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PRESTAÇÃO DE CONTAS:  RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO 

1 – Nome do Órgão ou Entidade 
Proponente, conforme contido no Cartão 
do CNPJ 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 
OESTE DO PARANÁ – UNIOESTE 

2 – Nº do Processo 

 

 
 23000.009294/2015-25 

3 – Exercício 

2015 a 2019 

4 – Número de inscrição do 
órgão/entidade no CNPJ 

78.680.337/0001-84 

5 – Convênio Nº 0017/2015 

SICONV 824048/2015  

6 – UF 

   PARANÁ 

7 – Tipo da Prestação de Contas   

7.1 – Parcial – Execução da Parcela 
Nº: 

De  A  

 

7.2 – Final – Execução do Convênio: 18/12/2015 

 

 12/11/2019 

 

8 – Relatório Consubstanciado 

8.1 – Ações Programadas: 

TÍTULO: PROGRAMA DE FORTALECIEMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 

ATRAVÉS DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS E DO ACESSO AO MERCADO 

INSTITUCIONAL DE ALIMENTOS (PAA E PNAE) NOS MUNICÍPIOS DA BACIA DO 

PARANÁ 3 

PROJETO 1: Diagnóstico para conhecer o processo de produção das propriedades que produzem e 
comercializam alimentos através do PAA e PNAE, e, também, propriedades que produzem, mas 
ainda não comercializam os alimentos através do mercado institucional, nos municípios da Bacia do 
Paraná 3.  
Objetivos:  
1. Conhecer o perfil das propriedades produtoras de alimentos que já comercializam através do PAA 
e PNAE;  
2. Conhecer o perfil de propriedades com potencial para comercializam alimentos através do PAA e 
PNAE;  
3. Construir um banco de dados dos produtos comercializados com os programas PAA e PNAE nos 
municípios da Bacia do Paraná 3;  
4. Cadastrar novos produtores que tenham interesse em comercializar no PAA e PNAE;  
5. Conhecer as fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças dos sistemas de produção  
agropecuários no contexto do PAA e PNAE.  
6. Fazer um planejamento do escoamento da produção, definindo rotas de distribuição e  
logística relacionada através de inteligência geográfica(geoprocessamento).  
7. Fazer um cadastro georreferenciado das propriedades que comercializam alimentos .  
Atividades desenvolvidas  
- Visita nas propriedades para levantamento de informações;  
- Organização de reuniões com agricultores;  
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- Tabulação de dados;  
- Organização de relatórios.  
- Construir um banco de dados dos produtos comercializados com os programas PAA e PNAE nos 
municípios da Bacia do Paraná 3;  
- Cadastrar novos produtores que tenham interesse em comercializar no PAA e PNAE;  
- Fazer um planejamento do escoamento da produção, definindo rotas de distribuição e logística  
relacionada através de inteligência geográfica(geoprocessamento).  
- Fazer cadastro georreferenciado das propriedades que comercializam alimentos.  
PROJETO 2. Capacitação dos agricultores na gestão dos Empreendimentos Familiares para  
inclusão produtiva voltada para os mercados institucionais PAA e PNAE.  
Objetivos:  
1. Orientação técnica para os produtores sobre produção de alimentos agroecológicos;  
2. Orientação para os produtores sobre padrão de qualidade e higiene no processo de produção  
dos alimentos para serem comercializados para o PAA e PNAE;  
3. Orientação sobre formas adequadas de processamento, embalagem e apresentação dos  
produtos a serem comercializados;  
4. Orientação sobre linhas de crédito, viabilidade técnica e econômica, e, acesso a  
financiamentos voltados para produção de alimentos agroecológicos.  
Atividades desenvolvidas  
- Organizar reuniões com agricultores e membros da equipe para planejar ações de interesse da  
comunidade e que estejam contempladas no programa;  
- Organizar cursos e oficinas sobre padrão de qualidade e higiene no processo de produção dos  
alimentos para serem comercializados para o PAA e PNAE;  
- Organizar palestras com membros da equipe, agricultores e agências responsáveis por  
financiamento agrícola;  
PROJETO 3: Diagnóstico da demanda de alimentos que podem ser adquiridos através do PAA e  
PNAE nos municípios da Bacia do Paraná 3.  
Objetivos:  
1. Fazer um levantamento por município do nº de Escolas e de alunos da Rede Municipal de 
Ensino;  
2. Fazer um levantamento por município do nº de Escolas e de alunos da Rede Municipal de 
Ensino;  
3. Fazer um levantamento por município das instituições que demandam alimentos do PAA.  
4. Fazer um levantamento do total de refeições servidas por ano nas instituições da Rede  
Municipal de Ensino e Estadual de ensino.  
5. Conhecer como é o sistema da compra da alimentação escolar do município:  
6. Identificar se há contrapartida do Município para o PNAE e o valor por aluno;  
7. Identificar os valores dos projetos do PAA e PNAE nos municípios.  
Atividades desenvolvidas  
- Levantamento de informações junto a secretária de educação dos municípios;  
- Levantamento de informações junto as escolas;  
- Levantamento de informações com as nutricionistas.  
- Tabulação das informações no Laboratório de Extensão Rural.  
PROJETO 4: Curso de formação continuada de merendeiras e nutricionistas,.no preparo e  
fornecimento de alimentos saudáveis, nos municípios da Bacia do Paraná 3.  
Objetivos:  
1. Capacitar as merendeiras no preparo de cardápios saudáveis, saborosos e criativos, com  
aproveitamento integral dos alimentos, valorização dos produtos da agricultura familiar local e de  
cultivo orgânico para fornecer as estudantes da rede municipal e estadual na bacia do Paraná 3.  
Atividades desenvolvidas  
- Organizar reuniões com merendeiras, nutricionistas e membros da equipe;  
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- Organizar oficinas sobre preparo de refeições saudáveis;  
- Organizar palestras sobre boas práticas na manipulação dos alimentos;  
- Organizar cursos conforme demanda.  
PROJETO 5: Turismo rural em propriedades modelo em agroecologia e agroindústrias familiares.  
Objetivos:  
1. Identificar propriedades familiares que desenvolvam a agroecologia e/ou agroindustrialização em 
municípios da bacia do Paraná 3;  
2. Elaboração de um catálogo digitalizado e impresso, com roteiro integrado das propriedades e  
agroindústrias familiares, que são referências na produção e fornecimento de alimentos para o  
PAA e PNAE nos municípios da Bacia do Paraná 3.  
Atividades desenvolvidas  
- Fazer levantamento de propriedades agroecológicas nos municípios;  
- Fazer levantamento de agroindústrias nos municípios;  
- Sistematizar as informações;  
- Organizar banco de dados;  
- Elaboração de catálogo;  
- Disponibilizar o catálogo impresso e digitalizado. 

