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Assunto: Repasses informa�vo referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ( PNAE) e
Atribuições obrigatórias do Nutricionista.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23392.000887/2019-93.

 

  

Prezado (a) Diretor(a)!

  

    Após cumprimentá-los cordialmente, venho através deste, repassar as orientações
recebidas na úl�ma visita técnica do Conselho Federal de Nutricionista (CRN 9) do qual sou vinculada.
Esses informes são de cunho obrigatório e legalizados tanto referente a atribuições do nutricionista
responsável pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, quanto a execução do mesmo. 

   

 O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é regido pela Lei Nº 11.947, de 16
de junho de 2009, Resolução nº 26, de 17 de Junho de 2013 e Resolução Nº 4, de 2 de abril de 2015 que
dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica. De forma resumida,
o IFNMG Campus Arinos precisaria ampliar a gratuidade de pelo menos uma refeição a todos discentes
do ensino médio e cursos subsequentes. Vale lembrar que as resoluções tem como meta padrão o
atendimento de pelo menos 3 refeições gratuitas a este público para garan�r 70% das necessidades
nutricionais dos mesmos, pois temos alunos m cursos na modalidade integral.  Outra situação que
necessita de regularização é quanto ao controle de qualidade es�pulado para o espaço/local de
manipulação e distribuição dos alimentos do PNAE. Este deve atender a todas exigências legais previstas
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( ANVISA) para garan�a e segurança da qualidade higiênico-
sanitária dos alimentos. Atualmente sabemos que temos um local deficitário,  ( casa-sede ou casinha) , do
qual foi u�lizado de forma palia�va para não perdermos o recurso do PNAE. No entanto, é necessário a
adequação do espaço ou como sugerido na úl�ma reunião administra�va, a conciliação da terceirização
do restaurante com o PNAE de forma a o�mizar o espaço do restaurante que já tem estrutura adequada



para serviço de alimentação. De forma geral, essas são as ações de maior impacto e que dependem
exclusivamente do IFNMG Campus Arinos para sua regularização. 

 

Quanto as Atribuições Obrigatórias do Nutricionista, a legislação que rege as
competências profissionais, bem como é�cas, são:

I - RESOLUÇÃO CFN Nº 600, 25/02/ 2018-  Dispõe sobre a definição das áreas de
atuação do nutricionista e suas atribuições, indica parâmetros numéricos mínimos de
referência, por área de atuação, para a efe�vidade dos serviços prestados à sociedade e
dá outras providências;

II - RESOLUÇÃO CFN Nº 576, 19/11/ 2016-  Dispõe sobre os procedimentos para
solicitação, análise, concessão e anotação de Responsabilidade Técnica do Nutricionista
e dá outras providências;

III - RESOLUÇÃO CFN Nº 378/2005 - Dispõe sobre o registro e cadastro de Pessoas
Jurídicas nos Conselhos Regionais de Nutricionistas e dá outras providências.

E ainda, exclusivamente referente ao PNAE são:

IV -  Lei Nº 11.947, de 16/06/2009 - Dispõe sobre o atendimento da alimentação
escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica; altera
as Leis nº 10.880, de 9 de junho de 2004, 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, 11.507, de
20 de julho de 2007; revoga disposi�vos da Medida Provisória nº 2.178-36, de 24 de
agosto de 2001, e a Lei no 8.913, de 12 de julho de 1994; e dá outras providências.

V - Resolução CD/FNDE Nº 26, 17/06/2013 - Dispõe sobre o atendimento da
alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de
Alimentação Escolar – PNAE.

VI - RESOLUÇÃO CFN Nº 465, 17/07/2010-  Dispõe sobre as atribuições do
Nutricionista, estabelece parâmetros  numéricos mínimos de referência no âmbito do
programa de alimentação escolar (PNAE) e dá outras providências;  

   

Cabe ressaltar que conforme a Resolução nº 600, a atuação do profissional nutricionista
está relacionado a uma área podendo ser:

I. Nutrição em Alimentação Cole�va.
II. Nutrição Clínica.
III. Nutrição em Esportes e Exercício Físico.
IV. Nutrição em Saúde Cole�va.
V. Nutrição na Cadeia de Produção, na Indústria e no Comércio de Alimentos.
VI. Nutrição no Ensino, na Pesquisa e na Extensão. 

