
Executiva Nacional dos Estudantes de Enfermagem  1 

 

 

 

 

 

 

 

      Boletim Informativo ENEEnf                   Nº 14            Ano III     Agosto/2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mudanças na Formação dos Profissionais de Saúde 
 

Proposta de Orgnaziação do Debate em 5 Tópicos: 
 

1) Como a ENEEnf vem discutindo a Formação Profissional em Saúde / 
Enfermagem  (Relatar o processo de discussão anterior, quais eram os 
principais debates, a relação com a ABEn nisso, etc, até chegar na nova gestão 
no Ministério da Saúde e na Secretaria de Gestão do Trabalho e Edcuação em 
Saúde (SGTES) que decidiu fomentar esta discussão na sociedade e construir 
um projeto, fazendo com que estas discussões se intensificassem no movimento 
e alguns projetos fossem desenvolvidos, como o VER-SUS.) 

 
2) Reflexões sobre a Formação Profissional em Enfermagem – texto falando das 

principais questões que apontamos e que com certeza temos que discutir muito 
mais sobre a formação em enfermagem... lançar aquele debate sobre qual 
Enfermeira (o) queremos? O papel social, a importância para efetivação dos SUS 
e construção de um outro mundo.... 

 
3) A Política Nacional de Edcuação Permanente e o APRENDER-SUS – Seria 

um texto para levantar o debate sobre a Política Nacional que a SGTES vem 
propondo e localizar dentro disso o APRENDER-SUS, colocando seus pontos de 
discussão. Lembrando que os Pólos fazem parte desta Política.. aqui poderíamos 
citá-los e falar algo, mas para aprofundar tanto nos Pólos quanto no VER-SUS 
acho que tem que ser um DIÁLOGO a parte... poderíamos aqui somente 
referenciar outros textos para aprofundar no assunto... 

 
4) Textos para os CA´s e DA´s debaterem e aprofundarem – Reuniríamos alguns 

textos e disponilizaríamos na WEB  para os estudantes e DA´s poderem se 
preparar para as dicussões sobre formação e assim termos condições de efetivar 
a: 

 
5) Construção de uma proposta de Formação Profissional em Enfermagem – 

qual o papel da ENEEnf diante disso? No Seminário de Gestão discutirmos 
que temos  neste período o papel de organizar as discussões no movimento para 
podermos contribuir efetivamente com a construção de uma política de formação. 
Sabemos que existe abertura para tal da parte da Associações de Ensino e do 
Estado, o que nos falta é formulação. Isso não é algo que faremos da noite para o 
dia, preciamos de uma planejamento específico para tal e acordamos em fechar 
esse planejamento no CONEEEnf, até lá teremos alguns espaços para nos 
encontrarmos e discutirmos... neste 5º tópico informaríamos isto para os demais 
estudantes que queiram participar ativamente desta construção... 

 