 

8.2 – Alcance dos Objetivos: 

Os objetivos foram alcançados satisfatoriamente. Embora as atividades não tenham sido 
alcançadas em todos os 29 municípios da BP3, todos os municípios que demonstraram 
interesse no projeto foram atendidos. 

 

8.3 – Dificuldades Encontradas:  

Pode-se elencar três grandes dificuldades para o desenvolvimento de um programa desta 

natureza: 

Dificuldade 1: Falta de compromisso dos municípios no fornecimento de informações e no 

apoio das atividades do programa.  

Dificuldade 2: Demora por parte do MEC para readequação dos planos de trabalho. 

Dificuldade 3: Não liberação dos rendimentos do programa para investimentos em 

equipamentos. 

  

8.4 – Justificativa: 

Dificuldade 1: Falta de compromisso dos municípios no fornecimento de informações e no 

apoio das atividades do programa.  

Embora tenham se comprometido em colaborar com o programa no momento do envio do 

projeto para o MEC, na hora da execução, não deram rodo o apoio necessário para o 

desenvolvimento das atividades. 

Essa situação ocorre muitas vezes pela mudança/alternância de gestores municipais devido ao 

processo eleitoral. 

Dificuldade 2: Demora por parte do MEC para readequação dos planos de trabalho. 

Ao longo da execução do programa ocorreu a necessidade de replanejamento das mesmas em 
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função de vários motivos. Para que isso se viabilizasse, era necessária a alteração no uso dos 

recursos. Este procedimento sempre foi bastante demorado por parte do MEC o que dificultou a 

realização das atividades. 

Dificuldade 3: Não liberação dos rendimentos do programa para investimentos em 

equipamentos. 

Sempre é programado o uso dos rendimentos para aquisição de materiais e equipamentos, 
assim como outras despesas do projeto. Neste edital, foi a primeira vez que coordenamos um 
projeto, no qual não foi possível o uso dos rendimentos. 

9 – Autenticação com carimbo 

LOCAL E DATA RESPONSÁVEL PELA 
EXECUÇÃO 

ASSINATURA 

Cascavel-PR  

10/12/2019 

 

 
Nardel Luiz Soares da Silva 

Coordenador do Projeto 

 

LOCAL E DATA 

 

DIRIGENTE DO 
ORGÃO/ENTIDADE 

ASSINATURA 

Cascavel-PR 

         /       /2019 

 
PAULO SÉRGIO WOLFF 

Reitor 

 

 

 

 


