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A Lei 11.947/2009 e o PNAE

A sanção da Lei nº 11.947, em 2009 promoveu
importantes avanços para o PNAE, estendendo o
Programa para toda a rede pública de educação
básica e garantindo que, no mínimo, 30% dos
repasses do FNDE sejam investidos na aquisição de
produtos oriundos da agricultura familiar.

PNAE e os IFs



PAA Institucional

O DECRETO Nº 8.473, de 22 de Junho de 2015
estabelece no âmbito da Administração Pública
federal, o percentual mínimo destinado à aquisição
de gêneros alimentícios dos agricultores familiares e
suas organizações, empreendedores familiares
rurais e demais beneficiários da Lei nº 11.326 de, 24
de julho de 2006.





I Fórum sobre a aquisição de alimentos para 
a Alimentação Escolar

Machado, MG, 
2012



AS PARCERIAS DO IFSULDEMINAS E EMATER-MG



AS PARCERIAS DO IFSULDEMINAS E SINDICATOS



Evento com Agricultores do Sul de Minas



II Fórum da Alimentação Escolar e 
Agricultura Familiar - 2013

Inconfidentes, MG, 2013



Alimentação Escolar no IFSULDEMINAS



SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS 
DA AGRICULTURA FAMILIAR NAS INSTITUIÇÕES DA REDE 

FEDERAL

IFSULDEMINAS – POUSO ALEGRE, MG, 2014



Capacitações sobre PNAE

Plataforma Moodle

Capacitação interna e para a Rede EPCT



Projetos

Sistema de Referência de Preços



Curso Rede Federal

Modalidade:  Educação a Distância –
EaD

Período: de 25 de janeiro a 19 de abril

Carga horária: 90 horas



Conteúdos Abordados

Conhecimento inicial sobre o PNAE e a 
realidade institucional;

Educação alimentar e nutricional e a qualidade 
da alimentação escolar;

Aquisição de alimentos da agricultura familiar e 
as ações de extensão que podem estar ligadas 
ao processo;



Conteúdos Abordados

Procedimentos para a execução dos recursos do 
PNAE com o passo-a-passo para a elaboração da 
chamada pública;

Aspectos legais sobre o PAA - Compra Institucional.



Seleção de Participantes

A seleção foi realizada via Edital Público;

Público Alvo: Servidores da área de Nutrição, Assistência

ao educando, Extensão, Compras e Licitação;

Distribuição: 12 turmas com 30 alunos, abrangendo todas

as regiões do Brasil;



Seleção de Participantes

Número de Inscritos: 544 servidores;;

Número de Selecionados: 374 servidores, sendo

contempladas 36 instituições da Rede Federal;

Certificação: 195 servidores aprovados e certificados em

toda a Rede Federal;



Equipe Formadora

Equipe multidisciplinar de servidores do
IFSULDEMINAS;

01 Professora do MDS



Principais discussões nos Fóruns

Devolução dos Recursos total e parcial do FNDE destinados à
alimentação escolar;

A não oferta da alimentação para a totalidade dos estudantes de

educação básica;

A existência de cantinas nos Campi que estavam em desacordo

com a Lei 11.947/2009 (proibe a comercialização de alimentos

considerados prejudiciais à formação de bons hábitos

alimentares);



Fatores para a realidade apresentada 

Resistência dos gestores e servidores na oferta universal da
alimentação – falta de compreensão acerca da alimentação
escolar enquanto direito dos estudantes da educação
básicae dever da instituição;

Desconhecimento das questões legais referentes à

alimentação escolar;

Falta de estrutura e profissionais de Nutrição.



