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Participaram da organização da 74ª Semana Brasileira de 
Enfermagem 

 
 

DIRETORIA DA ABEn-DF – GESTÃO 2010/2013 
 

Presidente: Zulmira Maria Barroso da Costa 
Vice-Presidente: Osvaldo Peralta Bonetti 
1ª Tesoureira: Maria Goreti de Lima 
2ª Tesoureira: Tereza Garcia Braga 

Secretária Geral: Fidélia Vasconcelos de Lima 
1ª Secretária: Ana Maria Costa 

Diretor de Publicação e Comunicação Social: Cleber dos Santos Pinto 
Diretora do CEPEn: Ivone Kamada   

Diretora Cientifica Cultural: Stella Maris Hildebrand 
Diretor de Assuntos Profissionais: Suderlan Sabino Leandro 

Diretora de Educação: Leila Bernarda Donato Gottems 
  
 

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL 
 

Maria Aparecida Benta  
Solange Da Silva  

 
 

COORDENAÇÃO 
 

Presidente: Zulmira Maria Barroso da Costa 
1ª Tesoureira: Maria Goreti de Lima 
2ª Tesoureira: Tereza Garcia Braga 

Diretora Cientifica Cultural: Stella Maris Hildebrand 
 

Prêmio CEPEn- ABEN-DF 
 

Diretora do CEPEn – Ivone Kamada 
 

DIVULGAÇÃO 
 

Diretor de Publicação e Comunicação Social: Cleber dos Santos  Pinto 
 
 

APOIO COMISSÃO ORGANIZADORA E DIRETORIA 
 

Bruna do Vale Oliveira 
Helly Ismael Freitas  
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1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  
 
74ª Semana Brasileira de Enfermagem – Anexo – Livro Programa 
 
 
 
2. PARTICIPANTES (em cada atividade) 
 
15/05/2013 - Abertura Oficial 
Local: Auditório da Fundação Osvaldo Cruz - Fiocruz 
Horário: 10h  
 

 
 
 
Conferência Magna –Tema: Consciência Profissional e a Enfermagem no 
Cuidado com a Vida. Prof: Suderlan Sabino Leandro 
 

Mesa de abertura da 74ª SBEn 

Conferência Magna com o professor Suderlan Sabino Leandro 
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- Lançamento dos livros: 
“Historia da Enfermagem no universo de cordel”- Autora: Onã Silva 
Apolinário. 
“Estomias intestinais da origem à readaptação” – Autoras: Ana Lúcia da 
Silva e Helena Eri Shimizu 
Coffee Break 
Atividade Cultural 
Participantes: 100 
 
17/05/2013 – Apresentação dos trabalhos científicos - Prêmio CEPEn 
Coordenação dos Prêmios – Drª Ivone Kamada 
Local: ABEn Nacional 
Horário: 8h30 às 12h30 
Relação dos Trabalhos Premiados - Anexos 
Participantes: 20 
 
18/05/2013 – Solenidade de Encerramento 
Local: Auditório da ABEn Nacional 
Horário: 18h 
Comemoração dos 53 anos da ABEn-DF 
Premiação dos Trabalhos do Prêmio CEPEn-DF 
Entrega Oficial da Certificação as Escolas Vinculadas a ABEn 
Criação/Instalação da Diretoria do Conselho Consultivo de Escolas de 
Enfermagem do DF e RIDE 
Atividade Cultural e Coquetel 
Participantes: 50 
 
 
19/05/13 – caminhada da saúde, automassagem e dança Circular Local – 
Parque da Cidade dona Sarah Kubitschek 
Coordenação – Zulmira Barroso da Costa e Suderlan Sabino Leandro. 
Colaboradores – Cleber dos Santos Pinto, Maria Goreti de Lima e Tereza 
Garcia Braga e os funcionários da ABEn DF – Bruna Oliveira do Vale e o 
estagiário Helly Ismael Freitas . 
Instrutoras: 
Dança Circular: Profª Ana Beatriz Duarte Vieira 
Automassagem: Valéria Cyriaco da Silva Frota 
 

