
 

 

PLATAFORMA PARA A ABEn – Seção RJ - GESTÃO 2019-2022  

CHAPA – Integrar para Avançar 

A Associação Brasileira de Enfermagem – ABEn é uma associação civil que defende a 

soberania do seu país como um Estado democrático e de direito tem como princípios a 

cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e o pluralismo 

político.  

A ABEn - Seção RJ, ao longo de sua existência, tem investido no apoio e protagonismo das 

lutas para o desenvolvimento da Enfermagem, atuando efetivamente nos campos político, 

científico e cultural, pela construção de uma enfermagem fluminense cada vez mais 

fortalecida. Este investimento se reflete:  

 Nas contribuições da entidade para a reorientação das diretrizes curriculares 

nacionais  do curso de Graduação em Enfermagem junto às instituições de ensino em 

todos os níveis, e, mais recentemente, nas discussões de diretrizes para implantação 

e implementação dos Cursos de nível técnico;  

 Na participação nos movimentos e lutas em favor dos direitos e interesses dos 

trabalhadores da área da saúde e da enfermagem, com entidade parceira das demais 

organizações de enfermagem e entidades da sociedade civil; 

 No desenvolvimento de ações de formação em saúde, divulgação técnico-científica, 

pesquisa e inovação tecnológica nos vários níveis e setores de atuação da 

enfermagem, junto às instâncias de ensino, pesquisa e de atenção à saúde.  

A CHAPA 1 – Integrar para Avançar, respeita  as conquistas das gestões anteriores e se 

propõe a continuar mobilizando a categoria para o enfrentamento dos desafios do contexto 

sócio, político e de saúde atual, de um país que ocupa a 79ª posição no Indice de 

Desenvolvimento Humano no Relatório 2016 do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (UNDP). Para isso, é necessário que instituições de ensino, serviços de 

saúde e profissionais da Enfermagem se reconhecerem como sujeitos transformadores. 

Neste sentido, convidamos a todos a conhecerem nossa plataforma e a participarem 

conosco na profissionalização científica, política e cultural da Enfermagem Fluminense para 

o bem da sociedade brasileira. 



 

 

 

As ações prioritárias da nossa Plataforma são: 

 Desenvolver uma gestão solidária, transparente e participativa; 

 Difundir a ABEn- Seção RJ no Estado do Rio de Janeiro, desenvolvendo iniciativas e/ou 

fortalecendo as já implementadas;  

 Fortalecer a luta pelo protagonismo político da Enfermagem nas políticas públicas em 

especial na educação, na pesquisa e na saúde; 

 Defender o Sistema Único de Saúde-SUS por meio da participação na construção de 

estratégias de ação junto a fóruns, movimentos e entidades que atuam na defesa dos 

direitos humanos, em especial do direito a saúde;  

 Propor e defender políticas e programas que visem à melhoria da qualidade de vida da 

população e ao acesso universal e equânime aos serviços social e de saúde; 

 Defender a consolidação da educação em Enfermagem, da pesquisa científica, do 
trabalho da Enfermagem como prática social, essencial à assistência social e à saúde, à 
organização e ao funcionamento dos serviços de saúde. 

 Promover intercâmbio técnico-científico e cultural com entidades e instituições nacionais 

e internacionais, com vistas ao desenvolvimento da prática profissional e do 

conhecimento da Enfermagem no Estado do Rio de Janeiro;  

 Identificar as necessidades educação permanente do pessoal de Enfermagem em todos 

os níveis de atuação, propondo, implementando e ampliando ações de formação em 

saúde para estudantes e profissionais de enfermagem, por meio da realização de cursos, 

oficinas e seminários, etc., planejados em articulação com o Fórum de Escolas, as 

Instituições de Ensino e/ou de Serviço, o Conselho Consultivo Estadual de Escolas de 

Enfermagem, o Centro de Desenvolvimento de Práticas Profissionais e o Centro de 

Estudos e Pesquisas em Enfermagem;  

 Apoiar, fortalecer e ampliar o desenvolvimento das ações no âmbito dos departamentos 

científicos da ABEn-Seção RJ, nas áreas de Enfermagem em Saúde Mental, Enfermagem 

Gerontológica, Enfermagem na Atenção Primária à Saúde/ Saúde da Família e História da 



 

 

Enfermagem, assim como apoiar iniciativas de criação denovos departamentos em 

outras áreas de interesse da profissão; 

 Promover a articulação entre os Cursos de Graduação, de Pós-graduação e de Escolas 

Técnicas para produção de conhecimento na área da Educação Superior e Profissional 

em Enfermagem, assessorando na avaliação de cursos da saúde com base nas 

necessidades do SUS, na revisão de currículos, na produção de documentos técnicos e na 

gestão do ensino;  

 Viabilizar espaços de integração entre Instituições do Ensino superior, de Educação 

Profissional de Nível Técnico em Enfermagem e Instituições/Serviços de Saúde para o 

desenvolvimento da Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro;  

 Promover e apoiar eventos técnicos científicos e culturais; 

 Ampliar o diálogo com os associados da ABEn Seção RJ e com os estudantes e 

profissionais de enfermagem do estado do Rio de Janeiro; 

 Desenvolver estratégias de informação e comunicação para acompanhamento e 

divulgação das atividades realizadas pela ABEn; 


