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CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE RELATOS DE EXPERIÊNCIAS COM O PNAE NA
REDE FEDERAL DE EPCT

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DO SUL DE MINAS GERAIS – IFSULDEMINAS, torna público

o Edital de Chamamento Público visando selecionar experiências de instituições da Rede

Federal de Educação Profissional, Ciência e Tecnologia (EPCT) para participar da publicação

do E-Book  “Experiências do PNAE na Rede Federal de EPCT ”  conforme as orientações desta

chamada.

1. OBJETO

1.1 Publicação de um livro no formato E-Book com informações e experiências das

instituições da Rede Federal de EPCT sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar

(PNAE).

1.2 O E-BOOK será dividido em 2 partes, sendo a primeira composta pelas 4 Unidades que

compõem o Curso “Gestão do PNAE na Rede Federal EPCT”, a saber:.

- Unidade I – Conhecendo o PNAE

- Unidade II – A Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar

- Unidade III – Educação Alimentar e Nutricional

- Unidade IV – Execução dos recursos do PNAE

1.3 A segunda parte do livro será composta por relatos das diferentes experiências das

Instituições da Rede Federal EPCT com o PNAE selecionadas por meio desta chamada.

2 - INSCRIÇÃO

2.1 Os interessados poderão inscrever suas experiências pelo formulário disponível no link

https://forms.gle/gE5NggYBzKEjvGAKA até o dia 02 de agosto de 2021, enviando um

pequeno resumo (mínimo 1000 e máximo 2500 caracteres), relatando o que pretende

desenvolver.

Os autores dos resumos selecionados deverão enviar o relato completo, conforme

orientações do item 3.

3. SELEÇÃO

3.1 As experiências serão selecionadas pelo resumo enviado na inscrição que deverá estar

alinhado à proposta deste livro que é socializar experiências  inovadoras relacionadas ao

PNAE. Para a seleção das experiências inscritas, serão observados os seguintes quesitos:

Até 20 experiências;



Inclusão do máximo de instituições possível;

Diversidade de temas, como por exemplo:  processos de compra de alimentos da

agricultura familiar, política institucional, programas e projetos relacionados à

educação alimentar e nutricional, projetos de ensino, pesquisa e extensão de apoio ao

PNAE dentro ou fora da instituição. 

Práticas inovadoras que têm contribuído para o alcance das diretrizes da alimentação

escolar, conforme Artigo 2º da Lei 11.947 de 2009 que podem ser acessadas no pelo

link:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11947.htm

4. ORIENTAÇÃO AOS AUTORES

4.1 Serão aceito no máximo 5 autores/as;

4.2 Os/as autores que tiverem seus resumos aprovados para publicação deverão
enviar os textos definitivos até o dia 07 de setembro incluindo referências
bibliográficas, fotografias e figuras, quando houver;

4.3 Os relatos aprovados deverão ser enviados para o seguinte e-mail:

proex@ifsuldeminas.edu.br com o campo “assunto” preenchido da seguinte forma: - Nome

da instituição “Relato de Experiência para E-book sobre o PNAE”;

4.3 Quaisquer dúvidas poderão ser enviadas no e-mail acima citado.

4.4 Orientamos que haja uma discussão prévia na instituição (ou Campus) para a seleção e

envio das experiências, evitando o envio de relatos da mesma experiência escrita por

diferentes autores/as;

4.5 Os textos deverão ser de autoria própria e não poderão já ter sido publicados.

5. EXTENSÃO E FORMATO DO TEXTO

5.1 Os arquivos devem ser formatados no Microsoft Word ou Br Office. Deverão possuir no

mínimo 02 e no máximo 05 páginas, incluindo fotos e referências. A página deverá ser

formatada como A4, fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento simples entre

linhas e coluna única. Título e subtítulo (se houver) devem vir em negrito.

5.2 Na primeira página devem constar: Título da experiência, nomes dos/as autores/as e

referências dos/as autores/as (profissão, vinculação e endereço de e-mail).

5.3 No corpo do texto a experiência deverá ser descrita e apontados os objetivos,

antecedentes, principais atividades. Além disso, os resultados/impactos alcançados, além

das eventuais parcerias envolvidas na experiência.

5.4 Referências Bibliográficas. Caso seja feita a citação de outras publicações durante o

texto, estes devem ser mencionados ao final do texto.

5.5 As fotos e figuras utilizadas devem ser de autoria dos/as autores/as ou deverão conter

autorização de quem fez a foto ou a indicação da fonte para o caso de fotos de terceiros. As

fotos devem ser enviadas em arquivo separado e conter a identificação completa (Figura x -

Nome com a descrição da figura ou foto).

6. CALENDÁRIO

Ações Prazo

Lançamento da chamada 08/07/2021
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