A atividade contou com as seguintes participações: Universidade de 
Brasília – UnB; Centro Universitário do DF; Centro Universitário UNIEURO; 
Escola Superior de Ensino da SES/DF; Faculdade de Ciências e Educação  
Sena Aires – FACESA; Universidade Católica do DF – UCB; Faculdades 
IESGO e o Instituto Técnico Madre Tereza. Contando com a presença de 
alunos e professores e dos alunos representando os Centros Acadêmicos, 
profissionais de enfermagem e a comunidade presente. 
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3. APOIO 
 

Gerência de Enfermagem da SES/DF, Coren-DF, Sindicato dos 
Enfermeiros do DF, Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do 
DF, no que se refere a divulgação e participações na Solenidade de 
Abertura da 74ª SBEn e demais atividades. 
 

Escolas de Enfermagem do DF/RIDE, vinculadas e não vinculadas a 
ABEn, na organização, divulgação e realização da 74ª SBEn 
  

O apoio da ABEN Nacional refere-se ao material de divulgação, a 
cessão do auditório para realizar as Oficinas de Organização da SBEn e o 
Encerramento da 73ª SBEn e a participação da Presidente da ABEn 
Nacional, na Solenidade de Encerramento. 

 
Apoio da Fundação Osvaldo Cruz - Fiocruz, cessão do auditório para 

realizar a Solenidade de Abertura da 74ª SBEn. 
 
Apoio do Governo do Distrito Federal – Administração de Brasília - na 

cessão do espaço no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek para 
realizar à Caminhada da Saúde, Dança Circular, Automassagem com os 
profissionais de enfermagem, estudantes de enfermagem e a comunidade. 
 
 
 
4. DIFICULDADES ENCONTRADAS 
 
- O não atendimento à solicitação realizada pela ABEn-DF junto a SES/DF, 
da liberação da Presidente  da ABEn-DF, para facilitar na participação das 
atividades nas Regionais de Saúde, escolas e outras Instituições . 
 
- Dificuldade para a participação dos membros da diretoria nas diversas 
atividades da SBEn. 
 
- Dificuldades na mobilização da diretoria, conselho fiscal, estudantes e 
profissionais de enfermagem para participarem da sessão de 
Homenagem aos Profissionais de Enfermagem por ocasião da 74ª 
SBEn,  na Câmara Distrital do Distrito Federal. Na oportunidade 
foram homenageadas: Drª Ivone Cabral – Presidente da ABEn Nacional, 
Enfª Zulmira Maria Barroso da Costa – Presidente da ABEn-DF e a Profª 
Maria Goreti de Lima – Primeira Tesoureira da ABEn-DF. 
 
- Baixa mobilização das instituições para inscrição de trabalhos no 
Concurso do Prêmo CEPEn (Seguindo as orientações da semana em 2012, 
se criou um Link especifico na pagina eletrônica para divulgação do 
Prêmio CEPEN). 
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- Despesas elevadas para garantir a realização das atividades cientificas e 
culturais propostas, distribuição de brindes, prêmios do concurso CEPEn, 
confecção de cartazes da SBEn e do Prêmio CEPEn, livro programa, faixas, 
camisetas e ajuda para Coffee Break e outras solicitações de pequenos 
patrocínios, brindes e contribuições gerais aos parceiros. 
  
- Cancelamento da 1ª Gincana Estudantil da 74ª SBEn – com os Centros 
Acadêmicos do DF/RIDE e Grêmios dos Estudantes de Curso Técnico de 
Enfermagem porque não houve adesão total para a formação das equipes. 
Objetivo: Integração entre os cursos de graduação e ensino médio em 
Enfermagem do DF e RIDE 
 
 
 
5. Pontos Positivos 

 

 
 
 
Gestão participativa: 
 
- O processo de organização da SBEn 2013 foi iniciado no mês de 
fevereiro, assim, com tempo hábil para discutir e deliberar as ações das 
atividades com a Diretoria e Conselho Fiscal da ABEn-DF e a participação 
dos diretores no CONABEn. 
 
- Realização de duas oficinas, dias 01 e 09/03/12, com a participação das 
Instituições de Ensino e de Saúde Públicas e Privadas, e Entidades de 
Classe para elaboração coletiva da 74ª SBEn. Na oportunidade, realizou-
se a entrega do material de divulgação – cartazes, faixas e o Caderno de 
Dicas em CD para subsidiar a organização da semana nos seus locais. 
 
