Florianópolis, 07 de junho de 2013.

Carta de Encaminhamentos do II ENCAE (II Encontro Catarinense de
Alimentação Escolar)

Nos dias 06 e 07 de junho de 2013, o Centro Colaborador em
Alimentação e Nutrição do Escolar do Estado de Santa Catarina (CECANE/SC)
realizou o II Encontro Catarinense de Alimentação Escolar (II ENCAE) nas
dependências do Centro de Cultura e Eventos da Universidade Federal de
Santa

Catarina

participantes

em

(153

Florianópolis.

nutricionistas

Na

oportunidade

atuantes

no

reuniram-se

Programa

Nacional

392
de

Alimentação Escolar (PNAE), 64 Conselheiros de Alimentação Escolar, 38
Agricultores Familiares, 50 gestores do PNAE, 16 técnicos agrícolas, 26
convidados,

e

45

colaboradores),

representantes

de

167

municípios

catarinenses e de 5 municípios de fora de Santa Catarina (Brasília, Porto
Alegre, Santos, Campinas e Curitiba) que realizaram discussões qualificadas
com trocas de experiências e conhecimentos técnico-científicos tendo em vista
o aprimoramento da gestão do PNAE em Santa Catarina.
Dentre os convidados, destaca-se a participação de representantes de
órgãos de todas as esferas do governo: representando o governo federal
estiveram presentes o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação
(FNDE), Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA); Ministério da
Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), Secretaria de Saúde Indígena
(SESAI); relativos ao governo estadual de Santa Catarina compareceram o
Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA); a
Secretaria de Estado da Educação (SED) por meio da Gerência de
Alimentação (GEALI); a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural
de Santa Catarina (EPAGRI); Associação Catarinense de Nutrição (ACAN); o
Sindicato de Nutricionistas de Santa Catarina (SINUSC); e municipais
(prefeitos, secretários de educação, representantes das associações de
municípios, etc).
A programação científica contou com momentos de palestras, mesa
redonda, oficinas e grupos de discussão, proporcionando espaços para trocas

de experiência e discussões sobre os desafios na gestão do PNAE e sugestões
de encaminhamentos para melhoria do programa nas diferentes esferas de
governo.
A mesa de abertura do encontro foi composta por representantes do
Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
na pessoa do Professor Doutor Erasmo Benício Santos de Moraes Trindade;
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) por meio da
Senhora Patrícia Miranda; e do CECANE/SC na pessoa do Professor Doutor
Francisco de Assis Guedes de Vasconcelos.
O Professor Doutor Erasmo Benício Santos de Moraes Trindade
coordenou a Mesa Redonda do Evento em que foram discutidas três temáticas
temáticas: “Ações do controle social para garantia do DHAA e SAN, no âmbito
do PNAE” proferida pela Mestranda Patrícia de Oliveira Machado, em nome da
Associação catarinense de nutrição, que apresentou o histórico do controle
social no país, destacou os principais entraves para atuação dos conselhos e
ressaltou a importância da atuação ativa do CAE na garantia do direito humano
à alimentação; “Desafios para implementação da Educação Nutricional no PPP
da escola” apresentada pela Nutricionista Maína Pereira, representante do
grupo Idéias na Mesa, que abordou as diferentes estratégias para implementar
a educação alimentar e nutricional no ambiente escolar por meio da reflexão
sobre o Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para
Políticas Públicas; e “Estratégias para potencializar a oferta e a compra de
alimentos agroecológicos para o PNAE” ministrado pelo Engenheiro Agrônomo
Natal João Magnanti, representante do Centro Vianei de educação popular,
que abordou a potencialidade da produção agroecológica no estado e do papel
do PNAE enquanto fomentador desta produção, ressaltou a necessidade de
planejamento frequente e conjunto entre a produção familiar e as secretarias
de educação, destacou ainda a necessidade de apoio político para efetivação
da compra institucional de agroecológicos e produtos provenientes da
agricultura familiar, enfatizando o caso da rede estadual de Santa Catarina que
mantém a alimentação escolar terceirizada e descumpre a Lei nº11.947. Ao
término da mesa, foram debatidos os questionamentos apresentados.

No período da tarde o II ENCAE ofereceu 12 oficinas sobre
diferentes temas relacionados ao programa, organizadas em dois horários. Os
participantes optaram entre os temas que mais lhe interessavam:
1. Cardápios do PNAE;
2. Experiência de mobilização social de Guarulhos;
3. Prestação de Contas dos Programas do FNDE;
4. Instrumentalização para as MBP no PNAE;
5. A utilização de gêneros da agricultura familiar e orgânicos nos
municípios catarinenses;
6. Visita propriedade agroecológica;
7. Ideias oficinas de educação Nutricional;
8. Parecer do CAE e Análise da Prestação de Contas;
9. Os desafios e as potencialidades na gestão do PNAE;
10. Hortas Escolares;
11. A contribuição da agroecologia para a alimentação escolar;
12. SIM PNAE: Sistema de Monitoramento do PNAE.

