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Apresentação
A ABEn é uma associação de caráter cultural, científico e político, com
personalidade jurídica própria, de direito privado e que congrega Enfermeiras/os,
Técnicas/os de Enfermagem; Auxiliares de Enfermagem; estudantes de cursos de
Graduação em Enfermagem e de Educação Profissional de Nível Técnico em Enfermagem;
Escolas, Cursos ou Faculdades de Enfermagem; Associações ou Sociedades de
Especialistas que a ela se associam, individual e livremente, para fins não econômicos.
Promove, estimula e divulga pesquisas na área de enfermagem, bem como
participa na proposição de políticas públicas, desde a reforma sanitária à implementação
e consolidação do SUS, e efetivo controle social.
Este manual foi elaborado com base nos documentos oficiais da entidade e
contém orientações seguras para o sócio e o afiliado. Segundo o Manifesto de
Fortaleza(2018), a Enfermagem representa, aproximadamente, 60% dos trabalhadores do
Sistema Único de Saúde, mais de um milhão de profissionais de Enfermagem, mostrandose resolutiva e contributiva na atenção à saúde da população, mediante a construção de
conhecimentos que contribuem para promover o ser/viver melhor e com melhor saúde.
A relevância social do conhecimento e dos saberes da Enfermagem é reconhecida
por meio de competências e instrumental tecnológico frente a aproximadamente 800
cursos de graduação em Enfermagem e à demanda de cuidado qualificado na atenção à
saúde. Sua autonomia vem sendo conquistada e consolidada pelo incremento de políticas
que fortalecem suas especificidades e incorporam novas ações de domínio próprio.
Registram-se avanços nas articulações e parcerias de esforço coletivo, apoiados
pelas organizações profissionais da Enfermagem, no alcance de metas para o incremento
da construção de conhecimentos relevantes e inovadores, como uma prática social
desafiadora e promissora. O cuidado ao ser humano é um valor, um bem social inalienável
para promover e manter a vida e o morrer com dignidade.
A competência técnico-científica de cuidar do cidadão, no seu processo saúde e
doença e no contexto ambiental e social do viver humano, requer a produção de
conhecimentos avançados, de natureza biológica, sócio humanista e sócio crítica.
A abrangência da ciência da Enfermagem tem interface e interdependência com diversos
campos de conhecimentos, e contribui para a formulação de políticas públicas sociais e
de cuidados.
Fonte: MANIFESTO DE FORTALEZA, 2018, site da ABEN Nacional.
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Diretoria ABEn Nacional – Gestão 2020-2022

Sonia Acioli de Oliveira

Presidente

Marcia Regina Cubas

Vice Presidente
Tânia Neves Bulcão

Secretária Geral
Sonia Maria Alves

Diretora do Centro Financeiro
Maria da Glória Lima

Diretor do Centro de Desenvolvimento da Prática Profissional e do Trabalho de
Enfermagem

Dulce Aparecida Barbosa

Diretora do Centro de Publicações e Comunicação Social
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Esron Soares Carvalho Rocha

Diretor do Centro de Estudos e Pesquisas em Enfermagem

Edlamar Kátia Adamy

Diretora de Educação em Enfermagem
CONSELHO FISCAL – TITULARES

Aline Macêdo de Queiroz
Keli Marini dos Santos Magno

Maria Goreti Lima
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CONSELHO FISCAL – SUPLENTE

Claudia Capellari

Maria do Amparo Oliveira
Quesia Nayrane Ferreira(sem foto)

