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No intuito de aumentar a eficácia e fomentar subsídios para as diretrizes
políticas do Programa Nacional de Alimentação e Nutrição do Escolar
(PNAE), no ano de 2006 (através da portaria interministerial 1010) foram
instituídos os Centros Colaboradores em Alimentação e Nutrição do
Escolar - CECANE, parceria do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE - MEC) e Universidades Federais. Atualmente existem
nove Centros nas seguintes Universidades Federais: do Rio Grande do
Sul (UFRGS), de Brasília (UnB), da Bahia (UFBA), do Paraná (UFPR), de
São Paulo (Unifesp), de Santa Catarina (UFSC), de Pernambuco (UFPE),
de Ouro Preto (UFOP), de Goiás (UFG). Os CECANES possuem como
objetivo atuar regionalmente prestando/realizando ações de apoio
técnico, através de cursos de formação e pesquisas na área de
alimentação escolar, com a função de contribuir 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 Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Neste ano
busca ainda contribuir com a inserção e/ou ampliação do fornecimento de
produtos da agricultura familiar para a alimentação escolar. O PNAE,
atualmente gerenciado pelo FNDE, existe desde a década de 1940 e é
considerado um dos maiores programas na área de alimentação escolar
no  mundo,  mode lo  para  mu i tos  pa íses .  O Programa a tende
aproximadamente 47 milhões de escolares matriculados na rede pública
de ensino, atingindo mais de 25% da população brasileira e tem por
ob je t i vo  cont r ibu i r  para  o  c resc imento  e  o  desenvo lv imento
biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de
hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de
educação al imentar e nutr icional,  e da oferta de refeições que
contemplem as suas necessidades nutricionais durante o período letivo.
Além disso, prioriza o respeito aos hábitos alimentares regionais e a
vocação agrícola do município, por meio do fomento ao desenvolvimento
da economia local. O programa tem como princípios o Direito Humano a
Alimentação Adequada, a universalidade do atendimento, a eqüidade, a
sustentabilidade, a continuidade, o respeito aos hábitos alimentares e o
controle social. O CECANE da UFRGS realizou, desde 2007, cursos de
formação com 997 profissionais envolvidos com o PNAE (nutricionistas,
merendeiros, diretores de escola e conselheiros de Alimentação Escolar)
em municípios de diferentes regiões do estado do Rio Grande do Sul
(RS) e também Santa Catarina (SC), com o objetivo de implementar e



consolidar a segurança alimentar e nutricional no ambiente escolar. Em
2009, serão desenvolvidas, também, capacitações com produtores da
agricultura familiar. Outra atividade realizada foi a Avaliação Assistida
com a finalidade de diagnosticar a situação da execução do PNAE em 50
municípios da região sul  e or ientar quanto às impropr iedades
encontradas. Além disso, o Centro realiza pesquisas na área de
alimentação escolar. As pesquisas desenvolvidas até então foram: Perfil
Antropométrico de 2.599 pré-escolares do RS e 2.337 em SC; Situação
alimentar e nutricional de 3.318 indígenas Kaingáng; Perfil profissional de
171 nutricionistas que atuam no PNAE no RS; Perfil Nutricional de 429
adolescentes da rede pública de ensino de Porto Alegre; Boas Práticas
em 60 escolas públicas de Porto Alegre. Os resultados destas pesquisas
subsidiam as ações do CECANE UFRGS de uma forma geral, assim
como do PNAE. Para o ano de 2009, o CECANE vem planejando e
pretende capacitar nutricionistas, conselheiros de alimentação escolar e
agricultores familiares, assim como finalizar três pesquisas relacionadas
ao PNAE. Ainda, o CECANE UFRGS vem realizando atividades que
envolvem outros setores/instituições da UFRGS, bem como Secretarias
Munic ipa is  e  Estaduais  de Educação,  Conselho Regional  de
Nutricionistas (CRN), Conselho Estadual de Segurança Alimentar e
Nutricional (CONSEA), entre outros.  Iniciativas que divulguem e
reafirmam o direito de toda pessoa a ter acesso a alimentos seguros e
nutritivos, são essenciais no apoio à realização progressiva deste direito
fundamental. Nesse sentido, as atividades do CECANE UFRGS visam
apoiar a promoção da alimentação escolar saudável, no contexto da
segurança alimentar nacional, divulgar e reforçar o respeito aos direitos
humanos.  Ainda, as iniciativas do Centro Colaborador, possibilitam que a
Universidade, com a missão de gerar conhecimento e enquanto
instituição formadora de cidadãos contribua com ações em prol da
consolidação de programas públicos como o PNAE. Nesta direção,
pretende-se a partir da participação do CECANE no Décimo Salão de
Extensão da UFRGS, relatar as experiências, divulgar as ações e
possibilitar, junto à comunidade acadêmica, a reflexão, estudo e
atividades acerca da temática alimentação escolar na perspectiva de
direito humano. Para tanto planeja-se desenvolver, na modalidade mostra
interativa,  as seguintes atividades: distribuição de material informativo e
exibição de um filme sobre o CECANE e o PNAE; exposição dos
resultados das ações 2007 e 2008; realização de uma enquete com os
participantes sobre o PNAE; degustação de produtos regionais oferecidos
na AE; exposição de alimentos da agricultura familiar; e jogos e
brincadeiras sobre o PNAE e alimentação saudável, com distribuição de
brindes (marcador de livro, régua, canetas, entre outros). Além disso,
durante o salão, a equipe do projeto permanecerá constantemente à
disposição dos visitantes para maiores esclarecimentos.