- A partir das discussões nas oficinas, a Diretoria e o Conselho Fiscal em 
conjunto com as Universidades, Faculdades, Escolas Técnicas, Unidades 

Reunião com parceiros da organização da 74ª SBEn 
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de Saúde, Centros acadêmicos, Gerência de Enfermagem da SES/DF, 
prepararam uma vasta programação, com realização de conferências, 
simpósios, oficinas, atividades comunitárias, de forma a atingir o maior 
número de profissionais de enfermagem, estudantes, professores, 
trabalhadores da saúde e outros segmentos da comunidade em geral. 
 
- Referente ao Prêmio CEPEn, também por ocasião da oficina, foram 
entregues o cartaz, Regimento e Normas para inscrição dos trabalhos 
científicos.  
 
- Definição da abertura oficial no dia 13/05/13 na Universidade de 
Brasília, por todos os participantes, com o compromisso das escolas na 
mobilização dos alunos para prestigiarem a solenidade de abertura e 
encerramento na Universidade de Brasília. 
  
- Recebimento na data prevista da programação das escolas e instituições 
de saúde para elaboração do livro programa. 
 
- Adesão de novos parceiros – Unidade de Saúde da Câmara, Senado, 
Ministério da Saúde e o Hospital Sarah Kubitschek. 
 
- Confeccionados banners/faixas da ABEn-DF que foram  fixadas em todos 
os locais que constaram da programação local. 
 
- Confecção de camisetas com a logomarca da SBEn e distribuídas para 
todas as Comissões Organizadoras das diferentes Instituições de Saúde e 
Ensino e realizado sorteio aos participantes por ocasião das atividades. 
 
- Participação efetiva da Diretoria e Conselho Fiscal nas atividades 
descentralizadas, utilizando suas folgas, especialmente na Abertura da 
SBEn e na qualidade de Palestrantes sobre o Tema da Semana, bem como 
nas entregas das Placas aos Profissionais Homenageados pela Unidades 
Hospitalares, Hospital da Regional de Taguatinga e o Instituto Mental.. 
 
- Participação dos Centros Acadêmicos nas atividades de organização da 
SBEn nas escolas e nas atividades com a comunidade (Parque da Cidade – 
Caminhada da Saúde, etc)). 
 
- Lançamento da Edição do Jornal da ABEn-DF, com matéria alusiva a 74ª 
SBEn durante a abertura da SBEn.  
 
 
 
6. RESULTADOS ALCANÇADOS (avaliação) 
 
- Divulgação ampla devido às parcerias, por meio do material de 
divulgação, pagina eletrônica: ABEn-DF, COREn-DF, SEDF, Escolas, 
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Universidades, Faculdades e da Secretaria de Estado e Saúde do DF – 
SES/DF  contracheque dos Servidores da SES-DF e no Jornal da ABEn-DF. 
 
- Envolvimento da Gerência de Enfermagem da SES-DF, que realizou sua 
Segunda Semana de Enfermagem no DF. 
 
- Aumento no número de realizações da Semana de Enfermagem – no ano 
de 2012 contamos com 19 programações e em 2013, o total foi de 24 
programações. 
 
- Aumento do número de participação de profissionais de enfermagem e 
dos Estudantes dos Cursos de Graduação em Enfermagem, em relação ao 
ano passado. 
 
- Adesão de todas as Instituições de Ensino e Saúde ( SES/DF),  no 
processo de organização da 74ª SBEn. As Instituições de Saúde 
particulares do DF, não aderiram ao evento em sua totalidade. 
 
- A Continuidade do Prêmio CEPEn-DF, com a inscrição de trabalhos 
científicos,  atendendo às normas e regimentos estabelecidos e mudança 
dos prêmios. Todos os trabalhos foram de excelente qualidade e muito 
bem apresentados. 
 
