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12 de maio – 14h - 18h – Auditório da FIOCRUZ – Campus UnB
15 de maio – 14h - 18h – Auditório da ABEn-Nacional - 603 Norte
16 de maio – 8h - 17h – Parque da Cidade (Em frente à Adm.)
20 de maio – 15h – Auditório da SES/DF - SAIN Norte - Asa 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

Público Alvo: 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.
Quali�ca e atualiza pro�ssionais também por meio da realização de cursos  
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
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CONTRIBUIÇÕES DA ABEn À ENFERMAGEM BRASILEIRA:

O QUE SIGNIFICA SER ABENISTA:

Fortalecer a ABEn para fortalecer a enfermagem
Apresentar-se 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

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 (on-line) da anuidade



Dia 12/05/2015  
Auditório da FIOCRUZ (Campus UnB – Asa Norte)

Dia 15/05/15  
Auditório da ABEn Nacional – Q. 603 Norte , Av. L2

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

76   SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM  DO DISTRITO 
FEDERAL – SBEn-DF
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 A ABEn é uma entidade de utilidade pública que congrega enfer-
meiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, bem como estudantes 
destes cursos. Sua missão é o desenvolvimento cientí�co, tecnológico, 
cultural e político da enfermagem. E sua bandeira é a defesa do 
Sistema Único de Saúde e de uma formação pro�ssional de qualidade, 
bem como a valorização do trabalho da enfermagem. 
 Sua agenda técnico-cientí�co-cultural é 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 2015 celebramos sua 76a edição, com o tema central “A Enferma-
gem em defesa do SUS: construindo a 15a Conferência Nacional de 
Saúde (15a CNS)”. 
 As CNS tem sido o mais efetivo instrumento de participação 
social nas discussões para o campo da saúde no Brasil. Elas con�uem 
gestores, trabalhadores e comunidade usuária do SUS, em espaços de 
deliberação e importantes tomadas de decisão, nesta área.
 Por ocasião da 76a SBEn, pretende-se que pro�ssionais e estu-
dantes da enfermagem envolvam-se com a discussão de estratégias 
para a defesa e o fortalecimento da atenção pública de qualidade, 
ressaltando-se que este é um direito do povo brasileiro assegurado 
pela constituição.
 Sendo a maior força de trabalho no campo da saúde, a Enferma-
gem participa das grandes lutas democráticas do pais e colabora com 
o permanente aprimoramento do SUS.
 Em reconhecimento à responsabilidade social da Enfermagem, 
convidamos a todos para, ao longo da 76a SBEn, discutirmos a saúde 
pública de qualidade e a construção de uma sociedade mais justa e 
equânime.

 Credenciamento e atividade cultural

Apresentação dos Trabalhos para o Prêmio CEPEn.

Dia 16/05/15 
Parque da Cidade (em frente à administração)

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

Dia 20/05/15 
Auditório da  Sede da SES/DF - SAIN - Fim da Asa Norte

Solenidade de encerramento da 76ª Semana Brasileira de Enfermagem, 
com a GENF/SAS.

Mesa de abertura
Sarau literário
Painel “A Enfermagem em defesa do SUS: Construindo a 15ª Conferência 
Nacional de Saúde”
Lançamento do livro “Enfermagem com poesia: a arte sensível do cuidar”
e encerramento com comemoração ao Dia Internacional do Enfermeiro.
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13h
14h

14h30
15h

17h

14h-18h

08h-17h

15h

Premiação dos agraciados com o Prêmio CEPEn e Homenagens.16h


