
Divisão das pastas da ENEEnf da gestão 2013 e 2014 

 

Coordenações temáticas 
 

Pasta Responsável Deliberações 
 

Saúde UNICAMP E FAMEMA 

Que a ENEEnf participe e construa conjuntamente com outros movimentos sociais, as lutas por 
melhoria na saúde 
 
Fomentar a participação da ENEEnf nos espaços de discussão (conferencias e conselhos de saúde) 
do sus e ampliar o debate com a sociedade com a educação popular em saúde 
 
Que a ENEEnf realize debates sobre a política e a construção de centros de redução de danos para a 
prevenção de agravos e promoção da saúde 
 
A ENEEnf escreva um documento sobre a descriminalização das drogas e sua importância para a 
saúde 
 
Que a ENEEnf atue no fortalecimento da política de redução de danos e que efetue estratégias que 
dialoguem com a sociedade a respeito da descriminalização das drogas e redução de danos 
 
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 ENEEnf defenda o autocuidado e autonomia da pessoa com deficiência 
 
Discutir as comunidades terapêuticas, os Narcóticos Anônimos e os Alcoólicos Anônimos 
 
Que a ENEEnf construa um debate sobre o ato médico 
 
Cobrar a real aplicação da política de saúde para população negra, mediante os protocolos já 
existentes 
 
Discutir a Política Nacional de Saúde do Homem, refletindo acerca da melhor forma de promover 



essa temática de forma não machista; 
 
 
 

 

Cultura e Educação 
Popular 

USP 

Fomentar a participação da ENEEnf nos espaços de discussão (conferencias e conselhos de saúde) 
do sus e ampliar o debate com a sociedade com a educação popular em saúde 
 
Que a ENEEnf fomente a discussão da inserção de ações crítico-reflexivas nos componentes 
curriculares em que couber, promovendo a construção da dimensão social, política e educativa em 
enfermagem, para integrar o aprendizado destas competências as de base assistencial) 
 
Discutir educação popular em saúde no âmbito das drogas 
 
Que a ENEEnf seja  a favor da descriminalização do uso de drogas 
 
Discutir a propaganda das drogas lícitas e aprofundar nas marcas das indústrias farmacêuticas 
 
Aprofundar o debate sobre a democratização dos meios de comunicação 
 
Procurar equidade nas discussões entendendo as especificidades de cada estado/região 

 

Movimentos Sociais 
UFMT-CUIABÁ 
 

Que a ENEEnf se insira no debate sobre o transporte publico 
 
Que a ENEEnf se insira e construa o debate gerado a partir das mobilizações a respeito das tarifas do 
transporte público) 
 
Que a ENEEnf aprofunde o debate sobre 30 horas atrelada à qualidade de vida da enfermagem, 
organizando  e impulsionando uma mobilização nacional através dos ca’s e da’s 
 
Que a ENEEnf participe e construa conjuntamente com outros movimentos sociais, as lutas por 
melhoria na saúde 
 
Que a ENEEnf participe e construa fóruns locais de debates sobre os determinantes sociais do 
processo saúde-doença 
 
Que a ENEEnf seja  a favor da descriminalização do uso de drogas 
 
Debater sobre relações de opressão e lutar, por meio do movimento estudantil para garantirmos a 
sensibilização para qualquer forma de opressão. 
 



Que a ENEEnf defenda a desmilitarização da policia militar e impulsione maiores discussões sobre o 
tema 
 
Discutir e aprofundar o debate sobre legalização, regulamentação e plantio das drogas; 
 
Discutir reforma agrária 
 
Aprofundar o debate sobre a democratização dos meios de comunicação 
 
Criar ações e campanhas sobre a importância dos estudantes nos movimentos sociais 
 
Que a ENEEnf construa um debate sobre o ato médico 
 
que a ENEEnf debata sobre a terceirização dos contratos de trabalho da enfermagem 
 
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); 
 
Que a ENEEnf realize debates e acúmulos sobre a política proibicionista de drogas, seus 
determinantes e suas consequências 
 
Que defenda melhorias em políticas de acessibilidade e infraestrutura em todos os serviços não só de 
saúde, mas também de transporte; 
 
Discutir o papel da polícia 
 
Aprofundar o debate sobre a democratização dos meios de comunicação 
 
 

 

Formação em 
Enfermagem 

UESC 
 

Que a ENEEnf debata sobre a autonomia do enfermeiro 
 
Que a ENEEnf debata sobre o perfil dos estudantes de enfermagem, identificando suas 
especificidades em relação a formação profissional 
 
Que a ENEEnf problematize sobre o processo de formação na assistência ao usuário da rede alcool e 
drogas 
 
Que a ENEEnf promova discussões referente a intersetorialidade e interdisciplinariedade na 



assistência, para a melhoria do atendimento ao usuário 
 
Que a ENEEnf discuta e se aprofunde com um olhar crítico sobre os estágios de vivências (eiv e ver-
sus) 
 
Participação ativa dos discentes nas decisões no projeto político pedagógico do curso 
 
Que a ENEEnf seja  a favor da descriminalização do uso de drogas 
 
Construir e executar o Curso de Formação Política (CFP) 
 
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. 
 
