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O Programa Nacional de Alimentação e Nutrição do Escolar (PNAE),
gerenciado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), é um dos mais antigos Programas sociais do Brasil. Atualmente,
atende aproximadamente 47 milhões de escolares matriculados na
educação básica da rede pública de ensino, abrangendo mais de 25% da
população brasileira. Possui como objetivo garantir o direito do escolar à
alimentação, suprindo as necessidades nutricionais dos alunos durante o
período escolar, e favorecer a formação de hábitos alimentares
saudáveis, contribuindo no crescimento, desenvolvimento e aprendizado
dos escolares. Visando melhorar a execução do PNAE, o FNDE em
parceria com Universidades Federais criou os Centros Colaboradores em
Alimentação e Nutrição do Escolar (CECANEs). Os CECANES atuam
regionalmente realizando ações de apoio técnico, através de cursos de
formação, assessorias técnicas e pesquisas na área de alimentação
escolar, contribuindo para a efetivação e consolidação da Política de
Segurança Alimentar e Nutricional no ambiente escolar, além de melhorar
a qualidade da gestão e do controle social do PNAE. As ações de
formação com os atores envolvidos no PNAE procuram qualificar a
execução do Programa, através do envolvimento, postura crítica e
reflexão sobre as atividades desenvolvidas por cada agente, visando
aprimorar suas práticas de forma contextualizada. Neste sentido, com o
objetivo de dar continuidade ao processo de formação iniciado em 2007,
o CECANE UFRGS propôs, para 2012, realizar cursos de Formação para
Nutricionistas do PNAE (meta= 50 participantes). As formações têm
duração de 3 dias, nos quais através de uma metodologia participativa
são discutidos e trabalhados temas como: Direto Humano à Alimentação;
Segurança Alimentar e Nutricional; Histórico e Panorama atual do PNAE;
e Atribuições do Nutricionista no Programa. Percebe-se que as
capacitações oportunizaram uma qualificação na execução das ações
dos part ic ipantes,  através da ampl iação/aprofundamento dos
conhecimentos necessários à atuação. Assim, acredita-se que a
continuidade das capacitações e o desenvolvimento de projetos e ações
nesta temática devem ser sempre valorizadas e estimuladas pelo FNDE.


