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PNAE

Mais antigo programa social do 

Governo Federal na área de 

alimentação e nutrição, considerado 

como um dos maiores programas na 

área de alimentação escolar no 

mundo, com atendimento 

universalizado e inserido no Direito 

Humano 



Segurança 
alimentar e 
nutricional

Melhorar a 
aprendizagem e 

rendimento 
escolar

Alimentação 
saudável:

20% das 
necessidades

Promover 
crescimento e 

desenvolvimento

Formar hábitos 
alimentares 
saudáveis PNAE
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Nutricionista, 
diretores, merendeiras

Sec. Saúde



O nutricionista no PNAE

NUTRICIONISTA

AGENTE 

FUNDAMENTAL PARA 

O ALCANCE DOS 

OBJETIVOS DO

PROGRAMA!!!!



O nutricionista no PNAE

Resolução FNDE/CD/ n° 38, 16/07/2009 - Art. 14. 

A coordenação das ações de alimentação escolar será realizada
por nutricionista habilitado, que deverá assumir a
Responsabilidade Técnica do Programa, respeitando as diretrizes
previstas na lei nº11.947/2009 e nas legislações pertinentes.

Resolução CFN 218/1999 - Arts. 1º e 2º

A Responsabilidade Técnica exercida pelo Nutricionista é o
compromisso profissional e legal [...] o Profissional responde
integralmente de forma ética, civil e penal, pelas atividades de
Nutrição e Alimentação desenvolvidas por si e por outros
profissionais a ele subordinados.



CECANE - Centro Colaborador em 

Alimentação e Nutrição do 

Escolar 

Parceria • Iniciada em 2007 entre o FNDE e as
instituições Federais de Ensino
Superior

Estratégia

• Incorporação do tema
Alimentação e Nutrição no
contexto escolar com ênfase na
Alimentação Saudável e
Promoção da Saúde



CECANE

UNIFESP

UFBA

UFRGS

UFSC

UFOP

PARANÁ

UnB

UFG



CECANE - UnB

Equipe 
técnica

• Professores, Nutricionistas, Advogados,
Contadores, Veterinários, Jornalistas e
outras áreas.

• Nível médio e Estudantes

Objetivo

• Contribuir para
efetivação e consolidação
da política de SAN na
escola e prestar apoio
técnico operacional à boa
execução do PNAE



Produtos  CECANE -2011

1. Educação Permanente para os Nutricionistas

atuantes no PNAE

2. Estudo sobre a Execução do PNAE, nos Aspectos

Técnicos, Operacionais e de Gestão.

3. Pesquisa sobre Avanços e Limites da Agricultura

Familiar no PNAE.

4. Análise dos Documentos de Prestação de Contas

sobre a execução do PNAE



O que esperamos da 

capacitação?



Objetivo Geral

Aprimorar os conhecimentos e as habilidades

dos nutricionistas para a adequada execução de

suas atribuições no Programa Nacional de

Alimentação Escolar (PNAE).



Objetivos Específicos

 Elaborar o plano de trabalho do PNAE,

contemplando os procedimentos adotados para o

desenvolvimento das atribuições;

 Planejar e avaliar os cardápios seguindo as

orientações da legislação PNAE;

 Produzir fichas técnicas de preparação que compõe

o cardápio;

 Planejar e executar a aplicação dos testes de

aceitabilidade junto à clientela;



Objetivos Específicos

 Auxiliar no processo de compra dos gêneros para

alimentação escolar;

 Construir projetos de educação alimentar e

nutricional para a comunidade escolar;

 Contribuir na elaboração do Relatório Anual de

Gestão;

 Estimular o trabalho em equipe valorizando os

saberes de cada integrante do processo;

 Aplicar os conhecimentos da legislação do PNAE.



Metodologia

Trabalhos em 
Grupo

Problematização

“Se eu ouço, 

eu esqueço. 

Se eu vejo, 

eu me 

lembro. 

Se eu faço, 

eu aprendo”

Confúcio



Regras de convivência

DURAÇÃO: 24 HORAS
TROCA DE 

EXPERIÊNCIAS

PONTUALIDADE

ASSINEM AS LISTAS 

DE FREQUÊNCIA
DESLIGUEM OS 

CELULARES

DECLARAÇÃO DE 

PARTICIPAÇÃO

PARTICIPAÇÃO ATIVA



Vamos começar??



Apresentação dos 

participantes

NOME

TEMPO DE 

ATUAÇÃO?

ATUA EM 

QUAL 

REGIONAL 

OU 

MUNICÍPIO?

MAIOR 

DIFICULDADE?

GOSTA DA 

ÁREA DE 

ATUAÇÃO?



Estudo de Caso

No município São João da Alegria/GO o programa de

alimentação escolar acontece de forma centralizada. A

prefeitura recebe anualmente do Fundo Nacional de

Desenvolvimento da Educação (FNDE) um valor total de

585.000,00 reais, referente a 7.500 alunos das seguintes

modalidades de ensino: Creche (750 alunos), Educação

Infantil (1500 alunos), Ensino Fundamental (1500), Ensino

Médio (1500), Educação Jovens e Adultos – EJA (1500), e

atende também, o Programa Mais Educação com 750

alunos. O município apresenta um total de 12 escolas, sendo

que 6 estão localizadas na área rural e 6 na área urbana, e

possui altos índices de desnutrição e obesidade,

respectivamente.