Dessa forma, como o IFNMG Campus Arinos recebe e executa o recurso do PNAE, e ainda
tem restaurante no Campus, eu estou vinculada obrigatoriamente a área I. Nutrição em Alimentação
Cole�va. Tanto ao Conselho Federal de Nutricionista quanto o Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação ( FNDE) eu respondo legalmente por essa área. No entanto, por estar inserida da Rede Federal
de Educação ( Ins�tuto Federal) e este ter algumas singularidades próprias na execução, como
atendimento clínico individualizado, minha par�cipação no ensino, pesquisa e extensão, par�cipação no
NAEC com promoção de saúde, eu acabo adentrando a outras áreas inerentes do meu cargo e função
pública. Algumas dessas par�cularidades foram consideradas no Check list da visita técnica, mas
outras deverão ser devidamente jus�ficadas no relatório final que eu preciso entregar ao CRN até prazo
máximo de 08 de setembro de 2019. 

Essas situações são de extrema importância a serem sanadas para esclarecer os mo�vos
dos quais eu, enquanto Responsável Técnica do Campus Arinos não posso assinar processo de PNAE para
outros Campus do IFNMG. Além da restrição legal quanto aos parâmetros numéricos que cada



Anexos: I - Relatório de Visita Técnica CRN (SEI nº 0347884).
II - Anexo Solicitações das Atribuições Obrigatórias ( SEI nº 0347886).

profissional responde, ainda existe a questão das demais atribuições impostas ao nutricionista e sua
vedação é�ca com o conselho federal. 

Não havia o registro e cadastro de Pessoas Jurídicas no conselho, após a no�ficação o
mesmo já foi providenciado, inclusive com a emissão do Alvará de Funcionamento e Alvará Sanitário do
Campus com restrições até a regularização de tais situações emergenciais: 

a)  Controle de potabilidade da água (poço), incluindo limpeza e desinfecção de todas
as caixas de água do Campus e planilha de controle de troca de filtros dos bebedouros;

b) Apresentação do Programa  de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Campus;

c) Apresentação do Controle de Dede�zação e Desra�zação do Campus;

d) Apresentação do Fluxograma de transporte e descarte dos Materiais e Resíduos do
Campus.

E por fim, quanto a minha atuação no PNAE fui no�ficada para regularização de algumas
a�vidades obrigatórias. Algumas estavam sendo executadas na classificação "padrão mínimo" e foi-me
exigido "meta padrão" considerado 100% de execução do PNAE e outras que não estavam corretas e
solicitado o "padrão mínimo" conforme Anexo de Solicitações das Atribuições Obrigatórias ( SEI nº
0347886). 

Devido ao prazo que me foi es�pulado ( Relatório de Visita Técnica - SEI nº 0347884) para
realizar: -  ações de educação alimentar e nutricional para toda comunidade escolar e aplicação do teste
de aceitabilidade de alimentos, necessito do apoio do departamento de ensino para planejamento de
liberação de turmas ( horário ocioso, dispensa de turmas) para realizar avaliação nutricional de pesagem
e estatura ( avaliação nutricional). E posteriormente inserir no planejamento escolar essas ações como
processo con�nuo e estruturado. 

Certa de ter repassados os pontos de maior relevância para a correta execução do PNAE
dentro do IFNMG Campus Arinos  e ainda, compreendendo a importância dessas ações as metas da
ins�tuição, conto com a colaboração dos senhores para concre�zarmos as ações na sua totalidade. 

 

  

  

Atenciosamente,

 

assinado eletronicamente

GRACIELI DE MIRANDA MONTEIRO
NUTRICIONISTA

Documento assinado eletronicamente por Gracieli de Miranda Monteiro, Nutricionista, em
27/05/2019, às 09:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ifnmg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0347498 e
o código CRC E022AE2C.

 
Rodovia MG 202, km 407, Arinos/Buri�s , (38)3218-7391 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.ifnmg.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23392.000887/2019-93 SEI nº 0347498


