Resolução n.º 39/2013
“Dispõe sobre o Projeto de Extensão “Ações Educativas em
Alimentação e Nutrição para Beneficiários do Programa
Bolsa Família de Pitanga-Pr” do Curso de Nutrição da
Faculdade Campo Real.
O Diretor Geral da Faculdade Campo Real, mantida pela UB Campo Real
Educacional S.A., no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Aprovar o Projeto de Extensão “Ações Educativas em Alimentação e Nutrição para
Beneficiários do Programa Bolsa Família de Pitanga-Pr”, sob coordenação da prof.
Patrícia

Chiconatto,

objetivando

garantir

a

segurança

alimentar

para

o

desenvolvimento da comunidade atendida pelo Centro de Referência de Assistência
Social (CRAS) de Pitanga-Pr, destacando a compreensão de mudanças alimentares
proporcionadas pelo Programa Bolsa Família (PBF) – no município de Pitanga – PR,
com carga horária total de 80 (oitenta) horas.

Esta resolução entra em vigor a partir da presente data.
Ratificam-se atos realizados anteriormente,
Revogam-se as disposições em contrário.
Faculdade Campo Real, aos 19 dias de mês de dezembro de 2013.

Edson Aires da Silva
Diretor Geral

PROPOSTA DE PROJETO DE EXTENSÃO
1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
1.1. Nome do projeto: “Ações Educativas em Alimentação e Nutrição para
Beneficiários do Programa Bolsa Família de Pitanga-Pr”
1.2. Professor Coordenador: Patrícia Chiconatto
1.3. Local de realização: Centros de Referência de Assistência Social
1.4. Justificativa:
Uma vez que a alimentação é um direito de todos, constitui-se em dever dos
órgãos governamentais como municípios, estados e união fazer valer esse direito a
fim de que se assegure que todos os seus cidadãos tenham a alimentação básica
garantida. A insegurança alimentar e nutricional tem sido tema de muitas discussões
na tentativa de implantar programas que garantam o DHAA (Direito Humano à
Alimentação Adequada).
Nesse sentido, o DHAA é violado quando as pessoas são expostas a uma
situação de fome por não terem acesso à alimentação de qualidade e quantidade
suficiente que atenda suas necessidades nutricionais. No Brasil, a dificuldade de
acesso regular e permanente a alimentos de qualidade por uma grande parte da
população, somada a uma renda insuficiente, deixa claro um quadro de insegurança
alimentar e nutricional. Os programas de transferência condicionada de renda se
tornam necessários na proteção social e combate à pobreza em muitas partes do
mundo, inclusive no Brasil (Consea, 2010).
Deste modo faz-se necessário a inserção de muitas famílias em programas de
transferência de renda. Estes consistem em um repasse em dinheiro para famílias
cadastradas, desde que atendam aos critérios pré-estabelecidos pelos mesmos.
Literaturas apontam o PBF – Programa Bolsa Família, instituído pela Lei 10.836 de 9
de janeiro de 2004 pelo Governo Federal sob a coordenação do MDS (Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate a Fome) como o principal programa de
transferência de renda no combate à pobreza e a fome, garantindo uma renda

mínima ás famílias pobres. Ressalta-se que atualmente toda família com renda per
capta de até R$ 154,00 é elegível e pode participar do Programa (Cotta et al., 2013).

1.5. Objetivos do projeto:
Garantir a segurança alimentar para o desenvolvimento da comunidade atendida pelo
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Pitanga-Pr, destacando a
compreensão de mudanças alimentares proporcionadas pelo Programa Bolsa Família
(PBF) – no município de Pitanga - PR.
2 CARACTERÍSTICAS DO PROJETO
2.1 Carga horária total: 80
2.2 Público-alvo: Comunidade atendida pelo CRAS
2.3 Periodicidade: mensalmente
2.4 Período de funcionamento: agosto/2014 a dezembro/2015
2.5 Número de vagas: 100 vagas
2.6 Taxa de inscrição (se houver): não se aplica
2.7 Cronograma de atividades:
Data
Agosto

Atividade
a Revisão bibliográfica

setembro/2014
Outubro

a Elaboração das ações educativas

novembro/2014
Novembro/2014

a Aplicação das ações educativas

setembro/2015

Outubro/2015

Tabulação dos dados

Novembro/2015

Redação em formato cientifico dos
relatos de experiências adquiridas

Dezembro/2015

Plenária de Apresentação

3. IDENTIFICAÇÃO DO PROFESSOR COORDENADOR
3.1 Nome: Patricia Chiconatto
3.2 Maior titulação: Especialista
3.3 Curso:Nutrição
4. REQUISITOS A SEREM PREENCHIDOS PELOS PARTICIPANTES
Os acadêmicos deverão apresentar relatórios comprobatórios das atividades
realizadas para validação da carga horaria do projeto em questão.
5. ORÇAMENTO (se houver)
5.1 Receitas
Descrição

Valor

Sem arrecadação

Sem arrecadação

5.2 Despesas
Descrição

Valor

As despesas são custeadas pela Instituição proponente
Total das receitas

R$

Termos em que, requer a aprovação do presente projeto.