No período matutino do dia 07 de junho, os participantes organizaramse em três grupos de trabalho conforme as temáticas abordadas na mesa
redonda do primeiro dia para discussão dos desafios na execução do PNAE e
elaboração de propostas para aprimoramento do programa.
No período vespertino, as propostas de cada grupo de trabalho foram
apresentadas, discutidas e aprovadas, conforme a seguir, por todos os
participantes do encontro em plenária final.
O CECANE/SC responsabiliza-se pela divulgação dos encaminhamentos do
II ENCAE à todos os participantes do evento, bem como aos órgãos e
entidades relacionados.

SISTEMATIZAÇÃO DOS GRUPOS DE DISCUSSÃO

Sistematização do Grupo de Discussão: Estratégias para potencializar a
oferta e a compra de alimentos agroecológicos para o PNAE


Estabelecer uma Política Estadual de Agroecologia, que estabeleça:

assistência técnica, financiamentos, medidas fiscais e tributárias, banco de
sementes,

abertura

de

mercados

institucionais,

valorização

da

agrobiodiversidade e dos produtos da sociobiodiversidade, etc;


Adequada

assistência

técnica

aos

produtores

familiares

e

de

agroecológicos por meio:


Do direcionamento de pessoal técnico dos órgãos competentes

em todas as esferas, Municipal, Estadual e Federal de ATER para dar
suporte aos agricultores familiares levando legislação, programas e
práticas possíveis para que estes tenham conhecimento sobre a
agroecologia e as políticas públicas;


Criação de espaços para troca de experiências entre as

cooperativas que trabalham com a Agroecologia e ATERs;


Desburocratizar o acesso às políticas públicas de Ater existentes

(MDA). Adequação da metodologia de ATER locais;


Mobilizações sociais organizadas para cobrar dos governos maior apoio

político na implantação dos programas de produção agroecológica e
desenvolvimento local;


Transformação de projetos bem sucedidos em programas a serem

planejados e executados em nível municipal com intuito de garantir a
continuidade das ações locais;


Promoção, fortalecimento e ampliação dos convênios Municipais,

Estaduais e Federais;


Cumprimento por parte do Governo Federal (Institutos Federais e

Universidades) que atendam ao direito dos escolares em receber a
alimentação escolar e cumpram com a compra da Agricultura Familiar;



Adequação do processo de formação do Nutricionista, para que este

tenha maior facilidade em atuar no fomento à produção local em parceria com
a agricultura familiar e agroecolgia na alimentação escolar;


Adequação do processo de formação do Engenheiro Agrônomo para

trabalhar temas relacionados a Segurança Alimentar e Nutricional e do
profissional nutricionista para atuar junto à promoção da agricultura
agroecológica;


Normatização da chamada pública, com determinação de prazo mínimo

de publicização (30 dias) e dos locais de publicização (comunicação às
cooperativas locais e locais de representação como sindicatos e associações);


Criação de ferramenta para mapeamento da produção da agricultura

familiar e agroecológica no Estado, para que os interessados na compra
saibam com quem entrar em contato, de acordo com suas necessidades;


Adequação do quadro de nutricionistas atuantes no PNAE na Rede

Estadual de Educação de Santa Catarina, de acordo com a normativa do CFN
nº 465/2010;


Finalização da terceirização da alimentação escolar na rede estadual de

educação de SC;


Normatização da proibição da terceirização da alimentação escolar no

estado;


Garantir

processo

de

formação

das

cooperativas,

agricultores,

nutricionistas e gestores públicos que trabalhe o processo de chamada pública
(logística, preços, substituição de itens, intempéries e acesso aos editais).


Maior fiscalização sobre o Estado e Municípios sobre o cumprimento da

compra da agricultura familiar;


Maior fiscalização sobre o Estado e Municípios sobre o número, forma

de contratação, carga horária e atribuições dos Nutricionistas;


Priorização dos alimentos Agroecológicos nos programas públicos de

alimentação;


Realização de atividades de Educação Nutricional para melhorar a

aceitabilidade dos produtos locais;


Qualificação dos critérios para estabelecimento de preços dos produtos

da agricultura familiar e agroecológica para os programas públicos;



Criação de ferramenta de controle da veracidade sobre a produção e a

comercialização dos alimentos e a vinculação nas DAPS;


Ativação dos Conselhos de Desenvolvimento Rural dos municípios para

acompanhamento da produção e comercialização dos gêneros alimentícios;


