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A Faculdade de Nutrição Emília de Jesus Ferreiro (FNEJF) vinculada à Universidade
Federal Fluminense (UFF), localizada no município de Niterói (RJ), desenvolve um
conjunto de ações voltadas para o fortalecimento das políticas de Alimentação e
Nutrição em articulação com distintos setores de política pública nas áreas da saúde,  
educação e segurança alimentar e nutricional. 

Destaca-se a articulação com a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia do
município de Niterói (RJ), em especial com a Coordenação de Alimentação Escolar
que desde do ano de 2010 oportunizou a contrução de diversos processos de
formação compartilhados junto ao Grupo de Ensino, Extensão e Pesquisa em
Alimentação e Saúde Escolar (GEPASE/UFF).

O GEPASE se constitui em uma experiência permanente de integração entre
extensão,  ensino e pesquisa, sendo orientado pelo reconhecimento do papel social
da universidade pública no fortalecimento das políticas públicas como direto,
buscando uma formação situada e contextualizada no âmbito acadêmico. Além
disso, valoriza outras formas de saber e do fazer no cotidiano da implementação das
políticas publicas, com destaque para o Programa Nacional de Alimentaçao Escolar
(PNAE).    

O GEPASE busca diversas estratégias de articulação interinstitucional, com diferentes
niveis de governo e sociedade civil. O grupo vem se consolidando sendo contemplado
em diversos editais como FOEXT, FOPESQ, bem como bolsa de ensino, pesquisa e
extensão.

A experiência e vivência do GEPASE possibilitou a habilitação da Universidade
Federal Fluminense como Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar
(CECANE-UFF) em 2013, sendo formalizado em 2018 por meio da parceria junto ao
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Em 2020, o grupo foi
contemplado com dois editais de fomento em parceria com a Prefeitura de Niterói
para desenvovimento de ações de promoção da alimentação adequada, saudável e
sustentável nas escolas e formação de agricultores familiares para o acesso ao
mercado institucional do PNAE. 

APRESENTAÇÃO 



 O Grupo de Extensão, Ensino e Pesquisa em Alimentação e
Saúde Escolar (GEPASE) atua nos seguintes eixos de
trabalho:
 
(1) Apoio e formação de atores sociais para o
desenvolvimento de ações para a promoção da
alimentação adequada, saudável e sustentável em escolas;

(2) Ações de monitoramento e assessoria para o
aprimoramento da execução do Programa Nacional de
Alimentação escolar (PNAE) em municípios do estado do RJ; 

(3) Estatégias e ações para o fortalecimento da compra
institucional de alimentos da agricultura familair;

(4) Desenvolvimento e experimentação de estratégias e
ações com vistas à aproximação dos três pilares da
universidade: ensino, pesquisa e extensão; 

(5) Integração de novas dimensões do saber na formação
acadêmica em Nutrição; 

(6) Produção do conhecimento em bases científicas
transdisciplinares, considerando a pesquisa como bem
público.  

GEPASE - UFF 



Os Centros Colaboradores em Alimentação e

Nutrição Escolar – CECANE são unidades de

referência e apoio constituídas, no âmbito das

Instituições Federais de Ensino Superior – IFES,

para desenvolver ações de interesse e

necessidade do Programa Nacional de

Alimentação Escolar – PNAE, com estrutura e

equipe para execução das atividades nas áreas

prioritárias e nas formas de atuação definidas

pelo FNDE.

O CECANE UFF vem desenvolvendo as seguintes

atividades:

-Monitoramento e assessoria aos municipios

quanto a execução do PNAE;

-Formação para Conselheiros da Alimentação

Escolar (membros do CAE);

-Oficinas de articulação com agricultores

familiares e entidades executoras do PNAE;

- Apoio Técnico ao FNDE;

-Desenvolvimento de materiais educativos; 

- Formação de Nutricionistas do PNAE.

