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Instituição Executora: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM 
 
 
Atividade/Projeto: Realização de evento sobre a formação em enfermagem na RIDE-DF    
 

Prazo de execução:  

O Seminário foi realizado nos dias 21 e 22 de setembro de 2012, tendo como participantes estudantes, 

professores e coordenadores de Cursos de Graduação e Ensino Técnico em Enfermagem. Foram 

mobilizados todos os 21 cursos de Graduação que se localizam na Região Integrada de 

Desenvolvimento do DF e Entorno (RIDE), bem como, 17 Cursos Técnico em Enfermagem da Região. 

Contou-se com a participação de 8 cursos de graduação e 2 cursos técnicos. Ao todo foram 350 

inscritos, sendo 58 estudantes de cursos técnicos, 143 Estudantes de Graduação, 15 Professores de 

Ensino Técnico, 40 Professores de Ensino Superior, 7 Auxiliares de Enfermagem, 21 Enfermeiros que 

não trabalham com ensino, 7 palestrantes, 50 monitores e 9 outros profissionais de Ensino Superior.  

Os objetivos do seminário foram: 

• Promover o debate e a reflexão crítica sobre a formação da enfermagem no Brasil e na RIDE-DF. 

• Debater os desafios da formação em enfermagem entre escolas e entidades de classe; 

• Refletir sobre os desafios da atuação da enfermagem no SUS; 

• Construir uma agenda para a discussão sobre a formação da enfermagem na RIDE-DF; 

• Instituir o Conselho Consultivo de Escolas de Enfermagem no DF como um espaço de permanente 

mobilização e debate sobre as questões relevantes na Região para o desenvolvimento técnico e 

cientifico da categoria; 

Durante o evento foram realizadas mesas temáticas e oficinas com estudantes e professores. 

Mesa Temática 1- Desafios da enfermagem: formação e trabalho: os expositores foram os 

representantes das entidades de classe da enfermagem, que debateram a agendas para a melhoria da 

qualidade da formação da enfermagem nos níveis técnicos e de graduação. 

Mesa Temática 2 - A formação em enfermagem e as políticas de saúde no Brasil: os expositores 

debateram o potencial das políticas de saúde de pautarem a formação dos enfermeiros e técnicos de 

enfermagem.  

Mesa Temática 3: O trabalho de enfermagem e as políticas de saúde no Brasil: o debate se deu em 

torno da inserção dos trabalhadores de enfermagem no mundo do trabalho. 
Oficina 1- Estudantes da formação técnica na RIDE 

Oficina 2- Estudantes da graduação em enfermagem na RIDE 

Oficina 3- Professores da formação técnica na RIDE 

Oficina 4- Professores da graduação em enfermagem na RIDE 

Reunião com Coordenadores de Cursos de Graduação e Técnicos. 

As mesas temáticas produziram debates importantes entre os participantes e os expositores. As 

oficinas, por sua vez, geraram analises criticas sobre a atual realidade da formação superior e técnica, 

com proposições de estratégias para a melhoria da qualidade da formação, tanto para as escolas quanto 

para as entidades de classe e serviços de saúde, campos de estágio e cenários de praticas profissionais. 

A reunião com os coordenadores de cursos de graduação e técnicos instalou um fórum de escolas, 

entidade anterior ao Conselho consultivo de Escolas proposto pelo Estatuto da ABEn Nacional. Como 

desdobramento, foi proposto que as escolas se vinculem a Associação Brasileira de Enfermagem e 

continuem a discussão sobre o regimento do conselho consultivo. 
 

RELATÓRIO TÉCNICO 
 Seminário sobre “Formação em Enfermagem na Região Integrada de Desenvolvimento do 

Distrito Federal e Entorno – RIDE-DF” 



 
Avaliação das atividades realizadas: 
O evento foi considerado produtivo e relevante por parte dos  Professores, Estudantes,  bem como pelos 

participantes, expositores e representantes das entidades de classe. Houve dificuldades na mobilização do 

público, dado o calendário escolar.  Foi recomendado que se realizasse anualmente o encontro para que os 

diferentes segmentos envolvidos com a formação possam dispor deste momento de debates, reflexões e 

proposições. 
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