Estudo de Caso

Observam-se ainda alguns casos de diabetes, hipertensão e

alergias alimentares em alunos das escolas urbanas.

O Conselho de Alimentação Escolar (CAE) foi formado

recentemente, e até o momento não detém conhecimentos

de suas atribuições.

O cardápio é feito somente com o recurso enviado pelo

FNDE, ou seja, o município não dá contrapartida para a

compra de gêneros alimentícios, pois o prefeito alega que o

recurso destinado a alimentação escolar já é suficiente.



A modalidade de licitação adotada é o pregão presencial, e é
feito duas vezes ao ano. Para a guarda dos alimentos existe
o depósito central e estes são entregues para às escolas da
seguinte forma: os gêneros perecíveis a cada quinze dias e
os semi perecíveis uma vez ao mês.

Até o momento o município não conseguiu realizar a
compra dos alimentos oriundos da Agricultura Familiar, no
entanto, está se organizando e já conta com 10 agricultores
interessados. Atualmente o município está sem
nutricionista, mas o prefeito tem a intenção em contratar,
com urgência, 5 nutricionistas para melhor atender aos
alunos.

Estudo de Caso



Divisão dos grupos

5 Grupos

5 Cores

Necessidade do 

Município

Nº de alunos Nº de nutricionista Carga horária

Até 500 1 RT 30 horas

501 a 1000 1 RT + 1 QT 30 horas

1002 a 2500 1 RT + 2 QT 30 horas

2500 a 5000 1 RT + 3 QT 30 horas

Acima de 5000 1 RT + 3 QT + 1 

QT a cada fração de 

2500 alunos

30 horas

Resolução 

CFN nº 465 

2010

5 Líderes



Pontualidade

Execução 
das 

atividades

TempoParticipação

Destaque 
nas 

atividades

Pontuação 
no jogo
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Atividade: 

Elaboração dos 

planos de trabalho

Tempo: 40 min



Plano anual de trabalho

Resolução nº 465/2010

Instrumento de planejamento anual que deve conter

o detalhamento das atividades, projetos e

programas a serem desenvolvidos, acompanhado

de justificativas, estratégias operacionais, locais e

órgãos executores, cronograma de execução, metas,

cronograma de execução financeira, orçamento e

instrumentos avaliativos.



Cada grupo deverá elaborar

um plano anual de trabalho

para o município citado,

enumerando as atividades

do nutricionista RT no PNAE



Atividade:

Elaboração do 

Cardápio

Tempo: 100 min



Cardápio

Resolução nº 465/2010

Ferramenta operacional que relaciona os alimentos

destinados a suprir as necessidades nutricionais

individuais e coletivas, discriminando os alimentos,

por preparação, quantitativo per capita, energia,

carboidratos, proteínas, lipídeos, vitaminas e

minerais conforme as normas de rotulagem.



CARDÁPIO  ≠  MENU

NOME DA 

PREPARAÇÃO
INGREDIENTES

QUANTIDADE 

PER CAPITA

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA

SEXTA

Informação nutricional 

(macro e micronutrientes, conforme Res FNDE nº 38/2009 e Acórdão TCU)

Divulgação do cardápio em 

local visível na escola!
Assinatura, CRN e carimbo do 

nutricionista que elaborou



Conforme Acórdão nº 2576/2009

TCU/PLENÁRIO, “[...] lembramos que os

cardápios elaborados deverão conter informações

nutricionais com o nome da preparação,

ingredientes, energia, macro e micronutrientes

prioritários (Vitaminas A e C, Magnésio, Ferro,

Zinco e Cálcio) e o percentual atendido das

necessidades diárias, inclusive para os cardápios

diferenciados de creches, comunidades indígenas

e/ou quilombolas. As informações nutricionais

dos cardápios deverão estar disponíveis em

informativos, nas secretarias de educação e nas

escolas”.



Cada grupo deverá elaborar um

cardápio, adequado ao município

de GO, com custo e lista de

compra (anual) para atender um

dia da alimentação escolar, com

três refeições (café da manhã,

almoço e lanche), em diferentes

modalidades, estando esta

escola situada na área urbana.



Creche

EJA

Ensino 

Fundamental

Ensino 

Médio

Pré-Escola



Safra dos Alimentos

Destaque: Agricultura familiar

Novembro
Abobrinha, ALFACE, almeirão, BETERRABA,

cebola, CENOURA, chicória, couve, espinafre,

inhame, laranja, maçã estrangeira, MAMÃO,

manga, MELANCIA, melão amarelo, milho verde,

morango, mostarda, PEPINO, pêssego, rabanete,

repolho, salsa, salsão e vagem.



Avaliação dos cardápios

 Adequação quanto a

macro e micro nutrientes;

 Particularização dos per

capitas por faixa etária;

 Baixa oferta de frutas e

hortaliças;

 % de alimentos restritos;

 Estado Nutricional dos

alunos;

 Alimentos proibidos;

 Cardápio x Menu;

 Falta de identificação

do RT;

 Safra;

 Agricultura Familiar;

 Quantidade de açúcar

Pontos a serem considerados:



Atividade Prática: 

Análise Sensorial

Tempo: 30 min



Análise sensorial

Evoca, mede, analisa e interpreta 
reações das características de 

alimentos conforme são percebidos 
pelos órgãos da visão, olfato, 

paladar, tato e audição.



