
 

A CHAPA 2 – ABEn PARTICIPAÇÃO E LUTA afirma seu compromisso com a defesa da 

democracia brasileira, conquistada por meio de amplo processo de luta social.  Assim, contraria 

todas as formas de opressão, autoritarismo e tentativas de silenciamento em curso no país. Estaremos 

comprometidos com a manutenção dos direitos sociais, com a preservação dos direitos humanos, 

com o respeito à soberania nacional, com o fortalecimento da participação nos espaços de controle 

social e com a liberdade de pensamento nos múltiplos espaços de construção da vida.  

 

A CHAPA 2 ABEn PARTICIPAÇÃO E LUTA se compromete com a implementação de uma 

gestão participativa, democrática, transparente, inclusiva e solidária, buscando fortalecer a 

Enfermagem brasileira na defesa de políticas públicas de interesse para o bem-estar social, em 

especial da educação e da saúde. Neste contexto, é um imperativo ético de nossa Chapa, frente aos 

descontentamentos e anseios que temos escutado, implementar uma relação respeitosa, dialogada e 

de construção coletiva, fortalecendo a concepção de rede colaborativa entre a Diretoria Nacional,  

as Seções Estaduais e do DF e os enfermeiros (as), técnicos, auxiliares e estudantes, nos seus 

múltiplos espaços de inserção.   

 

A CHAPA 2 – ABEn PARTICIPAÇÃO E LUTA zelará pelos símbolos e tradições da ABEn, assim 

como, atuará pela continuidade e fortalecimento do legado de trabalho, finalidades estatutárias 

e conquistas históricas da Entidade, ampliando e investindo em ações junto às instâncias de 

ensino, pesquisa, extensão, atenção à saúde, em especial da assistência de Enfermagem. Se 

propõe a avançar, no sentido de mobilizar os profissionais de Enfermagem para o enfrentamento da 

situação de crise instalada no país, com empenho na superação da desigualdade e carências no 

acesso à saúde que assolam nossa sociedade. Para isso, convidamos as escolas, serviços de saúde, 

profissionais da Enfermagem, associadas e associados, que se identificam com as nossas propostas 



a participarem da história viva da ABEn conosco.  

 
 

Nesse sentido, a partir da escuta sensível e qualificada dos associados (as) e comunidade em geral, 

apresentamos os seguintes princípios e compromissos para o triênio 2019-2022. 

 

PRINCÍPIO I  

DEFESA DA SEGURIDADE SOCIAL, DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO COMO DIREITOS  

FUNDAMENTAIS DOS CIDADÃOS E CIDADÃS, ESSENCIAIS PARA EFETIVIDADE 

DO CUIDADO DE ENFERMAGEM 

Compromissos: 

1. Mobilizar, articular e ampliar o conjunto de forças políticas apoiadoras das pautas e projetos da 

Enfermagem e da saúde. Participando de fóruns de debates, comissões e organizações nacionais e 

internacionais relacionados ao processo de formação de trabalhadores em saúde em geral, e da 

Enfermagem, em particular. Em especial, atuando pela potencialização do Fórum Nacional das 

Organizações de Enfermagem, pois somente articulados seremos efetivos na ação contra a retirada 

de direitos e desmonte das políticas públicas. 

2. Atuar contra a retirada de direitos sociais e a diminuição do investimento público em saúde, 

educação, ciência e tecnologia em curso no país.  

3. Participar como articuladora e interlocutora da Enfermagem Brasileira junto às instâncias 

formuladoras de políticas públicas nos campos da saúde e da educação, empreendendo as lutas em 

defesa do SUS e da educação pública. 

4. Articular-se com a sociedade em geral e organizações sociais, na defesa dos direitos sociais e 

na consolidação de políticas que garantam à população a efetividade do direito à saúde, orientado 

pela universalidade, integralidade, equidade e participação social.  

5. Defender os princípios constitucionais do Sistema Único de Saúde – SUS, participando, 

ativamente, da construção de estratégias e ações junto aos fóruns, movimentos sociais e entidades 

que atuam na defesa dos direitos sociais e humanos, em especial do direito à saúde e educação. 

6. Defender projetos da Enfermagem relacionados às políticas e ações de saúde e educação 

públicas; ciência, tecnologia e inovação, com garantia de investimento estatal, alinhados com os 

interesses do desenvolvimento nacional. 

7. Estimular o protagonismo da ABEn e dos (as) trabalhadores (as) de Enfermagem nos espaços 

do controle social, construindo projetos conjuntos com os movimentos sociais e entidades 

defensoras do fortalecimento e consolidação do SUS. 

