
Um compromisso coletivo
A qualidade da formação em enfermagem e a inserção no mundo do 
trabalho são desafios comuns para instituições de ensino, serviços de 
saúde, gestão, entidades estudantis e profissionais. A ABEn-DF convi-
da a todos para o diálogo e reflexão em torno das seguintes questões:

• Desafios da formação em enfermagem entre  
escolas  e entidades de classe;

• Desafios da atuação da enfermagem no SUS;

• Instituição do Conselho Consultivo de Escolas de 
Enfermagem no Distrito Federal e Região.

• Construção de uma agenda de qualificação da  
formação da enfermagem na RIDE-DF.

Participe, faça já sua inscrição!

Inscrições e informações:  (61) 3328-7740      Associação Brasileira de Enfermagem - Seção DF

Seção DF21 e 22 de setembro de 2012

I Seminário
de formação
em enfermagem
na Região Integrada de Desenvolvimento 
do Distrito Federal e Entorno – RIDE-DF

 21 de setembro

8:30 Mesa de Abertura

9 :00 Desafios da enfermagem: 
formação e trabalho

9:45 Debate
10:30 A formação em enfermagem  

e as politicas de saúde no Brasil
12:00 Debate
14:00 A formação em enfermagem na  

RIDE-DF: ensino técnico e graduação 
15:00 Oficinas: 

1 - Estudantes da formação técnica
2- Estudantes da graduação
3 - Professores da formação técnica
4 - Professores da graduação

17:30 Reunião com representantes das Esco-
las para discutir o Estatuto do Conselho 
Consultivo das Escolas da RIDE-DF

 22 de setembro

8:30 O trabalho de enfermagem  
e as políticas de saúde 

10:00 Debate
10:45 Oficinas: continuidade
14:00 Plenária com o resultado das oficinas
16:45 Aprovação do estatuto e composição 

do Conselho Consultivo das Escolas
17:30 Mesa de encerramento
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Palavra, trabalho, ação e reflexão

 O conselho consultivo

Previsto no Artigo 101 do Estatuto 
da ABEn, vem sendo desenvolvido 
em outros Estados, como um es-
paço de articulação entre escolas 
e entidades de enfermagem. Con-
grega as discussões acerca da for-
mação, do desenvolvimento pro-
fissional e da inserção no mundo 
do trabalho. No DF o conselho terá 
uma abrangencia interestadual, in-
cluindo os municípios da RIDE-DF.

   Valores
associado não associado

Enfermeiro R$ 60,00 R$ 120,00

Téc. Enfermagem R$ 30,00 R$ 60,00

Estudante R$ 30,00