Atividade Prática:

Elaboração de 

Fichas Técnicas de 

preparo

Tempo: 150 min



Cada grupo deverá 

calcular fichas técnicas 

de algumas preparações 

e ao final discuti-lás



AVALIAÇÃO DO 

1º DIA



Atividade:

Balão Surpresa

Princípios e Diretrizes

Tempo: 30 min



Princípios do PNAE

Direito Humano 
à alimentação 

adequada
Universalidade

Equidade
Sustentabilidade 
e continuidade



Princípios do PNAE

Compartilhamento 
da 

responsabilidade

Participação da 
comunidade

Respeito aos 
hábitos 

alimentares



Diretrizes do PNAE

Emprego da 
alimentação 
saudável e 
adequada

Inclusão da 
educação alimentar 

e nutricional

Descentralização 
das ações

Apoio ao 
desenvolvimento 

sustentável



SAN           PRINCÍPIOS PNAE

A segurança alimentar e nutricional (SAN) consiste na

realização do DIREITO DE TODOS ao ACESSO

REGULAR E PERMANENTE a alimentos de qualidade,

em quantidade suficiente, SEM COMPROMETER O

ACESSO A OUTRAS NECESSIDADES ESSENCIAIS,

tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde,

QUE RESPEITEM A DIVERSIDADE CULTURAL e que

sejam ambiental, cultural, econômica e SOCIALMENTE

SUSTENTÁVEIS.



Atividade:

Especificação 

dos alimentos

Tempo: 60 min



Essencial para 

garantia da 

qualidade da 

alimentação 

escolar!





Validade

Embalagem

Conservação

Maturação

Cor



Cada grupo deverá 

confeccionar uma lista de 

especificação dos 

alimentos, de acordo com 

o cardápio elaborado, 

para o processo de 

compra.

























ANVISA - Agência Nacional de vigilância Sanitária

http://www.anvisa.gov.br

Legislação do MS: http://www.e-legis.bvs.br

Portaria nº 1428, de 26/11/1993 (PIQ)

Resolução CNNPA nº 12, de 24/-7/1978

RDC nº 360, de 26/12/2006

Resolução - RDC nº 91, de 11 de maio de 2001

Portaria n º 177, de 4 de março de 1999

Informativo eletrônico semanal da Anvisa

cadastre-se para recebê-lo toda 4a no seu email

https://www.anvisa.gov.br/multimidia/newsletter/cadastro_universal.asp

Ministério da Agricultura

http://www.agricultura.gov.br

Busca de legislação: http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-

consulta/consultarLegislacao.do

Instrução Normativa Nº 01, De 7 De Janeiro De 2000

Decreto Nº 3.664, De 17 De Novembro De 2000

Instrução Normativa Nº 001, De 05 De Março De 2001.

Instrução Normativa Conjunta Nº 9, De 12 De Novembro De 2002

Instrução Normativa Conjunta Sarc / Anvisa / Inmetro Nº 009, de 12/2002

Instrução Normativa Nº 050, De 03 De Setembro De 2002

Instrução Normativa Nº 1, De 1º De Fevereiro De 2002

Instrução Normativa Nº 22, De 24 De Novembro De 2005.

http://www.anvisa.gov.br/
http://www.e-legis.bvs.br/
http://www.e-legis.bvs.br/
http://www.e-legis.bvs.br/
https://www.anvisa.gov.br/multimidia/newsletter/cadastro_universal.asp
http://www.agricultura.gov.br/
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do








Atividade:

Teste do Ideal e

Teste “dentro-fora”

Tempo: 15 min



Teste do ideal

A escala do ideal é usada para avaliar a aceitabilidade de um

determinado atributo e serve para determinar os valores

ótimos de um atributo no produto.

O nutricionista levanta quais os atributos ou características

de cada produto são importantes para definir a sua qualidade

ou características fundamentais para especificação do

produto no processo licitatório.



• Quando fazer?

Quando já estiver definido os atributos que serão avaliados

ou quando dois ou mais produtos apresentarem no teste de

aceitabilidade por atributos, aceitação maior que 85%, isto

é, houver necessidade de escolha para um único produto

• Como fazer?

Cada produto deve ser preparado conforme as instruções de

uso e em quantidade suficiente para que cada provador

receba uma porção deste (um copo ou um prato raso). Cada

provador avalia uma característica do produto de cada vez e

marca no modelo de ficha.

Teste do ideal



Teste do Ideal

Nome: Data: Amostra:

Indique na escala abaixo, sua opinião em relação à doçura das amostras.

( ) Extremamente mais doce que o ideal

( ) Muito mais doce que o ideal

( ) Moderadamente mais doce que o ideal

( ) Ligeiramente mais doce que o ideal

( ) Ideal

( ) Ligeiramente menos doce que o ideal

( ) Moderadamente menos doce que o ideal

( ) Muito menos doce que o ideal

( ) Extremamente menos doce que o ideal

Comentários:



Teste “dentro-fora”

O teste “dentro-fora” é uma ferramenta decisória em controle de
qualidade, para aprovar ou reprovar um produto antes que seja
comprado e distribuído .

Este teste pode ser realizado na etapa de planejamento do
cardápio, antes do processo licitatório. Para isso, o responsável
deve conversar com os fornecedores e solicitar amostras.