8. Intensificar e ampliar a participação de associadas (os) e profissionais de Enfermagem, na 



mobilização coletiva junto a fóruns, organizações políticas do campo da saúde e da Enfermagem, 

em ações nas áreas sociais, saúde, educação, pesquisa e inovação tecnológica.  

9. Propor pautas e inserir temas prioritários da agenda do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nos 

fóruns da Entidade, assim como, garantir a presença ativa de nossas representações no CNS, nos 

espaços de debate e deliberação da ABEn. Assim como, atuar para conquistar novamente uma vaga 

de titular da ABEn no CNS. 

10. Atuar contra o racismo, as fobias de gênero e orientação sexual. Apoiar a luta por direitos da 

população negra, das mulheres, dos indígenas, dos LGBTs, dos trabalhadores do campo e dos 

demais grupos populacionais que se encontram em situação de iniquidade. 

 

PRINCÍPIO  II 

ÉTICA, DEMOCRACIA E DIREITOS HUMANOS COMO ALICERCES DO 

DESENVOLVIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO, CULTURAL E POLÍTICO DOS 

PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 

Compromissos: 

1. Desenvolver iniciativas que promovam o desenvolvimento de práticas, estudos e pesquisas em 

Enfermagem, a partir de planejamento elaborado pelos Departamentos, Comitês Nacionais e aqueles 

instituídos junto às Seções, em parceria com as Redes e Fóruns de Ensino, Pesquisa e Práticas 

Profissionais. 

2. Adotar medidas necessárias à defesa e consolidação do trabalho em Enfermagem como prática 

social, a qual deve ser exercida em condições dignas e saudáveis. 

3. Desenvolver projetos articulados com as Seções, Comitês Estudantis, escolas e serviços de 

saúde, que promovam o desenvolvimento, preservação da memória da ABEn, e construção de 

bancos de dados visando a qualificação da prática profissional da categoria. 

4. Participar ativamente da construção da agenda de prioridades de pesquisa, junto aos órgãos de 

fomento, em diálogo com os programas de pós-graduação em Enfermagem, mantendo a firmeza de 

posicionamento em defesa do financiamento público para a pesquisa em Enfermagem e em 

saúde.  

5.  Realizar fóruns interdepartamentais e intercomissões que abordem as questões técnico-

científicas da profissão, especialidades e práticas de Enfermagem, com vistas ao desenvolvimento 

científico, à reflexão, à análise e construção de consensos sobre temáticas transversais.  

6. Desenvolver e ampliar a agenda dos fóruns que articulam as instâncias de produção de 

conhecimento e comunicação científica em tempos de “ciência aberta”. 

7. Promover e estimular o desenvolvimento de estudos e pesquisas da área de Enfermagem e 

correlatas de interesse da sociedade, mantendo e fortalecendo veículos de comunicação e de 



divulgação científica. 

8. Garantia da continuidade e fortalecimento do papel da Revista Brasileira de Enfermagem -

REBEn - como um importante e histórico veículo de publicação e difusão da produção do 

conhecimento em Enfermagem e em saúde. 

9. Instituir o Centro de Práticas de Enfermagem integrado à rede SUS, no qual possamos promover 

e ampliar o acesso às práticas, técnicas e conhecimentos da Enfermagem à sociedade, difundindo 

nosso papel, concepção e competências no cuidado à saúde. 

10. Fortalecer e expandir o papel dos Departamentos Científicos como dinamizadores de práticas 

profissionais que contribuam com o atendimento às demandas da sociedade e com o enfrentamento 

da determinação social da saúde.  

 

PRINCÍPIO III 

DEFESA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO E DA PESQUISA EM ENFERMAGEM, 

VISANDO O FORTALECIMENTO DAS COMPETÊNCIAS HUMANAS, TÉCNICAS E 

POLÍTICAS DA PROFISSÃO 

Compromissos: 

1. Intensificar a atuação pela implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais e projetos 

pedagógicos dos cursos de graduação e nível médio de Enfermagem que promovam a formação 

baseada em competência técnica, humana e política, referenciando a educação e a saúde públicas, 

entendidas como direitos universais, assegurados pelo Estado e financiados pelos impostos dos 

cidadãos e cidadãs. 

2. Atuar firmemente contra a formação de profissionais de Enfermagem (graduação e técnico) e 

outras profissões de saúde, na modalidade de educação à distância (EAD), em todos os fóruns e 

junto à sociedade, expondo os riscos dessa modalidade na formação de profissionais do cuidado, 

preservando a segurança da população. 