Interação entre as instâncias de controle social CAE x CONSEA com as

entidades da Agricultura Familiar e a Secretaria de Educação;


Adequação dos cardápios escolares e chamadas públicas à produção

local e à sazonalidade;


Realização de formação continuada dos atores envolvidos com o PNAE

para conhecimento sobre o programa e maior efetividade nos municípios;


Criação de projetos e programas de fomento à agricultura urbana e

periurbana agroecológica;


Atuação intersetorial dos municípios para implementação dos programas

públicos de desenvolvimento local e produção agroecológica;

Sistematização do Grupo de Discussão: Ações do controle social para
garantia do DHAA e SAN, no âmbito do PNAE


Desenvolvimento de programas Municipais e Estaduais de Educação

Alimentar e Nutricional de forma intersetorial, na Comunidade Escolar (pais,
professores, gestores, avos, escolares, entre outros envolvidos na Alimentação
Escolar).


Normatização dos gêneros alimentícios oferecidos nas festas e eventos

escolares, de acordo com as normativas do PNAE, em comum acordo com os
Atores Sociais do Município (CAE, Nutricionistas, e gestores).


Garantia das condições para a permanência dos Agricultores Familiares

no campo, através de:


Campanha e valorização do consumo dos produtos da AF;



Garantia da compra dos 30% da aquisição da AF;



Construção de parceria com outros setores para a efetivação,

elaboração e implementação de novas Políticas Publicas que garantam
a geração de renda no campo;



Implementação de ações de qualificação e apoio técnico aos

agricultores com o objetivo de melhorar a qualidade, periodicidade de
entrega dos alimentos fornecidos;


Fomento à participação da sociedade civil na formulação das normativas

municipais que envolvam o tema Alimentação Escolar, com interação do CAE
com o poder Legislativo;


Sensibilização dos gestores sobre a importância das políticas publicas

de Segurança alimentar e desenvolvimento local;


Organização dos conselheiros do CAE dentro das Associações de

Municípios e realização de encontros entre os conselheiros e destes com os
gestores;


Maior interação entre conselheiros do CAE, gestores, nutricionista e

demais Representações da sociedade civil;


Participação do CAE no processo licitatório;



Capacitação e formação continuada dos conselheiros sobre as suas

atribuições no PNAE;


Maior divulgação das atribuições e das ações do CAE, garantindo o

espaço na mídia, para envolvimento da sociedade civil nos programas e
políticas publicas. Com elaboração de cartilhas sobre as atribuições e ações do
CAE de acordo com a realidade municipal;


Encaminhamento, por parte do CAE, de documentos à Secretaria de

Educação solicitando a inclusão do tema Alimentação e Nutrição saudável nas
diretrizes curriculares e que o conselho possa participar do planejamento
dessas ações no Projeto Político Pedagógico;


Adequação dos regimentos internos dos CAE`s, estabelecendo prazos

para as resoluções dos encaminhamentos do Conselho para a EE, bem como
as providencias para o não cumprimento dos mesmos;


Elaboração de uma normativa Nacional/Estadual/Municipal sobre a

Alimentação dos Professores nas Escolas;


Articulação entre a sociedade civil envolvida nos Conselhos (CAE e

COMSEA) na garantia da implementação da LOSAN;


Garantia que o Conselho de Alimentação Escolar identifique as

irregularidades no cumprimento do contrato das empresas terceirizadas e

aponta-los a EE, garantindo que essas irregularidades sejam notificadas às
empresas contratadas;


Criação de normas e regulamentações nacionais/estaduais/municipais

claras sobre a impossibilidade da terceirização da compra de alimentos com
punições claras e efetivas para o seu descumprimento;


Criação de legislação municipais e estaduais e Federal, garantindo o

adequado número, carga horária e cumprimento das atribuições do profissional
nutricionista no PNAE com sansões para o caso do seu descumprimento e
garantindo ao CAE o poder de exigir do Poder Público o seu cumprimento;


Re-oganização do sistema de prestação de contas online (SIGECON) de

forma a facilitar o acesso e a impressão de relatórios por parte do CAE e que
possibilite a inserção do parecer descritivo no sistema;


Maior fiscalização das ações inadequadas ou omissão das suas

atribuições no PNAE por parte dos agentes públicos e adequadas punições.