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM SEÇÃO MARANHÃO
Endereço da SEDE
Avenida dos Holandeses, 14 Sala 406 Edifício Century Multiempresarial- Calhau –
CEP. 65.071-380. São Luís-Maranhão- CNPJ: 33989468/0006-14
Fone: (98) 3232-8157. E-mail: abenmaranhao@gmail.com
Facebook: abenmaranhão
Instagram: abenmaranhao.
A ABEn-MA desde a sua criação em 1958 vem buscando cumprir sua missão.
Somos 59.873 profissionais. 15.038 enfermeiras(os), 40.828 técnicos de enfermagem e
4.007 auxiliares. Fonte: COREN MA, dia 13.01 de 2021.
Em 2020, ocorreu o processo eleitoral, nacional e estadual, no dia 10.11.2020.
No MA, foram duas chapas concorrentes. A chapa 2 –ABEn MA PRESENTE venceu.
Em assembleia Nacional de delegados do dia 05/12/2020, a ABEN Nacional, em
conformidade com o inciso 1º do artigo 39 do seu Estatuto Social, homologou os nomes
da chapa eleita por voto direto dos associados.
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No dia 07.01.2021, em Assembleia geral extraordinária de sócios da ABEn MA
ocorreu a solenidade de posse via plataforma Google Meet – a gravação encontra-se
disponível.

DIRETORIA DA ABEn MA-Gestão 2020-2022

Silvia Cristina Viana Silva Lima

Presidente

Rosilda Silva Dias.

Vice-Presidente:

Ricarda Maria Normanton Spinucci

Secretária-Geral:
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Rosana de Jesus Santos Martins Coutinho.

Diretora Financeiro.

Maria Ieda Gomes Vanderlei.

Diretora de Educação em Enfermagem

Camila Evangelista Carnib Nascimento.
Diretora de Estudos e Pesquisas em Enfermagem:

Adriana Carvalho de Sousa.

Diretora de Desenvolvimento de Práticas Profissionais e do Trabalho de
Enfermagem:
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Flávia Regina Vieira da Costa.

Diretora de Comunicação Social e Publicações.

Conselheiras Ficais:

Ledjane de Lemos Ferreira Leite

Nilza Bezerra Pinheiro da Silva

Railda Lima Rodrigues
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FINALIDADES DA ABEn
I — Congregar Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Auxiliares de Enfermagem,
estudantes dos cursos de Graduação em Enfermagem e de Educação Profissional em Nível
Técnico de Enfermagem, associados às respectivas Seções;
II — Congregar pessoas jurídicas e a elas filiadas nos termos previstos neste Estatuto;
III — Incentivar a solidariedade e a cooperação entre os associados.
IV — Atuar de forma autônoma e democrática, sem distinção de classe social, gênero,
orientação sexual, geração, cor da pele, raça/etnia, política, cultural e religião;
V— Promover o desenvolvimento técnico, científico, cultural e político dos profissionais
de Enfermagem, pautado em valores e princípios éticos e dos direitos humanos.
VI — defender os interesses da Enfermagem, articulando-se com as demais entidades,
organizações e instituições sociais, de seguridade, de saúde e de educação.
VII — Representar, em juízo ou fora dele, os interesses de seus associados e filiados, desde
que compatíveis com as finalidades associativas da Associação;
VIII — Articular-se com a sociedade em geral e organizações sociais, na defesa dos
direitos sociais, saúde e educação, e na consolidação de políticas que garantam à
população a efetividade do direito à saúde, com universalidade, integralidade, equidade e
participação social.
IX — Representar os integrantes de seu quadro de associados e filiados, nos âmbitos
nacional e internacional, no que diz respeito às políticas sociais, de saúde, seguridade,
educação e trabalho, ciência e inovação tecnológica.
X — Promover intercâmbio técnico, científico e cultural com entidades, organizações e
instituições, nacionais e internacionais, com vista ao desenvolvimento da Enfermagem.
XI — promover e estimular estudos e pesquisas da área de Enfermagem e correlatas, de
interesse da sociedade, e manter veículos de comunicação e de divulgação científica.
XII — Adotar medidas necessárias à defesa e consolidação do trabalho em Enfermagem....
áreas de saúde e educação;
XIII — outorgar título de especialista a profissionais de Enfermagem
XIV— Integrar-se aos processos sociais, políticos e técnicos que visem assegurar à
enfermagem.... equânime aos serviços de saúde.
XV — Defender a qualidade da educação em Enfermagem, criando estruturas
organizativas que atendam a essa finalidade;
XVI — Promover, organizar, realizar e coordenar atividades e eventos nacionais e
internacionais, dirigidos aos profissionais da área de Enfermagem e áreas afins, visando
ao seu desenvolvimento técnico, científico, político, cultural e de inovação tecnológica.
XVII — Promover o cuidado de Enfermagem como direito de cidadania.
XVIII — Promover ações nas áreas sociais de saúde, educação, pesquisa e inovação
tecnológica nos termos previstos neste Estatuto.
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XIX — Estabelecer parceria com a administração pública e privada em regime de mútua
cooperação. Parágrafo único. As finalidades da ABEn serão desenvolvidas por meio de
diretrizes e programas de trabalho, em consonância com as deliberações e recomendações
dos órgãos deliberativos da ABEn, definidas nos âmbitos nacional, estadual e do Distrito
Federal.
Fonte: Estatuto da Associação Brasileira de Enfermagem, Artigo 4, Incisos I a XIX,
2018.

