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Resumo
O sistema referencial de preços do PNAE é uma iniciativa do IFSULDEMINAS e
visa, a partir de parcerias com as Superintendências Regionais de Ensino e
EMATER, promover de forma satisfatória a execução do programa nas escolas
públicas da região. Tendo início como um projeto de extensão do campus
Inconfidentes no ano de 2016, atualmente tornou-se uma metodologia que se
expandiu para todos os outros campi da Instituição. Em linhas gerais, trata-se de
uma pesquisa de preços dos produtos locais da agricultura familiar, realizada em
vários estabelecimentos e cidades no intuito de se alcançar uma média trimestral
que, após publicação com a descrição dos produtos, pode ser utilizada pelas
escolas na elaboração de suas chamadas públicas do PNAE, padronizando os
valores praticados. O foco na sazonalidade faz com que as cotações estejam
sempre atualizadas no que diz respeito ao preço de mercado, respeitando-se,
portanto, os períodos de maior ou menor oferta de cada produto. Isto possibilita
ainda que as escolas possam publicar um maior número de chamadas públicas ao
longo do ano, favorecendo assim a agricultura familiar local. Ao longo do tempo,
por sua utilidade e concomitância com ações que favorecem o PNAE, a SETEC
tem apoiado projetos e iniciativas ligadas a este sistema, promovendo o
desdobramento deste em outros projetos que visam ao diálogo com os atores
sociais envolvidos no programa. Cabe ainda ressaltar que atualmente, o
IFSULDEMINAS tem estabelecido negociações com o escritório central da
EMATER de Minas Gerais com objetivo de que esta metodologia entre na agenda
de atividades dos extensionistas, expandido assim esta política pública em prol de
sua plena execução a fim de alcançar seus objetivos, tanto relacionados a uma
alimentação saudável dos educandos quanto ao fomento da agricultura familiar.
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Abstract
The PNAE reference system of prices is an initiative of IFSULDEMINAS and aims,
through partnerships with the Regional Superintendences of Education and
EMATER, to promote in a satisfactory way the execution of the program in the
public schools of the region.
Beginning as an Inconfidentes campus extension project in 2016, it has now
become a methodology that has expanded to all other campuses of the Institution.
In general terms, it is a survey of prices of local products of family agriculture,
carried out in several establishments and cities in order to achieve a quarterly
average that, after publication with the description of the products, can be used by
schools in the elaboration of its public PNAE calls, standardizing the amounts
practiced.
Over time, because of its usefulness and concomitance with actions that favor
PNAE, SETEC has supported projects and initiatives related to this system,
promoting its deployment in other projects that aim to dialogue with the social
actors involved in the program.
It should also be pointed out that, currently, IFSULDEMINAS has established
negotiations with the central office of EMATER of Minas Gerais with the aim of this
methodology entering the agenda of extension activities, thus expanding this public
policy for its full implementation in order to reach its objectives, both related to a
healthy diet of the students and the promotion of family farming.
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