Para que o teste seja aplicado, uma equipe de provadores é
treinada a avaliar alguns atributos sensoriais de grande
importância em um produto por meio do uso de referencias que
representam variações aceitáveis e inaceitáveis dos atributos do
produto em questão.

O produto testado estará apto para ser adquirido no processo
licitatório, ou aquisição da agricultura familiar, caso 85% dos
participantes avalie o produto como “dentro” no teste “dentro-
fora”.



Atividade

Prática: Teste do 

Ideal

Tempo: 15 min



Cada participante 

deverá degustar duas 

amostras da geléia, e 

aplicar o teste do ideal



Atividade:

Processos de 

compra

Tempo: 90min



Licitação

“...é o procedimento mediante o qual a Administração 

Pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato 

de seu interesse” (MEIRELLES, 2002, p. 264).



Licitação

A Licitação destina-se a garantir o princípio

constitucional da isonomia e a selecionar a

proposta mais vantajosa para a Administração

Pública, e será julgada em estrita conformidade

como os princípios básicos.



PRINCÍPIOS NORTEADORES DE UMA LICITAÇÃO

LEGALIDADE

EFICIÊNCIA

JULGAMENTO 
OBJETIVO

IMPESSOALIDADE CELERIDADE

MORALIDADE FINALIDADE

IGUALDADE RAZOABILIDADE

PUBLICIDADE PROPORCIONALIDADE

PROBIDADE COMPETITIVIDADE

VINCULAÇÃO
EDITAL

PREÇO JUSTO





Cada grupo será 
responsável por 
apresentar o tema 
proposto ao grupo 
maior



Dispensa de 

licitação

Fases de 

habilitação

Chamada 

Pública e 

Agricultura 

Familiar

Modalidades 

do processo 

licitatório

Pregão



Modalidades de licitação 

LEI nº 8.666/93

Licitação

Modalidades

Concorrência
Tomada de 

preço
Convite Concurso Leilão





ESTUDO DE CASO.

“[...] A prefeitura recebe anualmente do Fundo

Nacional de Alimentação Escolar (FNDE) um

valor total de 585.000,00 reais e não há

contrapartida do município.

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS/ 

PREGÃO





QUANDO?

FINAL DE CADA ANO

COMO?

ETAPAS DE PLANEJAMENTO 

(Cardápio, elaboração do edital, testes)





Cardápio, lista de especificação, 

frequência de compra, frequência de 

entrega, seleção das amostras (teste 

sensorial) e teste de aceitabilidade.





TCU - Acórdão 2401/2006 – Plenário

Objeto: É vedada a indicação de marcas, salvo quando

houver justificativa em função de critérios técnicos ou

quando for indicativa da qualidade do material a ser

adquirido, hipótese em que a descrição do item deverá

ser acrescida de expressões como "ou similar", "ou

equivalente", "ou de melhor qualidade".

NO EDITAL NÃO SE PODE COBRAR MARCA, 

PORÉM O FORNECEDOR GANHADOR  

TEM QUE COLOCAR A MARCA DOS 

PRODUTOS NO CONTRATO



Fases de habilitação

LEI 8.666/93

Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos 

interessados, exclusivamente, documentação relativa a:

I - habilitação jurídica;

II - qualificação técnica;

III - qualificação econômico-financeira;

IV - regularidade fiscal.

V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º 

da Constituição Federal





Qualificação técnica e

Regularidade fiscal



Dispensa de licitação

"A dispensa de licitação ocorre quando,

embora viável a competição, sua

realização se mostra contrária ao interesse

público".





Quando o valor anual destinado a 

gêneros alimentícios é menor que 

8.000 reais

Para compra de alimentos da 

agricultura familiar

Para aquisição emergencial (Uex) 

devido a suspensão do repasse para 

Entidade Executora





Através do monitoramento das UEx e

treinamento dos profissionais que

estarão responsáveis pelo processo de

compra.



Chamada Pública

A Chamada Pública é um tipo de

Edital que tem por finalidade

assegurar o princípio da ampla

publicidade dos atos da

Administração e deve sempre

visar o interesse público

Não é uma modalidade 

de licitação



Lei  11.947/2009

Artigo nº 14:

“[...] no mínimo, 30% deverá ser utilizado na aquisição de

gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do

empreendedor familiar rural ou de suas organizações,

priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as

comunidades tradicionais indígenas e comunidades

quilombolas.

§ 1º [...] Dispensando-se o procedimento licitatório, desde que

os preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado

local, e os alimentos atendam às exigências do controle de

qualidade estabelecidas pelas normas que regulamentam a

matéria”.



Exemplo de Publicação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGAMBEIRINHAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2010

A Prefeitura Municipal de Magambeirinhas, Estado da Bahia, torna público para

conhecimento dos interessados a Chamada Pública para aquisição de gêneros

alimentícios, diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural

ou suas organizações, destinado ao Programa Nacional de Alimentação Escolar –

PNAE, considerando o disposto no artigo 21 da Lei nº 11.947/2009 e na Resolução

CD/FNDE nº 38/2009. O Edital estabelecendo as condições e demais informações

necessárias à participação poderá ser retirado na Secretaria Municipal de Educação,

sito à Rua João XXIII, nº 55, e a documentação de habilitação e o Projeto de Venda

deverão ser entregues até as 9:00 horas do dia 99/99/2010, no mesmo endereço

supracitado.
Magambeirinhas-BA, 25 de fevereiro de 2010.