Documentos oficiais
Estão disponíveis por e-mail e na sala virtual
 Estatuto
 Regimentos  Atas
 Relatórios
 Planilhas orçamentárias

ESTRUTURA
Centro de Educação em Enfermagem
Criado pelo Estatuto Social da ABEn em um processo de ampliação do escopo de
atuação da Diretoria de Educação em Enfermagem.
Essa estrutura organizacional da ABEn tem como competências:
1. promover intercâmbios com as escolas e cursos filiados para assessoramento nos
assuntos relacionados à educação;
2. coordenar e articular as Comissões Permanentes de Educação Profissional Técnico de
Enfermagem, Graduação e Pós Graduação;
3. presidir o Conselho Nacional de Escolas e Cursos de Enfermagem;
4. coordenar e realizar o Seminário Nacional de Diretrizes para a Educação em
Enfermagem (SENADEn);
5. participar de projetos e programas de estudos e pesquisas na área de educação;
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6. atualizar constantemente as informações sobre a educação em enfermagem, incluindo
dados sobre as escolas filiadas (vinculadas no antigo Estatuto) e as demais que realizam
o ensino da enfermagem no Brasil e no estrangeiro;
7. representar a ABEn, por delegação de competência, em espaços de formulação e
encaminhamentos de políticas e de análise crítica de projetos educacionais relacionados
à

educação

em

Enfermagem,

no

âmbito

nacional

e

internacional.

Centro de Comunicação Social e Publicações
O Centro de Comunicação Social e Publicações da ABEn integra atividades de
comunicação com os associados, com as Seções Federadas, e com a sociedade em geral,
por meio de mídias de imagem, som, impressas e digitais. Nele estão incluídas atividades
de publicação periódicas e seriadas, entre elas a revista Brasileira de Enfermagem REBEn,
História de Enfermagem Revista Eletrônica (HERE), e o Jornal Informativo ABEn.
De acordo com o estatuto da ABEn, compete ao Diretor do Centro de Comunicação
Social e Publicações:
1. coordenar a comunicação social da ABEn, nos âmbitos nacional e internacional
2. assessorar a elaboração de conteúdos informativos veiculados pelos canais de
comunicação da ABEn;
3. manter atualizado o fluxo de notícias sobre a ABEn e assuntos de interesse para os
associados e a sociedade em geral;
4. promover o fortalecimento da comunicação com as Seções;
5. coordenar o processo editorial das publicações periódicas da ABEn;
6. coordenar o Fórum de Editores Científicos de Revistas de Enfermagem;
7. incentivar a produção editorial nas Seções;
8. realizar assessorias e consultorias editoriais.
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Centro de Desenvolvimento da Prática Profissional e do
Trabalho de Enfermagem.
Segundo o Estatuto Social de 2018, essa estrutura organizacional da ABEn tem o
propósito de:
• articular as atividades das Comissões Permanentes do Trabalho de Enfermagem, da
Sistematização da Prática de Enfermagem e dos Departamentos Científicos
relacionados à prática profissional;
• presidir o Conselho Consultivo Nacional de Sociedades e Associações de Enfermagem
ou de Enfermeiros Especialistas; representar a ABEn em espaços de formulação de
políticas relacionadas à prática profissional e ao trabalho de Enfermagem;
• participar de programas de educação permanente relativos à prática profissional e ao
trabalho de Enfermagem;
• coordenar a organização e a realização dos eventos temáticos da prática profissional e
do trabalho de Enfermagem: Seminário Internacional sobre o Trabalho na Enfermagem
(SITEn), Jornada Brasileira de Enfermagem Gerontológica, Seminário Nacional de
Diretrizes para Enfermagem na Atenção Básica em Saúde (SENABS), Simpósio Nacional
de Diagnóstico de Enfermagem (SINADEn) e outros, em articulação com as Comissões
Permanentes

e

os

Departamentos

Científicos

respectivos;

