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Seja bem vindo ao novo no Movimento Estudantil de Enfermagem 
 

Olá pessoal! Uma NOVA gestão da 
Executiva Nacional dos Estudantes de 
Enfermagem (ENEEnf), em uma NOVA forma 
de organização,  acabou de ser constituída no 
27º Encontro Nacional de Estudantes de 
Enfermagem (ENEEn), que ocorreu em julho 
desde ano em Curitiba – PR. 

Desde a constituição da ENEEnf na 
década de sessenta não existem registros de 
uma mudanças em nossa estrutura e esta é o 
reflexo de mudanças de concepção e grande 
comprometimento dos estudantes que nos 
últimos anos participaram do Movimento 
Estudantil de Enfermagem levando a ENEEnf 
para os principais espaços de militância pela 
Educação, Saúde e uma sociedade mais 
justa,  que gera demandas cada vez maiores 
de mobilização e responsabilização. 

A estrutura antiga que concebia como 
Coordenação Nacional do Movimento dez 
Centros Acadêmicos do país divididos entre 
Coordenação Geral, Financeira, Secretaria, 
Sócio Cultural e Imprensa, não refletindo 
nossas necessidades de organização. Outro 
problema era a fragmentação do movimento 
em 5 entidades regionais, as Executivas 
Regionais dos Estudantes de Enfermagem, 
todas com uma estrutura burocratizada, pouco 
funcional e desvinculada da estrutura 
nacional.  

Após diversas discussões, que se 
intensificaram no 82º Conselho Nacional de 
Entidades Estudantis de Enfermagem 
(CONEEEnf) em Dourados, MS e se 
aprofundaram nos Encontros Regionais de 
Estudantes de Enfermagem os estudantes 
fecharam as propostas nos Grupos de 
Trabalho do 27º ENEEn de Curitiba para 
serem submetidas a aprovação na Assembléia 
Final do Encontro.  

O resultado foi a decisão da 
Constituição de uma entidade nacional única, 
com uma Coordenação Nacional que 
contivesse dois novos elementos: as 

Coordenações Temáticas e as Coordenações 
Regionais.  

As temáticas terão a função de 
organizar e fomentar as discussões que 
ocorrem no movimento e que hoje ficam 
perdidas por falta de um grupo de trabalho 
que as sistematize. 

 As coordenações Loco-Regionais são 
responsáveis por garantir as redes de 
articulação estaduais ou regionais que têm 
autonomia para se organizarem. Estando 
estas na Coordenação Nacional da ENEEnf 
alcançamos uma estrutura que, ao contrário 
da anterior, facilitará a comunicação dos 
estudantes desde seus Centros Acadêmicos 
até Coordenação Nacional da ENEEnf.  

Sabemos que não é uma mudança 
estatutária que garante o avanço do 
movimento, como foi dito este é somente um 
reflexo de mudanças que já vem ocorrendo e 
para dar continuidade na consolidação de uma 
nova forma de “movimentar” com maior 
participação, democracia e horizontalidade, 
teremos outros momentos de construção de 
nossos projetos.  

Tivemos em Brasília nos dias 14 e 15 
a 1ª. Reunião de Planejamento e teremos em 
novembro, no 83º CONEEEnf em Belém do 
Pará o encontro de todos os CA´s e DA´s para 
aprofundar a discussão sobre a Conjuntura do 
País, apresentação e discussão dos projetos 
de trabalho de cada Coordenação Temática e 
das regionais,  além de efetivarmos as 
mudanças no Estatuto da ENEEnf. Serão 
também discutidos e definidos os caminhos 
para Construção do 28º ENEEn que será em 
São Paulo – SP. 

Fique atento às listas de discussão via 
e-mail e esteja representado no 83º 
CONEEEnf. 
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Constituição da nova Gestão ENEEnf - 2004-2005. 
 

Articulação Nacional:  
 

- DA identiDAde (UPE) 

- CALEnf (UFSC) 

- CALEnf (UERJ) 

 

Comunicação: 
 

- CA da UFES 

 

Finanças: 
 

- CA da UNB 

- CA da UNEB 

 

Coordenações Temáticas: 
 

 Educação: 
-  CA da UEMS 

- CA da UFBA 

-  CA da UFF 

 

Formação: 
 - DAMAR (UFMG) 

 - CA da UFPA 

 - CA da UNICAMP 

 - CA da FAMEMA 

 - CA da FAMERP 

 

Gênero 
 - DAEE (UFRGS) 

 

Educação Popular e Extensão 
 - CA UFRJ 

 - CA UESB 

 

Saúde 
- CA XXXI de Outubro – USP – SP 

 

Enfermagem 
- Em Aberto 

Coordenações Loco-Regionais: 
 

Nordeste 1: (BA, SE) 
– CA UFBA 

 

Nordeste 2: (RN; PB; AL, PE) 
 – UFPE 

 

Nordeste 3: (MA; PI; CE) 
 – UFCE 

       

Norte 01 - (AM; AC; RO) 
– UNIR 

 

Norte 02 – (PA; AP; RR) 
 – UFPA 

 

Centro-Oeste 01 – (TO; GO; 
DF)  Loco Regional Cerrado: 
- Em Aberto 

 

Centro-Oeste 02 – (MT; MS) –
Loco Regional Pantanal : 
– UFMS 

 

Sudeste 01 – (RJ e ES):  
- CA´s da UFF e da 

EMESCAM 

 

Sudeste 02 – (SP) 
- CA Ana Bretas (UNIFESP) 

 

Sudeste 03 – (MG)  
- CA da UEMG Divinópolis 

 

Sul 01 – (PR e SC) 
- CA da UEL 

 

Sul 02 – (RS) 
- DAEE - UFRGS 
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