
22/10/2019 SEI/IFNMG - 0385344 - Ofício

https://sei.ifnmg.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=434219&infra_siste… 1/1

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins�tuto Federal do Norte de Minas Gerais
 

OFÍCIO Nº. 30/2019 - DAEC/REI/IFNMG

Montes Claros, 01 de agosto de 2019.

 
Ao Senhor,
Valmo Xavier da Silva - Coordenador Geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Interino
Setor Bancário Sul, quadra 02, Ed. FNDE - CEP: 70070 - 929
 

 

Assunto: Solicita orientação sobre a execução do PNAE no âmbito do IFNMG.

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

 

  

Prezado Senhor,

 

Cumprimentando cordialmente, vimos por meio deste solicitar orientações sobre a execução do Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE no Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais - IFNMG. A presente ins�tuição possui 11 unidades de
ensino, sendo 9 campi e 2 campi Avançados,  e possui 5 nutricionistas, lotadas em algumas dessas unidades. Por essa razão estamos tendo dificuldades
na execução do PNAE, principalmente no que se refere à par�cipação do profissional de nutrição, pois nem todos os campi possuem nutricionista para
fazer o cardápio, bem como o acompanhamento.

Considerando tal realidade,  fizemos uma consulta aos profissionais supramencionados sobre uma possibilidade de atuação, junto as
unidades que não possuem nutricionistas na execução do PNAE, em que consta no o�cio 26 (0376299) do processo em anexo.

Nesse sen�do, ob�vemos a resposta do oficio 59 (0379848), que nos remete a dificuldades e impossibilidades na execução do PNAE, pois
não há previsão de provimento de códigos de vagas  de nutricionistas nas unidades que ainda não têm o respec�vo profissional. 

Ressaltamos que a região em que estamos inseridos possui um índice de desenvolvimento humano - IDH baixo e a nossa comunidade
escolar carece  de ações de Assistência Estudan�l, especialmente no tocante ao reforço da alimentação, como é a proposta do PNAE.

Dessa forma, solicitamos orientações sobre como executar o PNAE,  em unidades de ensino que não possuem nutricionista em seu quadro
de servidores.

Salientamos, ainda, que os Campi possuem a Comissão Especial de Compras da Agricultura Familiar – CECAF, e o Conselho de Alimentação
Escolar - CAE, conforme orienta o Manual de Gestão do PNAE para a Rede Federal, elaborado pelo Ins�tuto Federal do Sul de Minas Gerais.

Sem mais para o momento, antecipamos agradecimentos.

  

  

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 01/08/2019, às
16:42, 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 0385344 e o código CRC 88E7BB99.
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