Centro de Estudos e Pesquisas em Enfermagem
O Centro de Estudos e Pesquisas em Enfermagem – CEPEn, foi criado em 17 de julho de
1971, destinado a incentivar o desenvolvimento e a divulgação da pesquisa em
enfermagem, organizar e preservar documentos históricos da profissão e rege-se pelas
disposições do Estatuto da ABEn e do Regimento Especial. Possui, em seu acervo, o
maior banco de teses e dissertações na área de Enfermagem no Brasil, além de possuir a
Coleção completa da Revista Brasileira de Enfermagem e quase todos os títulos de
periódicos

brasileiros

de

enfermagem.

Conheça:
1. A trajetória do Centro de Estudos e Pesquisas em Enfermagem.
2. Centro de Estudos e Pesquisas em Enfermagem
3. O CEPEn e a produção e difusão do conhecimento da Enfermagem Brasileira.
Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira; de 09:00h à 12:00h e de 14:00h à
18:00h. Contato: (061) 3226-0653.Email: cepen@abennacional.org.br
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Política para a Enfermagem Brasileira em Ciência, Tecnologia e Inovação
A Associação Brasileira de Enfermagem – ABEn, Coordenação de Representantes da
Enfermagem no Comitê Assessor do CNPQ e CAPES, com o apoio da Associação
Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras – ABENFO, do Conselho Federal de
Enfermagem – COFEn e Federação Nacional dos Enfermeiros – FNE., elaboraram um
MANIFESTO DE FORTALEZA (2008) - Leia o texto na integra no site da ABEn
Nacional
CATÁLOGO DE TESES E DISSERTAÇÕES PARA PESQUISADORES DE
ENFERMAGEM - CAPES
____________________________________________

Departamentos:
Departamento Científico de Enfermagem Gerontológica
Enfermagem Psiquiátrica e Saúde Mental
Enfermagem na Atenção Básica

Comissão Permanente de Sistematização da Prática de
Enfermagem
– Links de interesse
• Cofen – http://www.cofen.gov.br/
• CNPQ – http://www.cnpq.br/
• CAPES – http://www.capes.gov.br/
• SBIS – http://www.sbis.org.br/
• ICN – https://www.icn.ch/
• Nanda Internacional – http://www.nanda.org/

Coordenações:
Coordenação do Departamento de Enfermagem na Atenção Básica



Regimento Interno Departamento de Enfermagem na Atenção Básica – DEAB
ABEn. Disponível no site da ABEn Nacional

Comitê Estudantil Nacional
• Regimento do Comitê Estudantil da ABEn Nacional – disponível
Informe-se:
13

abenmaranhao@gmail.com
contato@abenmaranhao.org

Cadastro
de
novo
.sócio
Enfermeira(o)/
técnica(o)/auxiliar na ABEn MA: direitos e deveres..
Conheça as finalidades e defenda SUA/NOSSA Associação.
A diretoria eleita, da Associação Brasileira de Enfermagem, seção Maranhão (ABEn MA),
gestão 2020/2022, dar às boas-vindas a você. O cadastro de seus dados pessoais é uma
atitude necessária para o processo organizativo e comunicacional para uma gestão
participativa e de corresponsabilidades.
A admissão do associado é condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos:
I— para admissão como associado efetivo:
a) ser associado a uma Seção, no âmbito do seu estado;
b) comprovar o pagamento integral e anual da contribuição financeira destinada ao
custeio da ABEn.
II — para admissão como associado estrangeiro:
a) ser associado a uma Seção ou diretamente à ABEn Nacional;
b) comprovar o pagamento integral e anual da contribuição financeira destinada ao
custeio da ABEn;
c) ter seu requerimento aprovado pela Diretoria Nacional.