FULANO DE TAL

Presidente da CPL





Artigo nº 21 da Resolução CD/FNDE nº 38/2009:

As Entidades Executoras deverão publicar a demanda
de aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura
Familiar para Alimentação Escolar por meio de
chamada pública de compra, em jornal de circulação
local, estadual ou nacional, quando houver, além de
divulgar em seu sítio na internet ou na forma de
mural em local público de ampla circulação.





Resolução/CD/FNDE nº 38

Art.18

§ 4º Na análise das propostas e na aquisição,

deverão ser priorizadas as propostas de grupos do

município. Em não se obtendo as quantidades

necessárias, estas poderão ser complementadas

com propostas de grupos da região, do

território rural, do estado e do país, nesta

ordem de prioridade





Resolução/CD/FNDE nº 38

Art. 4º

“A EE deverá prever em edital de licitação ou na

chamada pública a apresentação de amostras para

avaliação e seleção do produto a ser adquirido, as

quais deverão ser submetidas a testes necessários,

imediatamente após a fase de habilitação”.





EX: (NUTRICIONISTA)

LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA

DOS PRODUTOS

6.1 Os produtos deverão ser entregues

semanalmente nas escolas de acordo com o

cronograma expedido pelo Setor de Merenda

Escolar, durante o mês de ..... de 2011, na qual se

atestará o seu recebimento.

6.2 A pontualidade na entrega das mercadorias

para as escolas está vinculada ao cumprimento do

Cardápio Nutricional. A não pontualidade na

entrega das mercadorias implicará no prejuízo da

execução do cardápio e consequentes transtornos

no balanceamento nutricional.



Modelo de projeto





• Elaboração do cardápio com alimentos

da agricultura familiar;

• Fazer a especificação dos gêneros;

• Atestar a qualidade dos produtos

oferecidos pelos agricultores;

• Definir a distribuição dos gêneros;

• Acompanhar a distribuição dos

gêneros.



Pregão

É A MODALIDADE DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO

DE BENS E SERVIÇOS COMUNS, PROMOVIDA, 

QUALQUER QUE SEJA O VALOR ESTIMADO DA 

CONTRATAÇÃO, EM QUE A DISPUTA PELO 

FORNECIMENTO É FEITA POR MEIO DE 

PROPOSTAS E LANCES, EM SESSÃO PÚBLICA.



ADQUIRIR BENS E 

SERVIÇOS COMUNS

ESPECIFICAÇÃO 

TÉCNICA
MENOR 

PREÇO

MELHOR

PREÇO

Qualidade do

Produto 

Análise de

desempenho





1. Maior celeridade nas 

compras e contratações;

2. Pode ser utilizado para 

qualquer valor estimado;

3. Preços menores do que 

os propostos 

inicialmente;

4. Habilitação apenas do 

licitante vencedor;

5. Maior rigor na punição por 

irregularidade;

6. Transparência total do 

processo;

7. Contribuição para os 

programas de redução de 

custo e desburocratização.Benefícios



“Os contratos celebrados pela União, para a aquisição de bens

e serviços comuns, serão precedidos,

PRIORITARIAMENTE, de licitação pública na modalidade

pregão, que se destina a garantir, por meio de disputa justa

entre os interessados, a compra mais econômica, segura e

eficiente.”

A Prioridade do Pregão





• Elaboração do cardápio;

• Especificação dos gêneros;

• Atestando a qualidade dos produtos;

• Definindo a distribuição dos gêneros;

• Acompanhando a distribuição dos

gêneros.





Pregão Presencial e Eletrônico

1. Custo;

2. Tempo de duração;

3. Logística da participação;

4. Divulgação nacional.



Vídeo



Atividade:

Dinâmica das 

perguntas

Tempo:30 min





Atividade Prática:

Alimentos 

Regionais

Tempo: 120 min



Cada um dos grupos será 

responsável pela 

elaboração de duas 

preparações de uma 

região do Brasil.



Norte

Galinhada/

Mojica de 

pintado 

Pudim de 

Tapioca

Sul

Arroz 

carreteiro

Bolo de 

tangerina

Centro-

Oeste

Feijão 

tropeiro

Pudim de 

milho

Nordeste

Mungunzá

Cozido 

nordestino

Sudeste

Frango com 

quiabo

Bolo 

brasileirinho



Atividade:

Teste de 

aceitabilidade

Tempo: 45 min



Teste de aceitabilidade

“É um conjunto de 
procedimentos 
metodológicos, 

cientificamente reconhecidos, 
destinados a medir o índice 

de aceitabilidade da 
alimentação oferecida”



Importante para 

determinar a 

qualidade do 

serviço prestado 

pelas escolas em 

relação ao 

fornecimento da 

alimentação 

escolar

Teste de aceitabilidade

Benefícios:

Evita desperdício de recurso

público utilizado na compra

de alimentos rejeitados.

Favorece a adesão à escola.

Melhora o desenvolvimento

do alunos em sala de aula.

Promove a formação de bons

hábitos alimentares.



Quando aplicar?

Resolução FNDE/CD N° 38, 16 de julho de 2009.

Art. 25.

§ 5º A EE aplicará teste de aceitabilidade aos alunos,

sempre que ocorrer, no cardápio a introdução de alimento

novo ou quaisquer outras alterações inovadoras, no que

diz respeito ao preparo e para avaliar a aceitação dos

cardápios praticados frequentemente.



