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CECANE - CENTRO COLABORADOR
EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
ESCOLAR
Os centros colaboradores são frutos de parcerias firmadas entre o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC) e instituições federais de ensino superior para
desenvolver atividades de monitoramento, assessoria e capacitação aos atores envolvidos na
implementação e execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), nas redes
municipal, estadual e federal de educação. Além de dar apoio técnico e operacional na gestão do
PNAE, os CECANEs também realizam pesquisas e desenvolvem projetos ligados à segurança e
educação alimentar e nutricional.
O Instituto Federal do Sul de Minas - IFSULDEMINAS foi a primeira instituição da Rede Federal
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (EPCT) a ser contemplada com um Centro
Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar (CECANE). Em todo o Brasil, em 2020, existem
dezessete CECANEs em funcionamento, sendo dezesseis deles em universidades federais e apenas
um em instituto federal.
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Atendendo a uma demanda do FNDE, desde 2017 o CECANE do IFSULDEMINAS vem prestando
assessoria a municípios, através da realização de encontros de Agricultores Familiares e gestores
públicos, curso de gestão do PNAE e outras atividades, todas voltadas à implementação e execução
do PNAE e capacitando atores das redes municipal, estadual e federal de ensino em 96
municípios mineiros. Além disso, atores de outros 533 municípios mineiros receberam capacitação,
atingindo mais de 3400 atores do PNAE capacitados, números superiores às metas estipuladas pelo
próprio FNDE.
O CECANE do IFSULDEMINAS foi instituído por meio de convênio com o FNDE e entrou em
funcionamento em abril de 2017, com sede no Campus Inconfidentes e, naquele momento, se
instalou na Fazenda Escola, Prédio da Incetec (Incubadora de Empresas). Hoje está instalado nas
dependências do Prédio Principal, no centro da cidade. O Centro conta com uma equipe formada
por um coordenador de gestão, um subcoordenador de projetos, nutricionistas, extensionistas,
equipe administrativa e bolsistas do IFSULDEMINAS e externos. Todas as despesas do centro
colaborador, como a contratação de pessoal e gastos com as atividades dos agentes em campo, são
custeadas pelo FNDE. Todo projeto CECANE no IFSULDEMINAS é administrado via FADEMA Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e
Tecnológico. A equipe coordenadora é definida no próprio plano de trabalho aprovado pelo FNDE.
Os agentes e estagiários são selecionados via edital público, conduzido pela fundação. A
contratação e pagamento também são realizados pela fundação.
Não há filiais de Cecanes, uma vez que o centro atende um estado ou região do país. Em MG temos
2 CECANEs, CECANE UFV - Universidade Federal de Viçosa e CECANE IFSULDEMINAS, ambos
atuam em todos os municípios do estado. Os municípios a serem assessorados bem como todos os
produtos do cecane (projetos), são definidos pelo FNDE e acordados em Plano de trabalho anual
com o CECANE E IFSULDEMINAS.
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PROGRAMA NACIONAL DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)
O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), gerenciado pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC), é considerado um dos maiores programas na área de
alimentação escolar do mundo. Atende, de forma gratuita, todos os alunos matriculados na
educação básica (educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e
adultos), em escolas públicas e filantrópicas, tendo por base a perspectiva do direito humano à
alimentação.
São

objetivos

do

PNAE:

atender

as

necessidades

nutricionais

dos

alunos

durante

sua

permanência em sala de aula, contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a
aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formação de hábitos
alimentares saudáveis.
Em 2009, o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE passou a contemplar os
estudantes do ensino médio e, assim, as instituições da rede federal de ensino passaram a receber
recursos complementares do FNDE para alimentação escolar.
Neste mesmo ano, também foi sancionada a Lei nº 11.947/2009, instituindo que no mínimo 30%
do valor do repasse do FNDE deve ser investido na compra direta de produtos da agricultura
familiar.
Entendendo que comprar da agricultura familiar vai além de cumprir uma obrigação, pois
possibilita concomitantemente garantir uma alimentação de melhor qualidade para os alunos,
desenvolver ações de educação alimentar e nutricional e ainda, apoiar o desenvolvimento
regional sustentável, o IFSULDEMINAS, por meio de ações extensionistas, iniciou em 2012 suas
primeiras ações visando à compra de alimentos oriundos da agricultura familiar, culminando em
2013 nas primeiras chamadas públicas.
O IFSULDEMINAS foi convidado, em 2014, pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e
pela Secretaria de Educação Tecnológica (SETEC), a organizar o I Seminário da Rede Federal
EPCT sobre Aquisição de Alimentos direto da Agricultura Familiar, que contou com a
participação de representantes de 18 institutos federais. O evento ocorreu no mesmo ano, no
município de Pouso Alegre/MG.
Em 2015, participou do Edital de Convocação para Habilitação de Instituições Federais de Ensino
Superior (IFES) para Formação de Parcerias e Implementação de Ações de Apoio ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) como Centros Colaboradores em Alimentação e
Nutrição Escolar (CECANE) do FNDE.
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Apesar da impossibilidade para transferência de recursos pelo FNDE para o desenvolvimento de ações
de apoio ao PNAE naquele momento, IFSULDEMINAS se disponibilizou enquanto parceiro do FNDE, a
colaborar com a gestão do PNAE, especialmente com as instituições da Rede Federal EPCT. Assim,
foi idealizado o primeiro curso sobre Gestão dos recursos do PNAE nos Institutos Federais, voltado aos
servidores, com foco no fornecimento de produtos da agricultura familiar e de produtos orgânicos na
alimentação escolar.
Dessa forma, em 2017 atuou como CECANE, o primeiro no âmbito da Rede Federal de Educação
Profissional,

Científica

e

Tecnológica

(EPCT),

tendo

como

produto

o

MONITORAMENTO

E

ASSESSORIA em 22 entidades executoras municipais do estado DE MINAS GERAIS, tendo concluído
com êxito as ações propostas, além do desenvolvimento do “Manual de Gestão do PNAE para a Rede
EPCT”, capacitação e assessorias sobre o PNAE para diversas entidades executoras municipais,
estaduais e federais, aprimorando assim as experiências da equipe de agentes e servidores que atuam
junto a este centro colaborador.
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Neste sentido o CECANE IFSULDEMINAS se propõe a atuar no desenvolvimento de oficinas regionais
para o levantamento da demanda da alimentação escolar e da produção da agricultura familiar para a
boa execução do Pnae, conforme proposta apresentada. Todas as escolhas, seja de localidade ou tema da
formação, são definidas em plano de trabalho aprovado pelo FNDE definido a partir de alguns
parâmetros de execução do próprio PNAE.
Principais ações do CECANE
• Desenvolvimento de ações de apoio técnico e operacional com a finalidade de auxiliar na melhoria da
qualidade da gestão e do controle social do PNAE;
• Realização de visitas de assessoria e monitoramento da execução do PNAE;
• Atuação na formação de nutricionistas, manipuladores de alimentos, conselheiros de alimentação
escolar (CAE) e outros profissionais ligados à alimentação escolar;
• Construção de metodologias didático-pedagógicas para a formação dos envolvidos com o PNAE;
• Elaboração de materiais de apoio relacionados à execução do PNAE e às atribuições dos
atores envolvidos;
• Participação em eventos relacionados com a temática alimentação escolar;
• Realização de pesquisas e atividades de extensão junto à rede escolar atendida pelo PNAE;
• Ampliação da reflexão e estudo acerca da temática alimentação escolar.
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Estrutura do CECANE do IFSULDEMINAS
O CECANE do IFSULDEMINAS está funcionando na Rua Prefeito Rogério Bernardes, 289 Centro,
Inconfidentes – MG, e os contatos também podem ser feitos pelo telefone: (35) 3464-1200 Ramal: 9535 e
pelo e-mail cecane.ifsuldeminas@gmail.com. Sua equipe conta com um corpo técnico operacional de:
- 01 coordenador de gestão:
- 01 subcoordenação de projetos:
- 02 nutricionistas:
- 02 engenheiros agrônomos:
- 01 estagiários de IFSULDEMINAS:
- 01 estagiário Externo NUTRIÇÃO
- Colaboradores: PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
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