraestrutura, 
equipamentos e recursos humanos necessários para o 
preparo? 

 Há incentivo para os alunos consumirem a 
alimentação ofertada? 
 Há boa aceitabilidade e boa adesão da alimentação 
oferecida? 

Conselheiros devem participar e analisar todas as etapas de execução do Programa, 

assegurando e zelando pela qualidade dos alimentos adquiridos e da alimentação 

ofertada, certificando-se que o direito dos estudantes está sendo garantido. 



Como o observatório 
social pode apoiar o 

trabalho do CAE? 



Articulação 

Conselho de 
Alimentação 

Escolar 

Observatório 
Social 



Espelho do CAE 
https://www.fnde.gov.br/pnaeweb/publico/consultaEspelhoCae.do 





• Dispõe sobre o atendimento da alimentação 
escolar 

Lei 11.947/2009 

• Dispõe sobre o atendimento da alimentação 
escolar aos alunos da educação básica no âmbito 
do Programa Nacional de Alimentação Escolar - 
PNAE 

Resolução do 
FNDE 26/2013 

• Institui as diretrizes para a Promoção da 
Alimentação Saudável nas escolas de Educação 
infantil, fundamental e nível médio das redes 
públicas e privadas, em âmbito nacional 

Portaria 
Interministerial 

1.010/2006 



www.fnde.gov.br/ 
programas/alimentacao-escolar 

www.rebrae.com.br 

www.ufrgs.br/cecane 



Obrigada pela atenção! 

Fonte de imagens: Google 



www.ufrgs.br/cecane 
 

(51) 3308.5588 

capacitacecane@ufrgs.br 

 

Facebook: CECANE UFRGS 

Centro Colaborador em Alimentação em 

Nutrição do Escolar - UFRGS 