  
 
7. SINTESE DAS DISCUSSÕES (Proposições) 

 
Na 74ª SBEn, a ABEn-DF, em parceria com as escolas, serviços de 

Saúde, Órgãos Estaduais e Federais, Entidades de Classe, Centros 
Acadêmicos de Enfermagem, desenvolveu-se uma série de atividades para 
que a comunidade de enfermagem do DF refletisse sobre os seguintes 
eixos Temáticos:  

 
1. Cultura profissional na Formação de Enfermagem 
2. Cultura profissional na Prática Clinica 
3. Cultura profissional na Gestão de Serviços e Ensino 

 
 

A SBEn se configurou em um espaço de troca entre a entidade, 
profissionais e estudantes, e expôs a necessidade de investimento na 
politicidade da categoria, apontando a carência dos espaços de reflexão 
sobre a prática e papel da profissão, assim como em relação ao contexto 
da saúde publica de forma geral. 

 
Contudo, encontramos interesse por parte de muitos atores em 

discutir e envolver-se nas questões inerentes ao mundo do trabalho e da 
formação. Tais observações nos remetem à necessidade de inovar cada 
vez mais em relação às metodologias adotadas durante a SBEn,  visando 
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a construção de  espaços realmente participativos e dialogados, 
promotores do protagonismo e sensibilização. As tradicionais palestras são 
importantes, mas precisam ser acompanhadas de outras formas de 
construção e reflexão coletiva. 
 
 
 
8. SUGESTÕES DOS ORGANIZADORES 
 
1 - Organização da SBEn 
 
• Estruturar sempre toda a programação e realização da semana, de 
forma a demonstrar o real papel indutor com os parceiros da entidade e 
com um coordenador da ABEn-DF na realização da semana; 
 
• Fazer discussões prévias com as gerentes de enfermagem das unidades 
de saúde pública e privada, diretores e coordenadores de escolas para 
aprofundar as discussões sobre o tema da semana e promover maior 
mobilização da categoria; buscar estratégias para à adesão das 
Instituições de saúde particulares; 
 
• Aprofundar as questões mais importantes a serem discutidas; 
 
• Usar os espaços da semana para divulgar mais a entidade; 
 
 
2 - Inscrições de trabalhos 
 
• Solicitar inicialmente o resumo e depois o trabalho na íntegra; 
 
• Programar as apresentações em locais como escolas, unidades de 
saúde, etc.com o objetivo de trazer mais estudantes e profissionais para a 
apresentação e discussão; 
 
• Incentivar os enfermeiros das diversas áreas da residência em 
enfermagem a apresentarem seus trabalhos durante a SEBEn. 
 
3 - Caderno de Dicas: repensar sua estrutura 
 
4 - Reconstrução da aliança com o Sindicato dos Enfermeiros, 
Sindicato dos Profissionais Auxiliares Técnicos de Enfermagem, 
SINDSAÙDE e o COREn-DF, como espaço de poder na próxima 
SBEn. 
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5 - Atividades com os estudantes: 
 
•    Desenvolver a Gincana Estudantil, mesmo que seja com as Faculdades 
de Enfermagem e Escolas Técnicas, caso não seja possível com os Centros 
Acadêmicos.  
 
6 - Encerramento da 74ª SBEn 
 
•  Foi consenso entre os diretores de que se deve investir mais na 
abertura da semana em conjunto com a Instituição de Saúde, escola,para 
garantir a participação.  
 
•  Acompanhamento por parte dos diretores nas atividades durante a 
semana, e, não fazer encerramento solene da entidade em separado e 
sempre ser realizada por ocasião da atividade da Instituição  de saúde ou 
escola. 
 
Relatado por: Maria Goreti de Lima – 1ª Tesoureira  

Revisado por: Zulmira Maria Barroso da Costa – Presidente 

Tereza Garcia Braga – 2ª Tesoureira e 
Stella Maris Hildebrand – Diretora Cientifica Cultural 
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ANEXO – FOTOS 

 
Banner ABEn-DF 

 

 

Lançamento de Livros 
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Atividade Cultural 

 

 

Conferência Magna  
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Platéia na abertura 

 

 

 

Coffee Break 
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Classificação do Prêmio CEPEn 
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Entrega Oficial dos Certificados às Escolas Vinculadas 

 

 

Caminhada da Saúde 
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Automassagem – Instrutora: Valéria Cyriaco da Silva Frota 

 

 

 

Dança Circular – Instrutora: Profª Ana Beatriz Duarte Vieira 
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Diretoria e Funcionários 

 

 


