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Carta convite 010/CC/2022 
Santos, 09 de agosto de 2022 

Aos atores envolvidos com o Programa Nacional de Alimentação 

Escolar, 

Ao cumprimentá-los, gostaríamos de convidá-los por meio desta Carta 
Convite, a participar do "Formação sobre o PNAE - A Hora da Virada" que 

será realizado no dia 19 de agosto 2022 (6a feira) de forma virtual. O evento 
terá carga horária de 08 (oito) horas, iniciando às 09:00hs e término previsto 

para às 17:00hs. 

O Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar (CECANE 

UNIFESP) é uma parceria do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) com a Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), que 

objetiva qualificar a execução do PNAE, a fim de auxiliar na implementação 

das suas diretrizes no estado de São Paulo, bem como na consolidação da 

Política de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) no ambiente escolar. 

O Encontro faz parte das ações do CECANE UNIFESP, para contribuir 

para o cumprimento da Lei n° 11.947/2009 e das resoluções do PNAE. por 
meio da formação dos atores que participam do programa de alimentação 

escolar. Destaca-se que atualmente estamos passando por uma pandemia em 

que houve alteração na base legal do PNAE no enfrentamento de isolamento 

social (Lei no 13.987/2020 e Resolução 02/2020), e ainda tivemos a 

publicação da Resolução 06/2020 a qual substituiu a Resolução 26/2013. 

O objetivo da formação é, além de atualizar os atores quanto a 

Legislação, promover a troca de experiência entre os participantes, assim os 

temas serão divididos em periodo da manh� e tarde, seguindo uma ordem de 

assuntos. Não haverá horário demarcado para cada assunto, visto que isso 

pode alterar de acordo com a participação. Assim teremos 

TEMAS DO PERÍODO DA MANH (seguindo essa ordem). Inicio 09:00hs: 

1. Apresentação do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

2. Formas de gestão e recursos financeiros 
3 CAE 
4. Prestação de contas 

Após serem abordados esses assuntos e serem esclarecidas as 

dúvidas, as atividades do periodo da manhã serão encerradas, com retorno às 

14:00hs. 

Rua Epitácio Pessoa, 741 CEP 11030-603 Santos-SP 
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