Aprofundar e batalhar sobre os campos de estágio em álcool e drogas, e saúde mental nas grades 
curriculares da enfermagem 
 
Incentivar a procura por projetos políticos pedagógicos e os conselhos universitários 
 
Discutir o papel da polícia 
 

 

Educação 
Executiva Nacional 
(junte com quem está a 
pasta de formação) 

Que a ENEEnf construa um debate sobre as diretrizes curriculares 
 
Que a ENEEnf se insira em debates sobre as reformas curriculares, visando discutir a precarização 
da educação; 
 
 
Que a ENEEnf fomente a discussão da inserção de ações crítico-reflexivas nos componentes 
curriculares em que couber, promovendo a construção da dimensão social, política e educativa em 
enfermagem, para integrar o aprendizado destas competências as de base assistencial. 
 
Defender a inserção da temática racial na grade curricular dos cursos de Enfermagem 
 
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 



 
Aprofundar e batalhar sobre os campos de estágio em álcool e drogas, e saúde mental nas grades 
curriculares da enfermagem 
 
Que a ENEEnf aprofunde o debate sobre o ENADE junto às universidades particulares e públicas 
 
Discutir a reforma curricular, em especial no que se refere às matérias biomédicas voltadas para a 
Enfermagem 
 

 

Gênero e 
Opressões 

UFRGS E UFPE 

Que a ENEEnf problematize sobre o processo de formação na assistência ao usuário da rede alcool e 
drogas 
 
Levar o debate sobre drogas as universidades de origem, para que se reconheça a determinação 
social para o uso de drogas, abrangendo-o para além da Saúde Mental 
 
Que a ENEEnf seja  a favor da descriminalização do uso de drogas 
 
Que a ENEEnf construa um dia nacional de debate a cada 3 meses sobre o tema: “as opressões e a 
assistência em saúde”. Cabe a cada ca ou da construir esse espaço e articular o feedback de cada 
discussão, para a ENEEnf. 
 
Que cada CA, DA e coletivo da ENEEnf promova discussões acerca dos desafios – com destaque as 
opressões (usuário-usuário, usuário-profissional, profissional-profissional) – e potencialidades da 
abordagem cultural e social nos serviços de saúde, com a participação de outros profissionais. 
 
Que a ENEEnf inicie o debate sobre o preconceito racial e pessoas portadoras de necessidades 
especiais em seus encontros 
 
Debater relações de gênero dentro da profissão da enfermagem 
 
Dificuldade de posicionar-se e de enfrentar as opressões na profissão. Debater identidade 
profissional. 
 
Debater sobre relações de opressão e lutar, por meio do movimento estudantil para garantirmos a 
sensibilização para qualquer forma de opressões. 
 
Que a ENEEnf construa uma carta, abrangendo à importância da discussão sobre questões raciais, 
após espaços de formação no CONEEnf 
 
Construção de espaço de mulheres nos encontros da ENEEnf, sendo esses espaços de discussão ou 



intervenções culturais 
 
Construir debates no CBEEn sobre autoorganização dentro da ENEEnf (mulheres, negras e negros, 
LGBT, etc), impulsionando assim o aprofundamento teórico sobre o tema e a possibilidade de um 
setorial. 
 
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. 
 
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. 
 
Que defenda melhorias em políticas de acessibilidade e infraestrutura em todos os serviços não só de 
saúde, mas também de transporte. 
 
Discutir a propaganda das drogas lícitas e aprofundar nas marcas das indústrias farmacêuticas. 
 
Discutir o papel da polícia. 
 
Aprofundar o debate sobre a democratização dos meios de comunicação. 
 
Exigir a implantação e a atuação dos Núcleos de Estudos Afro-brasileiros (NEAB). 
 
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. 
 

   

Universidades 
Particulares 

UNIGRANRIO 
Que a ENEEnf debata sobre o perfil dos estudantes de enfermagem, identificando suas 
especificidades em relação a formação profissional. 

 