3. Realizar projetos de formação e educação permanente, desenvolvendo acordos, parcerias e 

interfaces com organizações públicas e privadas, a partir de diagnósticos regionais, voltados para 

enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, construídos em articulação e diálogo com os 

conselhos de educação e saúde, assim como o Conselho Consultivo de Escolas de Enfermagem, a 

Diretoria de Desenvolvimento de Práticas Profissionais e a Diretoria de Estudos e Pesquisas em 

Enfermagem. 

4. Construir Plano de Ação para as Diretorias Nacionais, em parceria com as Seções, 

departamentos e comitês. 

5. Desenvolver projetos de formação com os estudantes de Enfermagem, em parceria com o 

Comitê Nacional de Estudantes da ABEn e das Seções, que contribuam com a inserção nas 



realidades do SUS e a reflexão crítica sobre o direito à saúde, o histórico da saúde pública e da 

Enfermagem.  

6. Apoiar o desenvolvimento da Educação Profissional Técnica na perspectiva sócio sanitária e 

do SUS, defendendo a formulação de novas Diretrizes Nacionais para o ensino técnico em 

Enfermagem, promovendo um debate amplo com Cursos e Escolas no território nacional em 

parceria com as Seções. 

7. Estimular o debate entre os ensinos de Graduação, Pós-graduação e Técnico profissionalizante, 

criando espaços de reflexão e diálogo.  

8. Dinamizar os espaços já instituídos de construção da pós-graduação, e promover a instituição 

de novos espaços de reflexão, formulação e construção de encaminhamentos para fortalecer a 

política de formação e desenvolvimento da pós-graduação de Enfermagem Brasileira. 

9. Promover intercâmbio técnico, científico e cultural com entidades, organizações e instituições, 

nacionais e internacionais, com vistas ao desenvolvimento da formação e da prática de Enfermagem. 

10. Promover e ampliar o debate acerca da avaliação da formação em enfermagem, intervindo na 

formulação das políticas construídas junto ao MEC. 

 

PRINCÍPIO IV 

GESTÃO PARTICIPATIVA, VISIBILIDADE SOCIAL E SUSTENTABILIDADE DA 

ENTIDADE 

Compromissos: 

1. Ampliar a aproximação da ABEn com os profissionais de Enfermagem, apoiando e 

fortalecendo o desenvolvimento de ações conjuntas entre as Diretorias Nacionais e as Seções, 

intensificando nossa ação em Rede. 

2. Realizar um planejamento estratégico da Associação para a gestão 2019-2022 com participação 

ativa, solidária e democrática das Seções.  

3. Promover o diálogo e a mobilização coletiva sobre o Projeto Político da ABEn a fim de 

fortalecer nossos processos de conquista e organicidade institucional junto às pautas em defesa da 

Enfermagem e de uma sociedade mais democrática.  

4. Difundir a ABEn no país, por meio de uma campanha de visibilidade institucional articulada 

em rede com as Seções, promovendo a divulgação dos projetos em andamento e a serem instituídos, 

ampliando as estratégias de informação e comunicação para estimular a participação, a comunicação 

sobre as atividades realizadas, assim como, promovendo a difusão do conhecimento em 

Enfermagem e saúde; 

5. Atuar pela ampliação do quadro de associadas e associados (enfermeiras, enfermeiros, 

técnicas/os e auxiliares de Enfermagem e estudantes da graduação e formação técnica), 



revitalizando a Entidade, ampliando nossa representatividade, diálogo com a categoria e 

sustentabilidade financeira. 

6. Implementar Projeto de Ouvidoria Coletiva para ampliar a escuta aos associados e comunidade 

de enfermagem sobre suas sugestões, reivindicações e anseios.  

7. Prosseguir com o reordenamento contábil, para assegurar a viabilidade financeira da ABEn, 

orientando as Seções para a elaboração de plano orçamentário anual. 

8. Manter e fortalecer a agenda de eventos nacionais e internacionais, dirigidos aos profissionais 

da área de Enfermagem e áreas afins, em parceria com as Seções, as sociedades e/ou associações de 

especialistas filiadas à ABEn. 

9. Potencializar o intercâmbio técnico-científico e cultural com entidades e instituições nacionais 

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

Enfermagem.  

10. Fortalecer o posicionamento político e a ação pedagógica da Entidade nos temas e questões 

implicadas com a prática de Enfermagem, processo de trabalho e formação em saúde, debatendo e 

construindo uma ação coletiva e efetiva em parceria com as Seções da ABEn. 

 

Vida longa e produtiva à ABEn!!!! 
Nos apoie e vote na CHAPA 2 ABEn - Participação e Luta 

no dia 12 de agosto de 2019!!! 
 
 
 

 