 Dispensado para frutas e hortaliças ou 

preparações que sejam constituídas em sua 

maioria por frutas ou hortaliças

 Dispensado para alunos de 0 a 3 anos

Quando não aplicar?



Escala 
Hedônica

Resto-
ingestão

Métodos

Aceitabilidade

maior que 85%

Aceitabilidade

maior que 90%



Ao final do ano:

Nutricionista deverá elaborar um
relatório sobre os testes de
aceitabilidade que foram realizados;

No relatório deverá conter a
avaliação dos testes de
aceitabilidade;

O CAE deverá assinar o relatório

atestando que estes foram realizados.



MANUAL TESTE DE 

ACEITABILIDADE

Esclarecimento sobre 

as metodologias da 

Res. CD/FNDE 

38/2009



Cada grupo deverá 

escolher 5 pessoas 

para fazer o teste de 

aceitabilidade



Atividade 

Prática:

Check list

Tempo: 30 min



Check list

Lista de verificação

contendo os requisitos

que devem ser

observados no

monitoramento e na

verificação.



Quais erros são 

comuns nas 

cozinhas das 

escolas?



Cada grupo deverá 

fotografar um ponto 

positivo e outro negativo 

do local de produção e 

discuti-lo 



Momento fotográfico







AVALIAÇÃO DO 

2º DIA



Atividade

Motivacional

Tempo: 20 min



Mensagem aos amigos.



Estamos lhe 
dando um ...



Para você não...



Esta mensagem, é 
uma...



E não serve para ...



Diariamente surgem problemas, as 
vezes temos de...



Ou até...



Mas antes de...



E para você não ser 
pego de...



O melhor ainda é...



Evitar o retrabalho, é muito simples, é 
só...



Trabalhe sem procurar ...



E sem fazer ...



As vezes você encontra um...



Dando uma de...



Tentando te colocar...



Por isso não fique ...



Trabalhe com certeza sem...



As vezes você pensa que tudo, não passa 
de uma...



Mas não fique com ...



Pois se tratando de ser um bom 
profissional, você está com ...



É só tomar o cuidado para não...



E muito menos ficar...



Pois você pode acabar...



E depois vai ficar se sentindo  com a ...



Ou então, como uma...



E se tudo der errado e ocorrer um 
incidente, é você que acaba...



E prematuramente poderá...



Ou até mesmo...



Conte comigo, para melhorar seu dia!

Saia na frente! 
Seja um vencedor.



Atividade:

Controle Social

Tempo: 60 min



AVALIAR A QUALIDADE DOS 

SERVIÇOS OFERECIDOS

PROMOVER A MELHORIA DE 

PROCESSOS, PROPONDO MUNDANÇAS

DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

DAR PUBLICIDADE DOS

RECURSOS RECEBIDOS

VERIFICAR A CORRETA

APLICAÇÃO 

DOS RECURSOS



Controle Social no PNAE   

CAE

Órgão deliberativo de acompanhamento 

e assessoramento das E.E. do PNAE

O CAE deve participar do processo e não 

ser só fiscalizador

Controle social

CAE



Cada grupo receberá 

um estudo de caso que 

será discutido, e depois 

disso apresentado no 

grande grupo. 



TODOS



FAÇA A SUA PARTE



Atividade:

Formas de 

Gestão 

Tempo: 40 min



O grande grupo deverá 

construir as formas de 

gestão do PNAE e 

explicá-las.



Centralizada

Descentralizada

Semi-descentralizada

Terceirizada



Centralizada

Entidade Executora

FNDE

ESCOLA



Descentralizada

Entidade Executora

ESCOLA

FNDE



Para alimentos 

perecíveis

Para alimentos 

semi-perecíveis

Escol

a

FNDE

Entidade Executora

Semi-descentralizada



Terceirizada

Escol

a

Terceirizada

FND
E

Entidade Executora

Contratação 

de empresa





Atividade:

Educação 

Alimentar e 

Nutricional 

Tempo: 60 min



Cada grupo deverá 

elaborar um folder de 

divulgação de um 

projeto de educação 

alimentar e 

nutricional para seu 

público.



AdultosCrianças

Adolescentes

Professores

Merendeiras



O que fazer?

Prioridades 

Quando 

fazer?

Para quem?

Para que?

Objetivos

Metas

Prazos

Onde?

Como avaliar?

Instrumentos

Como fazer?

Ações

Etapas

Estratégias



Atividade 

Contribuição do 

Nutricionista na 

Prestação de 

contas 

Tempo: 40 min



Prestação de contas

Quem se responsabiliza

por dinheiro público, deve

prestar contas do uso que

faz dele!



