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ORIENTAÇÕES PARA ENTREGA DOS KITS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE) - 2021 
 

O Instituto Federal da Paraíba – IFPB Campus Cajazeiras, através da Coordenação de Apoio ao 
Estudante – CAEST, divulga o cronograma da 1ª entrega dos kits de gêneros alimentícios da 
Agricultura Familiar, adquiridos através da Chamada Pública no 01/2021/DG/CZ, a fim de contemplar 
os(as) estudantes que manifestaram previamente o interesse nas cestas de gêneros alimentícios por 
meio da Chamada Interna do Edital nº 06/2021/DG/CZ  e que também confirmaram interesse nos 
kits por meio de formulário específico entre os dias 29/10 e 21/11.  

Com o objetivo de evitar aglomerações, os kits serão entregues nos dias 29/11 (09h às 12h e 
13h30 às 15h30) e 30/11 (07h30 às 12h e 13h30 às 15h30). Cada estudante deve ficar atento(a) ao 
seu dia e horário especificado no RESULTADO FINAL DA CHAMADA DE INTERESSE PARA OS KITS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR E CRONOGRAMA DE ENTREGAS.  

A retirada das cestas ocorrerá no Refeitório da sede do IFPB Campus Cajazeiras, situada na 
Rua José Antônio da Silva, no 300, Loteamento Jardim Oásis, Cajazeiras – PB. 

De acordo com as Diretrizes Gerais para Acesso aos Ambientes do IFPB Campus Cajazeiras, em 
razão da pandemia da COVID-19, o acesso ao Campus acontecerá apenas pelo portão principal e 
deverão ser executados os seguintes procedimentos: 

1. O uso de máscara será obrigatório; 
2. No portão de acesso ao campus haverá uma barreira sanitária onde, na ocasião, serão 

realizados os seguintes protocolos: 
 

a. Verificação do uso correto da máscara; 
b. Aferição da temperatura por meio de termômetro infravermelho; 
c. Desinfecção de calçados, por meio de tapete com solução sanitizante e 
d. Desinfecção das mãos com uso de álcool 70% e/ou água e sabão. 

 
3. Somente após conformidade sanitária, será autorizado acesso ao campus e o(a) 

estudante será direcionado(a) ao local da entrega;  
4. Ao se aproximar do local de entrega (refeitório), devem ser observadas e respeitadas as 

indicações de distanciamento social fixadas no chão;  
5. Será permitida a entrada de, no máximo, 2 pessoas representando cada estudante 

contemplado com as cestas. Neste caso, uma pessoa deverá se dirigir à saída do refeitório 
para que possa dar o suporte necessário, enquanto a outra se direciona para entrada, 
onde irá se identificar para que seja feita conferência e autorizada a retirada das cestas;  

6. Ao receber as cestas, o(a) estudante deve deixar o mais breve possível o local e evitar a 
permanência em outros ambientes do campus. 

Os(as) estudantes ou seus responsáveis/representantes deverão comparecer ao local munidos 
de documento de identificação com foto e caneta de tinta azul ou preta. 
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Nesta entrega os(as) estudantes receberão 2 kits. A composição de cada kit é descrita no 
Quadro I.  

QUADRO I – Composição do kit 

PRODUTO QUANTIDADE 

Banana Prata 1 kg 

Batata Doce 2 kg 

Jerimum 2 kg 

Mamão Formosa 2 kg 

Macaxeira 2 kg 

 

Todos deverão assinar um “Termo de Ciência e Recebimento” e entregar à equipe no local.  

O(A) responsável ou representante de dois ou mais estudantes contemplados, poderá retirar 
os kits de cada estudante em um único momento, mesmo que tenham sido agendados para dias e/ou 
horários diferentes. Neste caso, será assinado um Termo de Ciência e Recebimento para cada 
estudante. 

O IFPB Campus Cajazeiras não se responsabilizará pelos meios para transporte dos kits até a 
residência do(a) estudante, cabendo a ele(a), ou ao responsável, se programar para este 
deslocamento. 

Caso o(a) estudante ou seu responsável/representante não possa realizar a retirada dos kits 
no dia e/ou horário agendado, poderá comparecer até quarta-feira, dia 01/12/2021 das 07h30 às 
12h para fazer sua retirada. Após este prazo, não garantimos mais a entrega destes kits para o ano de 
2021. 

Informamos que os kits serão recebidos, pelo Campus, já montados e para distribuição será 
realizado procedimento de higienização com solução de água clorada ou álcool 70% apenas na 
embalagem externa. No entanto, como medida preventiva e em função do deslocamento até às 
casas, orientamos que essa etapa de higienização seja repetida. Além disso, tomar as seguintes 
precauções: 

 Retirar os alimentos da embalagem do kit; 

 Armazenar os alimentos em local limpo, arejado e ao abrigo da luz; 

 Lavar em água corrente a macaxeira, o jerimum e a batata doce antes de descascar, 
cortar e/ou levar para cozimento.  

 

Cordialmente,  

Coordenação da CAEST-CZ 


