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Anexos:  

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins�tuto Federal do Norte de Minas Gerais
 

OFÍCIO CIRCULAR Nº. 9/2019 - DAEC/REI/IFNMG

Montes Claros, 22 de agosto de 2019

 

Aos(as) Senhores(as)
Diretores Gerais dos Campi do IFNMG

Assunto: Informações sobre a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23414.002563/2019-94

 
 

Senhores(as) Diretores (as) Gerais,

  

Considerando o processo 23414.000640/2018-91 que solicita a criação do Conselho de alimentação escolar- CAE, em todos os Campi do
IFNMG, especialmente nas unidades em que não têm nutricionista; considerando a legislação nacional referente ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar – PNAE, em especial a lei 11.947/2009 que define:

Art. 19. Compete ao CAE:

I - acompanhar e fiscalizar o cumprimento das diretrizes estabelecidas na forma do art. 2o desta Lei;

II - acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos des�nados à alimentação escolar;

III - zelar pela qualidade dos alimentos, em especial quanto às condições higiênicas, bem como a aceitabilidade dos cardápios oferecidos;

IV - receber o relatório anual de gestão do PNAE e emi�r parecer conclusivo a respeito, aprovando ou reprovando a execução do
Programa.

Considerando o Manual de Gestão do PNAE para a Rede Federal, elaborado pelo Ins�tuto Federal do Sul de Minas Gerais, que recomenda
ainda a criação de um CAE e da Comissão Especial de Compras da Agricultura Familiar – CECAF para a execução do PNAE nas unidades de ensino da rede
federal.

Dirigimo-nos a vossas senhorias a fim de  informar sobre uma possibilidade de execução do PNAE nas unidades que não possuem o
profissional de nutrição em seu quadro e que atenda as necessidades dos discentes frente  às questões rela�vas à alimentação escolar. Ressaltamos que
tal encaminhamento é fruto de um entendimento a par�r de  um momento de Capacitação com uma Nutricionista que atuou no Centro Colaborador em
Alimentação e Nutrição Escolar (CECANE/UFOP) para a execução do PNAE nas unidades que não possuem o profissional de nutrição em seu quadro, a
saber: o profissional de outra unidade pode fazer o cardápio e necessariamente não precisa assiná-lo, caso não queira ser o responsável técnico pela
execução. Dessa forma, a validação do cardápio pode ser feita por intermédio da atuação do Conselho de alimentação escolar da unidade, por meio de
uma ata que registre a forma da execução do processo e a validação do referido cardápio. 

Com isso a execução do processo, o acompanhamento e as demais etapas do PNAE serão de responsabilidade das comissões supracitadas.

1. Ainda assim, reiteramos sobre a importância do treinamento e da formação dessas comissões, podendo ser feita u�lizando a metodologia
da educação a distância, pelas profissionais de nutrição do IFNMG ou de outra ins�tuição, a exemplo do IFsul de Minas. 

  

  

Atenciosamente,

 

assinado eletronicamente

Ana Alves Neta Barbosa
Diretora da Diretoria de Assuntos Estudan�s e Comunitários - DAEC

Documento assinado eletronicamente por Ana Alves Neta Barbosa, Diretor(a) da Diretoria de Assuntos Estudan�s e Comunitários, em 23/08/2019, às
10:37, 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 0398689 e o código CRC 6D7C9497.
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