Cada grupo deverá 

elaborar um 

Relatório Anual das 

atividades  

Capacitação e 

Estudo de caso



Atividade:

Discussão dos 

planos de trabalho

Tempo: 30 min



Planos de 

Trabalho

Avaliação 

nutricional
Educação 

nutricional

Cardápio

Controle 

de 

qualidade

Controle 

social

Teste de 

aceitabilidade

Planejamento

Manual 

de boas 

práticas
Identificação 

das 

patologias

Edital de 

compras

Capacitação 

de RH

Agricultura 

familiar

Plano 

de 

trabalho



O trabalho do 

nutricionista no PNAE

 Elaborar plano de trabalho anual;

 Elaborar cardápios com Fichas técnicas;

 Avaliação Nutricional;

 Adequar as necessidades nutricionais às faixas etárias e às

condições dos escolares (perfil epidemiológico);

 Respeitar os hábitos alimentares de cada localidade e a

sua vocação agrícola;



O trabalho do 

nutricionista no PNAE

 Planejar, orientar e supervisionar as atividades de seleção,

compra, armazenamento, produção e distribuição dos

alimentos, zelando pela qualidade e conservação dos

produtos, observadas sempre as boas práticas higiênicas e

sanitárias;

 Identificar crianças portadoras de distúrbios nutricionais;

 Utilizar produtos considerados básicos, com prioridades

ao in natura e aos semi elaborados;



O trabalho do 

nutricionista no PNAE

 Elaborar o manual de Boas Práticas de Fabricação para os

Serviços de Alimentação;

 Desenvolver projetos de Educação Alimentar e

Nutricional para a comunidade escolar;

 Aplicar Teste de aceitabilidade.

 Interagir com o CAE



Atividade

Jogo interativo

Tempo: 90min



Jogo interativo

25 
perguntas

5 perguntas 
por grupo

Vencedor 
aquele com 

maior 
pontuação



1. O que a lei nº 11.947 define como alimentação escolar?

Todo alimento oferecido no ambiente escolar,

independentemente da sua origem, durante o período

letivo.

2. O que significa delegação de rede?

Delegar aos municípios a responsabilidade pelo

atendimento dos alunos matriculados nos estabelecimentos

estaduais de ensino localizados nas suas respectivas áreas

de jurisdição.



3. O município tem obrigação de entrar com contrapartida 

para compra de gêneros alimentícios? Explique

Art. 1º Estabelecer as normas para a execução técnica e

administrativa do PNAE e para a transferência de recursos

financeiros, em caráter complementar, aos Estados, ao

Distrito Federal, aos Municípios e às entidades federais,

para a aquisição exclusiva de gêneros alimentícios.

4. Quais são os órgãos que fiscalizam as irregularidades

em relação à execução do programa?

Conforme disposto no artigo 9º da Lei nº 11.947/2009, a

fiscalização da aplicação dos recursos financeiros relativo

ao PNAE é de competência do TCU, MP, FNDE e CAE



5. Com o recurso do PNAE, a prefeitura pode comprar

utensílios para cozinha, como panelas, pratos e talheres?

Explique.

Não. A lei determina que os recursos provenientes do

PNAE devem ser utilizados, exclusivamente, em gêneros

alimentícios.

6. O município tem obrigação de contratar um

nutricionista? Explique

Sim. No artigo 14 da Resolução nº 38/2009 fica definido que as

ações de alimentação escolar serão realizadas por nutricionista

habilitado, que deverá assumir a responsabilidade técnica do

programa, respeitando as diretrizes previstas na Lei nº

11.947/2009 e nas legislações pertinentes.



7. Quem tem direito de se alimentar na escola? 

Conforme a Lei n. 11.947/2009 têm direito a alimentação

escolar os alunos matriculados na educação básica pública

oferecida em creches e pré-escolas, no ensino fundamental,

médio, EJA e em estabelecimentos mantidos pela União, e

ainda das escolas indígenas e quilombolas. Portanto é

vedada aos professores, merendeiras e funcionários das

escolas alimentarem-se da alimentação escolar.

8. Quem define a forma de gestão do PNAE em um

município?

O Gestor Municipal ou Estadual, tratando-se de Estado. O

FNDE somente acompanha a forma de execução de

acordo com a legislação vigente.



9. Diferencie aceitabilidade e adesão

Adesão remete ao número de alunos que se servem da

refeição, independente de comer ou de gostar.

Aceitabilidade avalia a aceitação do alimento na escola

10. De acordo com qual princípio do PNAE a Entidade

Executora tem obrigação em fornecer alimentação

diferenciada aos escolares com necessidades especiais,

como diabéticos, celíacos etc?

Esta obrigação está descrita no princípio da equidade.



11. Em quais situações o FNDE poderá suspender os 

repasses aos municípios?

Quando a Entidade Executora: não constituir o respectivo

CAE, não apresentar a prestação de contas dos recursos

anteriormente recebidos, não aplicar os recursos em

conformidade com os critérios estabelecidos para a

execução do PNAE e não tiver sua prestação de contas

aprovada.

12. Quais os programas sociais que apresentam maior

vinculação com o PNAE? Cite 3 deles.

PDDE, PNATE, FUNDEB, PAA, PSE, Programa Mais

Educação e outros



13. O teste de aceitabilidade é um instrumento

fundamental para verificar a aceitação de algum tipo de

alimento. Sabendo-se disso, quais as três situações em que

ele deve ser executado?

Introdução de alimento novo, alterações inovadoras e para

avaliação da aceitação dos cardápios praticados

frequentemente



14. Por que foram excluídos os estudantes da faixa etária 

de 0-3 anos, e as frutas e as hortaliças, para a aplicação do 

teste de aceitabilidade? 

Esta fase é de formação de hábitos alimentares, por isso

deve-se oferecer de 8 a 10 vezes um alimento para que este

seja excluído da sua alimentação e, as crianças ainda não

conseguem discernir o que gosta ou desgosta.

Quanto às frutas e hortaliças é justificado pela

comprovação científica que o consumo desses alimentos

deve ser estimulado de forma gradual independente do

índice de aceitação, pois o consumo adequado desses

alimentos é uma importante medida de promoção da saúde

com repercussões positivas na vida adulta.



