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Especialista em Nutrição Humana e Saúde

GRACIELI MONTEIRO <gracieli.nutri@gmail.com> 23 de agosto de 2019 11:44
Para: Débora Mesquita Guimarães <debora.fiscal@crn9.org.br>

Bom dia Débora!

Tudo jóia?

Estou terminando os documentos para enviar para vcs, viu? Semana que vem encaminho tudo. 

Mas preciso de um esclarecimento sobre atuação no IFNMG de novo. 

Estamos com um impasse novamente com a reitoria e exigência de suporte aos Campus que não tem nutricionistas.  Recebemos um Ofício recentemente, em 15 de
julho, pedindo nossa manifestação. Nos nutricionistas do IFNMG nos reunimos, respaldamos na legislação e repasses do CRN e assinamos um documento para 
encaminharmos a reitoria. E hoje recebemos novamente uma parecer da Diretoria de Assuntos estudantis da reitoria que conforme treinamento em um CECANE nós
podemos sim fazer cardápio sem assinar e responder pelo PNAE naquele campus, que quem terá esse papel será o CAE.  Enfim, está um processo desgastante.

Estou encaminhando para vc dar uma olhada no Ofício de solicitação, nossa resposta e agora a contra-resposta. Minha dúvida está em como temos que agir nesse
momento. Pois pelo que entendi é uma exigência que atendamos sem nos "responsabilizar". Segundo o ofício não precisa assinar o cardápio, ele é validado pelo CAE e
esquecem que PNAE não se resumo em cardápio. 

Se puder nos orientar em como devemos agir nesse momento, agradeço.

att.

Gracieli

Em qui, 11 de abr de 2019 às 19:51, Débora Mesquita Guimarães <debora.fiscal@crn9.org.br> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

3 anexos

SEI_IFNMG - 0376299 - Ofício_pedido.pdf
136K

SEI_IFNMG - 0379848 - Ofício_resposta.pdf
171K

SEI_IFNMG - 0398689 - Ofício Circular_contra resposta.pdf
163K

Débora Mesquita Guimarães <debora.fiscal@crn9.org.br> 28 de agosto de 2019 22:35
Para: GRACIELI MONTEIRO <gracieli.nutri@gmail.com>, Fiscalização CRN9 <fiscalizacao@crn9.org.br>

Prezada Graciele,

Obrigada pelo contato com o CRN9.

Esclarecemos que a defesa apresentada encontra-se dentro do previsto na legislação específica de atuação profissional e nas legislações referentes ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Gostaria de ressaltar alguns pontos presentes na Resolução CFN 576/16, que dispõe sobre procedimentos para solicitação, anotação de responsabilidade técnica:

Art. 2º A Responsabilidade Técnica é a atribuição concedida pelo CRN ao Nutricionista habilitado, que assume o compromisso profissional e legal na execução de suas
atividades, compatível com a formação e os princípios éticos da profissão, visando à qualidade dos serviços prestados à sociedade. 

§ 1º A Responsabilidade Técnica é indelegável e obriga o Nutricionista à participação efetiva e pessoal nos trabalhos inerentes ao seu cargo. 
§ 2º O Nutricionista detentor da Responsabilidade Técnica deverá cumprir e fazer cumprir todos os dispositivos legais do exercício profissional do nutricionista,
assumindo direção técnica, chefia e supervisão na execução das atividades de sua equipe, quando houver. 
§3º O descumprimento do disposto no caput poderá implicar em sanções de natureza cível, penal e administrativa.

 
Em relação à legislação específica relacionada ao PNAE - Resolução/CD/FNDE nº 26/2013, verifica-se em seu Artigo 12 que:

A coordenação das ações de alimentação escolar, sob a responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e das escolas federais, será realizada
por nutricionista habilitado, que deverá assumir a responsabilidade técnica do Programa, respeitando as diretrizes previstas na Lei n° 11.947/2009 e em legislações
específicas, dentro de suas atribuições.

§1º Compete ao nutricionista Responsável Técnico – RT pelo Programa e aos demais nutricionistas lotados no setor de alimentação escolar, entre outras
atribuições estabelecidas na Resolução CFN nº 465/2010: 

I – realizar o diagnóstico e o acompanhamento do estado nutricional dos estudantes; 
II – planejar, elaborar, acompanhar e avaliar o cardápio da alimentação escolar de acordo com a cultura alimentar, o perfil epidemiológico da população
atendida e a vocação agrícola da região, acompanhando desde a aquisição dos gêneros alimentícios, o preparo, a distribuição até o consumo das refeições
pelos escolares; e 
III – coordenar e realizar, em conjunto com a direção e com a coordenação pedagógica da escola, ações de educação alimentar e nutricional. 

§2º A EEx. deverá oferecer condições suficientes e adequadas de trabalho para o profissional e cumprir os parâmetros numéricos mínimos de referência de
nutricionistas por escolares, previstos na Resolução CFN nº 465/2010. 

§3º O nutricionista que atua no Programa deverá ser obrigatoriamente vinculado à EEx. e estar cadastrado no FNDE, na forma estabelecida no Anexo II desta
Resolução.  

A partir do exposto ressaltamos que o nutricionista é imprescindível para o cumprimento das atribuições profissionais no âmbito da alimentação escolar.

Informamos que sua solicitação foi encaminhada para análise e assim que tivermos um retorno entraremos em contato.

À disposição.

Atenciosamente,
[Texto das mensagens anteriores oculto]

GRACIELI MONTEIRO <gracieli.nutri@gmail.com> 2 de setembro de 2019 08:44
Para: Débora Mesquita Guimarães <debora.fiscal@crn9.org.br>
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Bom dia Débora!

Agradeço desde já seu retorno esclarecedor.
Aguardarei demais contatos.

att.

Gracieli Monteiro
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Débora Mesquita Guimarães <debora.fiscal@crn9.org.br> 2 de setembro de 2019 13:54
Para: GRACIELI MONTEIRO <gracieli.nutri@gmail.com>

Bom dia Graciele,

À disposição.
Aguardarei o envio dos documentos com as atribuições pendentes.da visita técnica.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]