Os associados efetivos se dividem nas seguintes categorias:
I — Associados efetivos Enfermeiros;
II — Associados efetivos Técnicos de Enfermagem;
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III — Associados efetivos Auxiliares de Enfermagem.
Aos associados efetivos são assegurados os seguintes direitos e vantagens:
I — votar;
II — ser votado, observadas as regras de inelegibilidade previstas no Estatuto;
III — estar presente a reuniões e assembleias promovidas pela ABEn;
IV — participar, com direito a voto, de reuniões e assembleias promovidas por suas
Seções, ressalvadas as limitações constantes neste Estatuto;
V — receber orientação para defesa de seus direitos como associado;
VI — inscrever-se nos eventos científico-culturais promovidos pela ABEn, com preços
especiais, de acordo com regimentos e normas específicas;
VII — inscrever-se nos eventos científico-culturais promovidos por entidades nacionais
e internacionais às quais a ABEn esteja filiada e mantendo termo de cooperação e
reciprocidade específicos;
VIII — inscrever-se nos processos de obtenção de título de especialista, conforme normas
específicas;
IX — participar de estudos, espaços de discussão e debates, por designação das instâncias
deliberativas e executivas da ABEn;
X — ter prioridade na participação de programas e projetos desenvolvidos pela ABEn.
Parágrafo Único. Para o exercício dos direitos e vantagens previstos no caput deste artigo,
os associados efetivos deverão estar quites com a obrigação de recolher a contribuição
financeira anual destinada ao custeio da ABEn.
São os seguintes os deveres dos associados efetivos:
I — cumprir as disposições do Estatuto, Regimentos e Resoluções da ABEn, da Seção;
II — recolher a contribuição financeira destinada ao custeio da ABEn;
III — fortalecer, prestigiar e contribuir para a organização da ABEn;
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IV — cooperar na divulgação e difusão das atividades e linhas de ação adotadas pela
ABEn e sua Seção;
V — representar a ABEn em instâncias, fóruns ou eventos para os quais for eleito ou
indicado;
VI — pautar sua conduta em princípios éticos e de solidariedade, em conformidade com
o disposto neste Estatuto.
Parágrafo único. No caso de descumprimento do previsto no inciso II, o associado efetivo
terá seus direitos e vantagens suspensos, podendo voltar a exercê-los, automaticamente,
após cumprir as condições estabelecidas pela Assembleia Nacional de Delegados.(AND)
Fonte: Estatuto Social,2018.
Para se ASSOCIAR preencha o cadastro on line.
Dúvidas, entre em contato:
 abenmaranhao@gmail.com
 contato@abenmaranhao.org
Participe:
 Assembleias/Reuniões de sócios
 Atividades técnico, científico, político, cultural – veja agenda/calendário.
 Comitês de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.

Cadastro on line de Sócio Estudante. ABEn MA
A diretoria eleita, gestão 2020/2022, tem a honra de convidar você para o
cadastramento de seus dados pessoais. Atitude necessária para o processo
organizativo e comunicacional para uma gestão participativa e de
corresponsabilidades.

Para admissão como associado estudante:
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a) ser associado a uma Seção no âmbito do estado;
b) comprovar o pagamento integral e anual da contribuição financeira destinada ao
custeio da ABEn.

Dúvidas, entre em contato:
abenmaranhao@gmail.com
contato@abenmaranhao.org

Recadastramento online do sócio.
Prezado(a) sócio(a) da Associação Brasileira de Enfermagem do Maranhão ABEn-MA. A diretoria eleita, gestão 2020/2022 tem a honra de convidar V.Sa. para o
recadastramento de seus dados pessoais.
Acessem, preencham e enviem on line.
Dúvidas, entre em contato:
abenmaranhao@gmail.com
contato@abenmaranhao.org
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ANUIDADE.
Enfermeira(o)/ técnica(o)/auxiliar/estudantes/

ASSOCIADOSVALORES

ATÉ 31/03

Enfermeiro(a)

01/04 a 30/06

01/07 a 30/11.

