
 
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: 

ANÁLISE DOS ARRANJOS INSTITUCIONAIS DO PROGRAMA COM AS ORGANIZAÇÕES 

ECONÔMICAS DE AGRICULTURA FAMILIAR NO RECÔNCAVO DA BAHIA 

Chamada – MCTIC/CNPq Nº 16/2016 

Objetivo Geral 
Analisar os fatores que favorecem e/ou dificultam a incorporação efetiva 

da aquisição dos produtos das organizações econômicas da agricultura 

familiar (OEFA) no âmbito do PNAE em municípios do Território de 

Identidade do Recôncavo da Bahia.  

Objetivos Específicos 
 

De Investigação 

a) Caracterizar os circuitos de comercialização utilizados pelas OEAF 

necessários para atender ao mercado institucional do PNAE;  

b) Analisar os desafios das OEAF para atender mercado institucional do 

PNAE no Recôncavo;  

c) Caracterizar os arranjos institucionais da gestão do PNAE para a 

aquisição dos produtos das OEAF;  

d) Analisar as barreiras dos arranjos institucionais da gestão do PNAE 

para a aquisição dos produtos oriundos das OEAF para o mercado 

institucional do PNAE;  

e) Avaliar os fatores que favorecem/dificultam a institucionalização da 

garantia de 30% de produtos oriundos da AF para o PNAE;  

 

De Extensão Tecnológica:  

a) Construir indicadores de monitoramento, com base no Artigo 14 da Lei 

11.947/2009,;  

b) Promover o fortalecimento institucional do NUSAN entre os diferentes 

campi da UFRB e ampliar a sua capacidade de articulação e de formação 

de rede em torno dos princípios e diretrizes da Política Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional.  

 

De qualificação profissional  

a) Realizar formação com atores da comunidade escolar sobre temas de 

Segurança Alimentar e Nutricional, Direito Humano à Alimentação e 

Adequada e Alimentação Saudável e outros temas a serem definidos de 

acordo com os resultados da investigação;  

b) Desenvolver oficinas de formação com atores envolvidos na 

implementação do `PNAE e das OEAF sobre temas relativos à Segurança 

Alimentar e Nutricional, ao Direito Humano à Alimentação Adequada, 

Gestão e organização financeira das OEAF, Formação em legislação 

Sanitária e outros temas a serem definidos de acordo com os resultados da 

investigação. 

Instituições Parceiras 

Público 
-Representantes das Organizações Econômicas da Agricultura Familiar 

– OEAF e Agricultores Familiares; 

- Estudantes da Educação Básica e de Graduação; 

- Atores envolvidos na execução do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar - PNAE (Nutricionista, Secretário de Educação, Contador, 

Conselheiro da Alimentação Escolar, Merendeiras, Professores e 

Gestores Escolares). 

Metodologia 
Será adotado o estudo de caso como estratégia de investigação. O 

universo empírico será constituído por municípios do território de 

identidade Recôncavo da Bahia que atendam aos seguintes critérios: 

três municípios que apresentaram baixa execução da compra da AF, 

conforme dados da execução orçamentária do PNAE em 2014/2015; 

presença de OEAF nestes municípios e/ou suas proximidades; 

disponibilidade de oferta para o mercado institucional. Serão utilizadas 

fontes de dados primários e secundários. Após a seleção dos municípios 

os atores institucionais serão contatados para participação na pesquisa, 

por meio das parcerias pré-existentes destes atores com os Projetos 

CECANE e Mais Mercado. As técnicas de produção de dados serão: 

entrevistas estruturadas, semiestruturadas, grupos focais e mapas 

sociais de comercialização a serem realizadas com gestores, técnicos 

municipais e atores representantes e/ou associados das OEAF, por meio 

da aplicação de instrumentos estruturados e roteiros de entrevistas 

semiestruturadas. Os dados produzidos serão analisados a partir da 

estratégia de triangulação de informações colhidas pelas quatro técnicas 

de coleta de dados. A análise buscará articular as diversas perspectivas 

dos atores e dos arranjos institucionais e organizacionais nos quais os 

atores atuam.  

Resultados Esperados  
Ampliar a compra da agricultura familiar nos municípios estudados no 

curto e médio prazo;  

Incentivo e promoção de maior investimento na produção, capacidade 

produtiva e organizacional da oferta;  

Maior apropriação e responsabilidade das organizações da sua 

produção e canais de comercialização a partir dos Mapas dos Circuitos 

de Comercialização das OEAF;  

Construção de Indicadores de Monitoramento nas dimensões da oferta, 

abastecimento, consumo e gestão pública; 

Maior proximidade da universidade com a gestão de políticas públicas, 

compreendendo melhor o papel e atuação dos diferentes atores 

envolvidos;  

Integração entre pesquisadores das universidades brasileiras e Equador, 

bem como dos estudantes de graduação e de pós-graduação. 
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