 

Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição
Escolar (CECANE-UFF)  



PROJETO ESCOLAS SAUDÁVEIS E
SUSTENTÁVEIS  

O projeto “Escolas Saudáveis e Sustentáveis:

conectando produção e consumo conscientes de

alimentos” é fruto de uma parceria da UFF com a prefeitura

de Nitéroi, por meio da Secretaria de Educação Ciência e

tecnologia. O projeto adota como elemento estruturante as

Hortas Pedagógicas Agroecológicas, que possibilita

conectar as dimensões ambiental, pedagógica e alimentar

que orientam as atividades de ensino, pesquisa, extensão

implementadas nas escolas. Assim, o projeto busca

desenvolver ações com vistas a fortalecer, integrar e ampliar

práticas alimentares e ambientais sustentáveis nas escolas

municipais e junto aos agricultores familiares

agroecológicos.



O Projeto “Formação em Agroecologia e Mercado

Institucional para Agricultores Familiares Urbanos:

estratégia para a Segurança Alimentar e Nutricional no

Município de Niterói” inclui diferentes estratégias para o

mapeamento de agricultores familiares de Niterói com

vistas a contribuir com o fortalecimento deste segmento no

acesso às compras públicas para a alimentação escolar.

Neste sentido, a parceria da UFF com a Prefeitura de

Niterói, por meio da Secretaria de Desenvolvimento

Econômico possibilitou o desenvolvimento de um Curso de

Formação para Agricultores Familiares Urbanos em

Agroecologia e Mercado Institucional Público que incluiu

informações teóricas e práticas sobre o manejo

agroecológico, políticas públicas e organização dos

agricultores. Espera-se oportunizar a articulação de uma

rede colaborativa entre agricultores e instituições de apoio

no território a fim de incentivar o processo de organização

desse segmento no município. 

MAPEAMENTO E APOIO A AGRICULTURA URBANA PARA
MERCADO INSTITUCIONAL PÚBLICO 



O Grupo de Trabalho de Compras Públicas foi

instituído por membros da rede de agroecologia da

UFF com representante de dois núcleos, GEPASE -

UFF e Núcleo Rio das Ostras, além de integrantes da

Comissão Permanente de Sustentabilidade da UFF e

da Reitoria. Tem como objetivo desenvolver uma

proposta orientativa para instrumentalizar a gestão

da UFF a desenhar mecanismos institucionais que

fortaleçam a aquisição de alimentos da agricultura

familiar, em especial, agroecológicos, para as

instituições que estão sobre o arcabouço regimental

da UFF. 

DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS PARA A COMPRA
INSTITUCIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA UFF - REDE DE

AGROECOLOGIA/UFF
 



O projeto se constitui em ação vinculada ao

GEPASE e integra a Rede de Agroecologia

da UFF no eixo que se propõe ocupar os

espaços verdes da Universidade com o

processo de desenvolvimento de hortas

agroecológicas urbanas coletivas. O

Laboratório Aberto de Agroecologia, Nutrição

e Tecnologia (LAANT) configura-se como um

espaço aberto para experimentação e

disseminação de práticas agroecológicas

com desenvolvimento de tecnologia

sustentáveis, articuladas à formação em

diferentes áreas de conhecimento e saberes,

integrando pesquisa, extensão e ensino na

construção do conhecimento, de modo a se

estabelecer como uma tecnologia social com

grande potencialidade para construir

vivências e processos pedagógicos

inovadores. 

LABORATÓRIO ABERTO DE AGROECOLOGIA, NUTRIÇÃO E
TECNOLOGIA (LAANT) - Horta Urbana Valonguinho



A disciplina Alimentação Escolar foi criada em

2014, como optativa do curso de graduação em

nutrição, é disponibilizada também para cursos de

pedagogia, educação física entre outros. Foi

proposta como estratégia de ensino articulada a

expertise do GEPASE no tema, possibilidando a

inteface junto os projetos/ações de pesquisa e

extensão, promovendo assim a indissociabilidade dos

três pilares da universidade. Ademais, a atuação do

nutricionista na área de alimentação escolar vem

crescendo e a disciplina de Alimentção Escolar se

propõe  a preencher uma lacuna desse conteúdo na

formação em Nutrição . 

 

DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO

A disciplina Políticas, Programas e Processos
no contexto escolar é oferecida como eletiva
no Programa de Pós Graduação em Ciências
da Nutrição e contribui para articular e
fortalecer projetos de pesquisa no âmbito do
mestrado acadêmico, de modo a fortalecer a
produção de conhecimento na área de 
 Segurança Alimentar e Nutricional no contexto
escolar. 
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