241,00

288,00

309,00

79,00

102,00

109,00

EstudantePós- Graduação

120,00

144,00

154,00

Estudante

43,00

51,00

55,00

70,00

84,00

90,00

Técnico

e

Auxiliar

de

enfermagem

Curso Técnico

Enfermagem
Estudante

Graduação

Enfermagem

Dúvidas, entre em contato:
abenmaranhao@gmail.com
contato@abenmaranhao.org

INSTRUÇÕES PARA FILIAÇÃO DAS ESCOLAS E CURSOS DE
ENFERMAGEM
n
Para o processo de filiação é necessário:
.Preenchimento completo da solicitação de filiação disponível no site da ABEn Nacional
Para efetuar sua filiação, preencha o formulário abaixo com as informações necessárias e
anexe os documentos solicitados.
Conheçam as finalidades e defenda a NOSSA ABEn MA.
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DIRETRIZES PARA FILIAÇÃO DE ESCOLAS DE ENFERMAGEM DE ENSINO
SUPERIOR E MÉDIO À ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM
Diretrizes têm por finalidade instrumentalizar as escolas e cursos de Enfermagem
de ensino superior e médio para filiar-se à Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn).
Acompanham este documento o Regimento de Filiação e o Formulário para filiação
(acesso no link http://www.abennacional.org.br/site/afiliar/).
A filiação de Escolas e Cursos de Enfermagem à ABEn tem como finalidade
estreitar os laços entre as entidades para reflexão e discussão da formação em
Enfermagem. Esta tem sido a finalidade principal da ABEn, desde a sua fundação, em
1926.
As escolas e cursos tem espaço de participação ativa na ABEn no Conselho
Consultivo Nacional de Escolas e Cursos de Enfermagem, órgão estatutário de assessoria
vinculado à Diretoria Nacional e a Diretoria de Educação. O Conselho Consultivo
Nacional de Escolas de Enfermagem é constituído pelos representantes dos Conselhos
Consultivos Estaduais de Escolas e Cursos de Enfermagem e pelo Diretor de Educação da
ABEn Nacional, que o preside. Após aprovação da filiação pelo Conselho Nacional da
ABEn (CONABEn), é de responsabilidade das Escolas encaminhar, anualmente, à ABEn
dados institucionais atualizados, do corpo docente, discente e técnico-administrativo,
objetivando a criação, manutenção e atualização de um banco de dados específico (acesso
no link http://www.abennacional.org.br/site/afiliar/).
As Escolas e cursos filiados devem cumprir o compromisso de assegurar,
institucional e financeiramente, os custeios das despesas decorrentes. A Escola ou curso
permanece ativo mediante pagamento da contribuição financeira do ano em curso, no
valor estipulado pela Assembleia Nacional de Delegados (AND).
DOCUMENTAÇÃO

PARA

FILIAÇÃO

DE

ESCOLAS

E

CURSOS

DE

ENFERMAGEM
A proposta de filiação à ABEn deverá ser encaminhada pelas Escolas e cursos de
Enfermagem interessados, formalizada para::
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM
Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Federal nº 31.417/52 DOU 11/09/52
SGA Norte - Quadra 603 - Conjunto B - CEP 70.830-030 - Fone 226-0653 - Fax
225-4473 - Brasília – DF
Home page: www.abennacional.org.br –
E-mail: aben@abennacional.org.br
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Ofício do responsável pela instituição em papel timbrado solicitando a filiação, dirigido
à presidente da ABEn Nacional.
‘Preenchimento do formulário de Filiação contendo informações referentes à
identificação da escola ou curso (http://www.abennacional.org.br/site/afiliar/).
Documentos legais a serem apresentados:
- Ato autorizativo da oferta do curso;
- Cópia do Projeto Pedagógico do curso; Comprovante de reconhecimento do curso;
Comprovante de pagamento de associação como filiada à ABEn (depósito bancário ou
boleto).
VALORES PARA 2021:
 até a 31 de março: R$ 366,00
 De 01 de abril a 30 de junho: R$ 436,00
 De 01 de julho a 31 de dezembro: 469,00
O pagamento deverá ser feito através de depósito identificado no: Banco do Brasil: 001
Agência: 0452-9 Conta corrente: 220489-4
Em caso