15. Como um fiscal de TCU, GGU ou Auditoria do FNDE

pode analisar o cardápio oferecido e concluir que os

nutrientes e energia oferecidos estão dentro das

necessidades nutricionais adequadas?

O acórdão do TCU determina que os cardápios elaborados

deverão conter informações nutricionais com o nome da

preparação, ingredientes, energia, macro e micronutrientes

prioritários (Vitaminas A e C, Magnésio, Ferro, Zinco e

Cálcio) e o percentual atendido das necessidades diárias,

inclusive para os cardápios diferenciados de creches,

comunidades indígenas e/ou quilombolas. Sendo assim, as

informações nutricionais dos cardápios deverão estar

disponíveis em informativos, nas secretarias de educação e

nas escolas.



16. Há algum cardápio padrão preconizado pelo FNDE? 

Explique

Não. O nutricionista deverá elaborá-lo com a utilização de

gêneros alimentícios básicos, respeitando-se as referências

nutricionais, os hábitos alimentares, a cultura alimentar da

localidade, pautando-se na sustentabilidade e

diversificação agrícola da região e na alimentação saudável

e adequada.



É proibida a aquisição de bebidas com baixo teor

nutricional como refrigerantes, refrescos artificiais. Além

disso, é restrita a compra (30% dos recursos repassados)

para alimentos - enlatados, embutidos, doces, alimentos

compostos, alimentos semi-prontos (ou prontos) para o

consumo, ou alimentos concentrados (em pó ou

desidratados para reconstituição) - com quantidade elevada

de sódio de gordura saturada).

17. Há algum alimento que não pode ser adquirido com o

repasse da alimentação escolar?



18.Caso a “Agricultura Familiar” não entregue os produtos

acordados em contrato individualizado e faltarem os

alimentos, quais as atitudes que a EE ou a UEx devem

adotar?

Se os agricultores não cumprem com as obrigações do

contrato, poderá ocorrer a rescisão contratual e um novo

agricultor, que atenda os critérios pré-estabelecidos, poderá

ser chamado para contratar com o município.



Conforme o artigo 24 da Resolução CD/FNDE n° 38, de

16 de julho de 2009 o limite individual de venda do

Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural

para a alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo

de R$ 9.000,00 (nove mil reais), por DAP/ano. Os

contratados fornecedores ou as entidades articuladoras

deverão informar ao Ministério do Desenvolvimento

Agrário – MDA.

19. Qual o limite individual de venda da agricultura

familiar para a alimentação escolar e como controlá-lo?



20. Quais são os alimentos que poderão ser comprados da 

agricultura familiar?

Não existe uma lista fixa de produtos, pode-se comprar

qualquer tipo de gênero alimentício (in natura ou

processado) desde que seja produzido pela agricultura

familiar, empreendedor familiar rural e de suas

organizações.

21. Qual a periodicidade de compra da agricultura familiar

para alimentação escolar?

Não há uma periodicidade definida. A Entidade Executora

pode fazer várias Chamadas Públicas ao longo do ano,

desde que ao final do ano aplique, no mínimo, 30% dos

recursos nos alimentos oriundos da Agricultura Familiar.



22. O que é o Termo de Compromisso e quando o mesmo 

deve ser renovado?

Termo de compromisso é um documento firmado com os

gestores para garantia da qualidade da alimentação

oferecida aos escolares. Ele deve ser renovado a cada

início de mandato dos gestores municipais, estaduais e do

DF, devendo ser encaminhado o original ao FNDE com

cópia para a Secretaria de saúde e CAE.



24. Qual a diferença de sobras e restos de alimentos?

Sobra é a parte da comida que não foi manipulada e o resto

é o que foi deixado nos pratos/panelas que foram

manipulados.

Os alimentos vencidos deverão ser isolados, identificados,

quantificados e denominados “Alimento Impróprio para o

Consumo – Alimento Vencido”, e se possível, a Vigilância

Sanitária deve ser acionada. Em seguida deverá ocorrer os

procedimentos para reposição de todos os produtos

descartados em igual quantidade e qualidade.

23. O que fazer com alimentos com prazo de validade

vencido?



O Formulário de desvinculação. A E.E deverá solicitar

oficialmente a exclusão dos dados do nutricionista RT

junto ao FNDE, com cópia para o CRN competente,

apresentando documento que comprove a desvinculação

do RT, indicando a data do término do contrato,

devidamente assinado e carimbado pelo profissional e a

anuência formal do gestor responsável.

25. Qual instrumento deve ser enviado ao FNDE quando o

nutricionista não é mais responsável técnico pelo PNAE?



AVALIAÇÃO DO 

3º DIA



O município de São João 

da Alegria/GO acaba de 

contratar sua nova 

equipe de nutricionistas.



Preste atenção em seus pensamentos, pois eles se 

tornarão PALAVRAS,

Preste atenção em suas palavras pois elas se tornarão 

ATOS

Preste atenção em seus atos pois eles se tornarão 

HÁBITOS

Preste atenção em seus hábitos pois eles moldarão seu 

CARÁTER

Preste atenção em seu caráter pois ele determinará seu 

DESTINO



Obrigada!

Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar

Norte e Centro-Oeste / UnB

cecaneunb.wordpress.com


