
12 de maio – 14h - 18h – Auditório da FIOCRUZ – Campus UnB
16 de maio – 14h - 18h – Auditório da ABEn-Nacional - 603 Norte
17 de maio – 8h - 17h – Parque da Cidade (Em frente à Adm.)
20 de maio – 20h – Auditório da ABEn-Nacional - 603 Norte

Informações e inscrições:
Associação Brasileira de Enfermagem – Seção Distrito Federal
www.aben-df.com.br  -  (61) 3328-7740

Veja programação geral da semana (das escolas e serviços) no site da ABEn-DF

Para estudantes, trabalhadores e comunidade usuária dos SUS

Fomenta e atualiza o arcabouço técnico, cientí�co, cultural e politico da 
enfermagem, por meio de eventos como: Congressos (CBEn), seminários e 
simpósios em Educação (SENADEn), Pesquisa (SEPEn), Trabalho (SITEn), Atenção 
Básica e outros.
Contribui também com a educação permanente dos pro�ssionais 
disponibilizando cursos de quali�cação  
Promove intercâmbio e divulga a produção cientí�ca da enfermagem, por meio 
da Revista Brasileira de Enfermagem (REBEn)
Defende os interesses da enfermagem no campo da formação pro�ssional e da 
organização do trabalho
Defende o Sistema Único de Saúde, por meio da participação em Conselhos, 
atividades consultivas, de assessoria e outras
Representa a enfermagem em seus interesses frente a instâncias governamentais 
e não governamentais. Ex:. Estabelecimento de Diretrizes curriculares Nacionais 
para Cursos de Graduação em Enfermagem, pleito pelas 30 Horas
Instiga a organização politica da categoria em seus espaços de participação e 
construção do saber de enfermagem 

Fomenta e atualiza o arcabouço técnico, cientí�co, cultural e politico da 
enfermagem, por meio de eventos como: Congressos (CBEn), seminários e 
simpósios em Educação (SENADEn), Pesquisa (SEPEn), Trabalho (SITEn), Atenção 
Básica e outros.
Contribui também com a educação permanente dos pro�ssionais 
disponibilizando cursos de quali�cação  
Promove intercâmbio e divulga a produção cientí�ca da enfermagem, por meio 
da Revista Brasileira de Enfermagem (REBEn)
Defende os interesses da enfermagem no campo da formação pro�ssional e da 
organização do trabalho
Defende o Sistema Único de Saúde, por meio da participação em Conselhos, 
atividades consultivas, de assessoria e outras
Representa a enfermagem em seus interesses frente a instâncias governamentais 
e não governamentais. Ex:. Estabelecimento de Diretrizes curriculares Nacionais 
para Cursos de Graduação em Enfermagem, pleito pelas 30 Horas.
Instiga a organização politica da categoria em seus espaços de participação e 
construção do setor de enfermagem 

CONTRIBUIÇÕES DA ABEn À ENFERMAGEM BRASILEIRA:

O QUE SIGNIFICA SER ABENISTA:

Fortalecer o sentido coletivo da categoria e assim fortalecer a enfermagem
Participar e contribuir com a agenda de trabalho da entidade
Eleger representantes para as Diretorias das Associações, bem como vir a 
constitui-la, por meio de processo eleitoral
Fortalecer a rede de pro�ssionais e estudantes e manter-se a par das questões 
 relevantes da enfermagem
Ter descontos ou gratuidade em eventos promovidos pela entidade
Ser proativo/protagonista em seu compromisso social com a pro�ssão
Ter acesso a iniciativas que colaboram para a ampliação de competências na 
prática pro�ssional

COMO ASSOCIAR-SE À ABEn:
Na sede da entidade localizada no SCN Qd. 1 - Bloco F - Ed. America O�ce 
Tower - Sala 1315
Por meio do site www.aben-df.com.br mediante preenchimento do cadastro 
e pagamento da anuidade



Dia 12/05/2014  
Auditório da FIOCRUZ (Campus UnB – Asa Norte)

Dia 16/05/14  
Auditório da ABEn Nacional – Q. 603 Norte , Av. L2

 EXPOSITORAS:
 Maria José dos Santos Rossi – Docente da Universidade de Brasília
 Angela Maria Alvarez – Presidente da ABEn Nacional
 MODERADOR:
 Osvaldo Peralta Bonetti – Presidente da ABEn-DF

 COORDENAÇÃO:
 Ivone Kamada - Diretora do CEPEn - ABEn-DF

75   SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM  DO DISTRITO 
FEDERAL – SBEn-DF

a

 Para falarmos sobre a SBEn é importante resgatarmos um 
pouquinho de sua historia e da história da Associação Brasileira de 
Enfermagem – ABEn - enquanto sua proponente.
 A ABEn é a mais antiga entidade de enfermagem do Brasil. Ela 
nasceu, no Rio de Janeiro, em 1926, por meio da mobilização das enfer-
meiras da nossa primeira instituição de ensino – Escola Anna Nery. Ela 
é considerada de utilidade pública e congrega enfermeiros, auxiliares e 
técnicos de enfermagem, bem como estudantes destas áreas. 
 Tem como missão o desenvolvimento cientí�co, tecnológico, 
cultural e político da enfermagem, referenciado em princípios éticos e 
humanísticos. Suas principais bandeiras são a defesa de uma formação 
pro�ssional de qualidade, a valorização do trabalho de enfermagem e 
do Sistema Único de Saúde, como garantia do direito a saúde de todos 
brasileiros.
 A ABEn possui uma agenda nacional de atividades técnico-
cientí�co-culturais muito ampla e nela se destaca a Semana Brasileira 
de Enfermagem (SBEn) – já considerada um patrimônio, não só da 
ABEn, mas de toda a enfermagem brasileira. Em 2014 celebramos sua 
75a edição,  cujo tema central é “O protagonismo da enfermagem no 
processo do cuidar”. 
 Este tema nos convida à re�exão crítica do processo de trabalho 
da enfermagem em seus múltiplos aspectos: quali�cação e valorização 
pro�ssional, condições e formas de organização do trabalho, consciên-
cia e engajamento da enfermagem nas causas sociais, defesa do 
modelo público de atenção à saúde e respeito à vida. por meio de 
ações que  respeitem a diversidade de saberes e práticas e invistam no 
protagonismo dos diversos atores do processo de produção de saúde.
 Fomentando espaço para estas discussões, a ABEn-DF convida:

 Credenciamento e atividade cultural

Apresentação dos Trabalhos para o Prêmio CEPEn

Dia 17/05/14 
Parque da Cidade (em frente à administração)

Atividades educativas, culturais, artísticas, atendimentos em saúde 
e Práticas Integrativas em Saúde

Dia 20/05/14 
Auditório da ABEn Nacional – Q. 603 Norte , Av. L2

Solenidade de encerramento da 75  Semana Brasileira de 
Enfermagem, seguida de coquetel.

Mesa de abertura
Atividade cultural
Mesa Redonda “O protagonismo da enfermagem na sociedade”

a

13h
14h

14h30
15h

14h-18h

08h-17h

19h-21h