Desconhecimento e falta de interação com a agricultura
familiar regional;

Dificuldades no levantamento de preços que atendam às

necessidades do produtor e respeite as condições de

mercado;

Baixa produção e resistência dos agricultores familiares;

Desconhecimento por parte dos gestores sobre a legislação

que ampara a execução do programa;

Principais dificuldades encontradas 
para a implantação do PNAE



Falta de sensibilização dos gestores sobre a importância do
atendimento universalizado da alimentação escolar, conforme
previsão legal;

Carência de instalações e de equipamentos adequados para o

preparo e fornecimento de alimentação;

Ausência de nutricionistas nos campi e dificuldade no

cadastramento dasexistentes junto ao FNDE como RT;

Principais dificuldades encontradas 
para a implantação do PNAE



Terceirização dos restaurantes escolares;

Insuficiência de recursos para o atendimento universal

dodireito à alimentação escolar;

Morosidade na liberação dos recursos – o que dificulta o

cumprimento dos prazo.

Principais dificuldades encontradas para a 
implantação do PNAE



Formação de equipes multidisciplinares para desenvolver
ações de apoio ao Programa e a compra da AF;

Estabelecer parcerias com instituições de apoio à AF, como

a Emater e Sindicatos;

Propostas e Encaminhamentos



Buscar proximidade com as escolas estaduais e
municipaispara conhecer a realidade e seus fornecedores;

Abrir editais para apoiar projetos e ações de educação

alimentar e nutricional, possibilitando o envolvimento de

servidores e comunidade escolar;

Propostas e Encaminhamentos



Inserir a educação alimentar e nutricional nos projetos
pedagógicos;

Rever os contratos das cantinas e restaurantes

terceirizados;

SETEC e CONIF precisam atuar juntos ao FNDE para

aumentar o valor dorepasse, além de defender junto ao

MEC ou órgão competente a contratação de nutricionistas

para todos os campi;

Propostas e Encaminhamentos



SETEC precisa fomentar a discussão na rede, promover
fóruns e seminários ampliando as discussões a respeito
dasnormas, direitos e garantias das ações que promovam a
alimentação escolar no âmbito da Rede Federal;

Compor comissões para discutir as particularidades dos

institutos, pensando em estratégias e soluções para a oferta

da alimentação a todos;

Propostas e Encaminhamentos



Melhor divulgação e expansão do debate sobre as formas
de aquisição e contratação para atendimento desse direito;

Intensificar o apoio às ações de extensão com agricultura

familiar da região parafortalecer todo o processo;

Propostas e Encaminhamentos



ANO

RECURSO 

RECEBIDO 

DO FNDE 

(R$)

VALOR 

EXECUTADO

VALOR 

EXECUTADO 

COM AF

VALOR 

TOTAL 

EXECUTADO

VALOR 

DEVOLVIDO

(R$)

EXECUÇÃ

O PAA

(R$)

2014 487.660,00 145.251,70 29,79% 82,98% 82.999,73 -

2015 438.780,00 438.780,00 53,58% 100% 0,00 -

2016 461.069,12 461.069,12 46,53% 100% 0,00 33.010,00

Fonte: Raimundo, 2017 

Execução do PNAE e PAA no 
IFSULDEMINAS



Curso mesmo formato para a Rede 
Estadual

VAGAS 

OFERTADAS

600

MATRICULADOS 610 

INICIARAM O 

CURSO

503

CONCLUIRAM O 

CURSO

395



Conclusões

•As instituições da Rede Federal EPCT e Estadual, apresentam diversas 
particularidades em relação às demais entidades executoras do PNAE;

•O PNAE e o PAA podem ser um grande instrumento público de 
desenvolvimento rural, urbano, social, cultural e econômico, amplamente 
sustentável;

•A experiência do IFSULDEMINAS possibilitou demonstrar que o PNAE é 
passível de ser executado e que as Instituições Federais e as Escolas 
Estaduais podem e devem atuar enquanto entidade executora e também 
parceira do programa;

•Ressalta-se que a decisão política pela implantação do PNAE, aliada à 
formação de equipes intersetoriais nos campi, comprometidas com o 
alcance dos resultados do programa e o envolvimento com ações 
extensionistas, foram fatores essenciais no êxito da experiência relatada 
do IFSULDEMINAS.
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socorro.coelho@ifsuldeminas.edu.br
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