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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins�tuto Federal do Norte de Minas Gerais
 

OFÍCIO Nº. 59/2019 - NAEC/DG/ARI/IFNMG

Arinos, 22 de julho de 2019.

 
À Senhora
Simone Ferreira Gomes Alkmim
Diretora Subs�tuta
Diretoria de Assuntos Estudan�s e Comunitários
 

 

Assunto: Manifestação sobre possibilidade de atuação do nutricionista, no PNAE, para outras unidades do IFNMG.

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

 

  

Senhora Diretora,

  

 Após cumprimentá-la cordialmente, vimos através deste, manifestar nosso parecer quanto a solicitação do OFÍCIO Nº. 26/2019 -
DAEC/REI/IFNMG. Para tanto, u�lizamos de apoio técnico informações repassadas pelo Conselho Federal de Nutricionista (CRN 9)  à responsável técnica
do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do IFNMG Campus Arinos, na úl�ma visita técnica do mesmo, conforme
Processo 23392.000887/2019-93 e OFÍCIO Nº. 41/2019 - NAEC/DG/ARI/IFNMG (SEI nº 0379894).

 

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

- 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;

- 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:
- 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.

- 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.

- 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, para unidades que recebem e executam o recurso do PNAE, a nutricionista deste Campus estará obrigatoriamente vinculada
a área I. Nutrição em Alimentação Cole�va. Tanto ao Conselho Federal de Nutricionista quanto o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), a nutricionista responderá 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, par�cipação do nutricionista em outros setores como o Núcleo
de Assuntos Estudan�s e Comunitários ( NAEC) com promoção de saúde e/ou comissão de seleção de auxílios, além de outras demandas administra�vas
e do departamento de  ensino, pesquisa e extensão com projetos, esse profissional acaba adentrando a outras áreas inerentes ao cargo e função pública.
Algumas dessas par�cularidades são aceitas como atribuições técnicas do nutricionista e estão de acordo com a legislação em vigência. Outras são
vedadas conforme as resoluções e leis citadas acima. 

Essas situações são de extrema importância a serem sanadas para esclarecer os mo�vos dos quais nós, enquanto lotadas e registradas no
CRN como Responsável Técnica de uma unidade do IFNMG  não podemos responder/assinar/ dar suporte ao Programa PNAE de outras unidades do
IFNMG. Além da restrição legal aos parâmetros numéricos que cada profissional responde, existem as determinações legais impostas do programa, bem
como as demais atribuições impostas ao nutricionista, e sua vedação é�ca com o conselho federal. 
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Anexos: I -OFÍCIO Nº. 41/2019 - NAEC/DG/ARI/IFNMG (SEI nº 0379894).

Pelas considerações acima expostas e embasamento técnico explícitos, nós nutricionistas do IFNMG declaramos improcedente a
solicitação. Certas de termos esclarecidos todos os fatores que respaldaram nosso parecer, encaminhamos esse documento a DAEC para conhecimento. 

 

  

Atenciosamente,

 

 

assinado eletronicamente

CLARISSA DO AMARAL AZEVEDO

Campus Januária

 

GRACIELI DE MIRANDA MONTEIRO

Campus Arinos

 

KATIUSSIA DIAS MOREIRA

Campus Salinas

 

LUCIELLE VIEIRA SOARES

Campus Almenara

Documento assinado eletronicamente por Gracieli de Miranda Monteiro, Nutricionista, em 24/07/2019, às 09:18, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Lucielle Vieira Soares, Nutricionista, em 24/07/2019, às 10:47, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Clarissa do Amaral Azevedo, Responsável pelo Setor de Alimentação e Nutrição, em 24/07/2019, às 11:02,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ka�ussia Dias Moreira, Nutricionista, em 26/07/2019, às 09:27, 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 0379848 e o código CRC 3C6E4275.
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