Alteração das Leis de criação dos conselhos, objetivando não coincidir

troca de gestão do CAE com o período de prestação de contas;


Que o convite para participação de eventos relacionados ao PNAE seja

estendido aos Professores, assessores técnicos, escolares, Poder Legislativo e
outros sujeitos envolvidos na execução do PNAE;


Propor ao Conselho Nacional de Educação (CNE) a reorganização de

suas diretrizes de forma a fomentar nos currículos universitários do curso de
Nutrição a problematizarão das Políticas publicas principalmente as políticas de
alimentação e saúde do escolar;


Finalizar a terceirização da alimentação escolar na rede estadual de

educação de SC;

Sistematização do Grupo de Discussão: Desafios para implementação da
Educação Nutricional no PPP da escola


Interação de todos os envolvidos no processo: ex: nutricionista – gestor

escolar;



Garantia da alimentação balanceada na escola, mas não garante em

casa, mesmo incluindo o tema no PPP – Conscientização: fazer com que a
pessoa possa internalizar o conhecimento. O PPP deve transcender o muro da
escola, chegando até as famílias;


Conjunto de ações, cada ator do processo tem suas dificuldades,

precisamos agir conjuntamente (família, gestão, nutricionista, programa),
dificuldades financeiras. Planejamento: envolver todos os segmentos;


Envolvimento das crianças no processo de produção, colheita e, em

partes na manipulação dos produtos. Famílias envolvidas escola;


Capacitar os profissionais de educação para desenvolver o trabalho de

Educação Alimentar e Nutricional no âmbito escolar;


Proposta nacional: já existe legislação nacional do PNAE; Gestão da

alimentação – Nutricionista; Alimento é educativo; Professor como pessoa mais
importante no processo educativo: instrumentalizar o professor; Incluir a
temática alimentar no livro didático, como conteúdo; O conhecimento acerca do
alimento cria cidadania e o PNAE autonomia; Articular a sustentabilidade
ambiental com a educação e com a comunidade;


Muitas demandas de trabalho para o nutricionista, necessário parcerias

com professores, gestores no processo. Adequação da carga horária do
nutricionista. Capacitação de professores e merendeiras;


Já existem grandes avanços no processo de educação alimentar e

nutricional; É necessário conhecer o que de fato é educação alimentar e
nutricional: DHAA e SAN; Necessário transformar em uma política do Ministério
da Educação, para superar as ações pontuais e inserir de fato no currículo
escolar e na prática escolar; Articular a EAN com os ensinos (educação infantil
e ensino fundamental), a secretaria de educação precisa nortear o processo e
dar as coordenadas; Definir como o nível nacional pode ajudar os municípios
nesta missão de fazer educação nutricional; Importante o nutricionista melhor
compreender como funciona uma escola;


Transformação da EAN em política pública, para não ficar suscetível às

vontades dos indivíduos, deve ser uma política nacional e efetiva;


União de todos os envolvidos no processo para atingir o objetivo final:

processo educativo;



Ampliação do valor de recursos para manter o Programa de Alimentação

Escolar e para formação dos profissionais envolvidos no processo;


Desenvolver o programa a partir de uma rede de relações construída;

Buscar parceiros e apontar o caminho para construção coletiva em favor da
alimentação saudável;


O encontro despertou o entendimento de que é necessário trabalhar em

rede, coletivamente, para a construção da alimentação escolar; Os alunos
devem ser vistos em sua amplitude, como um ser humano: devem, portanto,
ser formados para compreender, além do letramento, todas as relações com o
meio ambiente e a alimentação, dentre outras. É indispensável tirar o PPP da
gaveta e trazer a comunidade para a construção coletiva deste processo, este
processo deve ser aliado à formação dos professores. Com a construção
coletiva, pode ser desenvolvido um programa local que contemple toda a
abrangência do processo de formação do aluno, incluindo questões ambientais
e vitais.


União de forças para despertar o olhar crítico das crianças e observar

as forças externas; Necessário aproximação de todos os envolvidos, no
momento de conduzir o planejamento do programa de alimentação escolar,
com foco na alimentação escolar;


Quando o município possibilitar o acompanhamento do professor nas

refeições: sala de refeições - professores não se alimentam junto com as
crianças: estratégia para superar - que haja um adulto mediador para apoiar os
escolares durante a refeição;


Aprofundamento da discussão entre os professores sobre o significado

do “comer pedagógico”, utilizando a prática enquanto instrumento de educação;


Parceria com a Epagri e Secretarias Municipais de Agricultura para

mobilização das famílias e, também, para a instrumentalização das hortas
escolares.


Inserção de conteúdos relativos á pedagogização da alimentação

escolar nos currículos de formação dos nutricionistas, e temas relacionados a
alimentação saudável e adequada na formação dos pedagogos;


Inserção

nos

currículos

escolares

cooperativismo, associativismo e agroecologia;

de

temas

relacionados

ao



Estabelecimento de normativas para finalização da terceirização da

Alimentação Escolar.


Finalização da terceirização da alimentação escolar na rede estadual de

educação de SC;

