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Resumo
O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é a mais antiga ação
governamental brasileira na área de alimentação escolar e de segurança
alimentar, estendida a discentes matriculados em toda a rede pública de educação
básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio), sendo que ainda
pode contemplar instituições filantrópicas e entidades comunitárias que estejam
conveniadas ao poder público. No ano de 2015, foi realizado um projeto-piloto do
curso “Gestão do PNAE” pelo IFSULDEMINAS, objetivando capacitar servidores
na execução de recursos provenientes dedicados a este fim. Com os resultados
positivos alcançados, em janeiro de 2016 a ação foi estendida para todas as
instituições da rede federal, contemplando 36 instituições e mais de 300
servidores. O curso é executado através de plataforma EAD e proporciona um
espaço de aprendizagem, discussão e construção de conhecimentos relacionados
a gestão de recursos do PNAE, com especial atenção para a chamada pública e
para compra direta da Agricultura Familiar, contribuindo para a alimentação
saudável dos estudantes e para a promoção do desenvolvimento regional
sustentável da Agricultura Familiar. Desde então, durante todos os anos, o
IFSULDEMINAS oferta cursos voltados às redes estadual e federal, capacitando e
certificando profissionais para atuação no programa, procurando sempre se
aprimorar, como o “Manual de Gestão do PNAE”, cartilha lançada no ano de 2017
com o intuito de ser mais uma fonte de consulta para os servidores que estejam
atuando ou pretendam atuar neste importante programa.
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Abstract

The National School Feeding Program (PNAE) is the oldest Brazilian government
action in the area of school feeding and food security, extended to students
enrolled in the public elementary education network (children education,
elementary school, and high school) which can still include philanthropic
institutions and community entities that have a partnership with the public
goverment. In 2015, a pilot project of the course "Management of PNAE" was
carried out by IFSULDEMINAS, aiming to train employees in the execution of
resources dedicated to this purpose. With the positive results achieved, in January
2016 the action was extended to all institutions of the federal network, comprising
36 institutions and more than 300 workers. The course is implemented through the
EAD platform and provides an environment for learning, discussion and
construction of knowledge related to PNAE resource management, with special
attention to the public call and direct purchase of Family Agriculture, contributing to
the healthy eating of students and to promote the sustainable regional
development of Family Agriculture. Since then, during all the years,
IFSULDEMINAS has offered courses aimed at the state and federal networks,
training and certifying professionals to work in the program, always seeking for
improvement, such as the making of the "PNAE Management Manual", a
handbook launched in 2017 as another source for the staff that is working or
intends to work in this important program.
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