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RELATORIA – GD’s e GT’s 
 

QUESTÕES RACIAIS 

 Abranger a saúde da população negra – não temos apenas hipertensão e 
anemia falciforme;  

 Cobrar a real aplicação da política de saúde para população negra, mediante 
os protocolos já existentes;  

 Exigir a implantação e a atuação dos Núcleos de Estudos Afro-brasileiros 
(NEAB);  

 Defender a inserção da temática racial na grade curricular dos cursos de 
Enfermagem;  

 DA’s, CA’s e coletivos façam espaços sobre temática racial, estimulando a 
criação de projetos de extensão que atuem junto aos profissionais da saúde.  

 
 
GÊNERO (DENTRO DA PROFISSÃO, RELAÇÕES DE HIERARQUIA = 
RELAÇÃO MÉDICO x ENFERMEIRAS MULHERES, LGBT) 

 A ENEEnf promover ações que discuta a desconstrução de gênero;  

 Discutir pela não “objetificação” da mulher;  

 Discutir a Política Nacional de Saúde do Homem, refletindo acerca da 
melhor forma de promover essa temática de forma não machista;  

 Discutir e aplicar estratégias de promoção à saúde da população LGBT, 
passando a integrar a pasta de Gênero e Opressão.  

 
 
INCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS NOS SERVIÇOS DE 
SAÚDE 

 Que defenda melhorias em políticas de acessibilidade e infraestrutura em 
todos os serviços não só de saúde, mas também de transporte;  

 Os CA’s, DA’s e coletivos defendam e estimulem a inserção e/ou a 
continuidade de disciplinas de comunicação na grade curricular voltadas 
para as pessoas com deficiências;  

 Que os CA’s, DA’s e coletivos defendam atividades que proporcionem o 
estímulo da sensibilidade do estudante ao cuidar de pessoas com 
deficiência;  

 Que se discuta a integralidade da família da pessoa com deficiência.  

 Que se discuta a necessidade da medicalização das pessoas com 
deficiência;  

  Que se aprofunde a discussão da equipe multiprofissional no atendimento 
da pessoa com deficiência;  

 Que a executiva defenda o autocuidado e autonomia da pessoa com 
deficiência.  
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“A criminalização das drogas e seus reflexos sobre a população mais 
vulnerável: abordando o impacto na saúde (determinação social do 
processo saúde-doença)” 
 
 
POLÍTICAS DE DROGAS + G2 – IMPACTOS SOCIAIS DA LEGALIZAÇÃO 
DAS DROGAS 

 Discutir e aprofundar o debate sobre legalização, regulamentação e plantio 
das drogas;  

 Discutir as comunidades terapêuticas, os Narcóticos Anônimos e os 
Alcoólicos Anônimos;  

 Discutir a propaganda das drogas lícitas e aprofundar nas marcas das 
indústrias farmacêuticas;  

 Discutir educação popular em saúde no âmbito das drogas;  

 Aprofundar e batalhar sobre os campos de estágio em álcool e drogas, e 
saúde mental nas grades curriculares da enfermagem. 

 
 
“Processo de formação e sua relação como o atual contexto do mundo do 
trabalho em saúde e enfermagem” 
 
DIRETRIZES CURRICULARES DOS CURSOS DE ENFERMAGEM E 
FACULDADES PARTICULARES 

 Que executiva aprofunde o debate sobre o ENADE junto às 

universidades particulares e públicas;  

 Incentivar a procura por projetos políticos pedagógicos e os conselhos 

universitários;  

 Discutir a reforma curricular, em especial no que se refere às matérias 

biomédicas voltadas para a Enfermagem.  

 
MOVIMENTOS SOCIAIS 

 Construir e executar o Curso de Formação Política (CFP);  

 Discutir reforma agrária;  

 Aprofundar o debate sobre a democratização dos meios de 

comunicação;  

 Discutir o papel da polícia; 

 Criar ações e campanhas sobre a importância dos estudantes nos 

movimentos sociais;  

 Procurar equidade nas discussões entendendo as especificidades de 

cada estado/região.  

 