de

pagamento via boleto solicitar o mesmo no e-mail

aben@abennacional.org.br ou tesouraria@abennacional.org.br
Os

documentos

e

comprovantes

devem

ser

enviado

pelo

link

http://www.abennacional.org.br/site/afiliar/.
Dúvidas podem ser esclarecidas via e-mail.: aben@abennacional.org.br ou pelos
telefones: (61)3226-0653 R. 206 ou (61)3222-3600.
Anexar ao requerimento cópia do Estatuto da Sociedade/Associação, registrado em
cartório.
Anexar o recibo de pagamento da anuidade à ABEn Nacional e declaração de sócio de
todos os membros da diretoria.
Encaminhar os documentos acima à diretoria da ABEn em que a sede da
Sociedade/associação.
As solicitações deverão ser enviadas nos meses de janeiro e agosto, para que
possam ser analisados e apresentados no CONABEN e AND.
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Às afiliadas será concedido um certificado de afiliação que será valido por três
anos, direito a utilização do logo da ABEn de acordo com as normas de comunicação.

Orientação para filiação das Sociedades de Especialistas
em Enfermagem.
De acordo com o Estatuto da Associação Brasileira de Enfermagem – ABEn
Nacional as sociedades de especialistas em enfermagem afiliadas poderão constituir o
Conselho Consultivo Nacional de Sociedades e Associações de Enfermagem ou de
Enfermeiros Especialistas com as seguintes atribuições:
Art. 66 Ao Conselho Consultivo Nacional de Sociedades e Associações de Enfermagem
ou de Enfermeiros Especialistas compete:
I — promover a articulação das Sociedades e Associações de Enfermagem ou de
Enfermeiros Especialistas filiadas à ABEn;
II — propor programas de intercâmbio, nacional e internacional, com as Sociedades e
Associações de Enfermagem ou de Enfermeiros Especialistas filiadas à ABEn;
III — incentivar a promoção de atividades científicas e culturais das respectivas
especialidades;
IV — assessorar e prestar consultoria à ABEn, em assuntos relacionados às
especialidades, quando solicitado;
V — propor diretrizes que visem orientar a inserção do Enfermeiro especialista no
mercado de trabalho;
VI — indicar o seu representante e respectivo suplente para o CONABEn;
VII — elaborar o seu Regulamento, a ser encaminhado à Diretoria da ABEn Nacional.
Poderão solicitar a afiliação:
1. Sociedades/Associações de especialistas legalmente constituídas.
2. Sociedades/Associações que não tenham em seu escopo e ou de atuação dos
especialistas conflito com as já existentes.
3. Não serão aceitas Sociedades/Associações cujo escopo de atuação não esteja
legalmente definido e ou que fragmentem a atuação das já existentes.
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Fluxo para filiação das sociedades/associações de
especialistas

Necessário apresentar um documento com dados dos:
NOME DO DEPARTAMENTO (ou SOCIEDADE):
COMPOSIÇÃO ATUAL - nome e currículo resumido (10 linhas no máximo),
Informar que se encontra de acordo com a Portaria que regulariza a composição atual.
REGIMENTO SOBRE FILIAÇÃO DE ESCOLAS DE ENFERMAGEM DE NÍVEL
SUPERIOR E TÉCNICO DE ENSINO À ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
ENFERMAGEM
Art. 1º - À Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn)- sociedade civil, sem fins
lucrativos, de direito privado, de caráter cultural, científico e político, regida por Estatuto
próprio, com prazo de vigência indeterminado a qual se associam, individual e livremente,
enfermeiros e técnicos de enfermagem, como sócios efetivos e os auxiliares de
enfermagem, estudantes dos cursos técnicos e de graduação como sócios temporáriospoderão filiar-se escolas e cursos de enfermagem de nível superior e técnico de ensino,
para fins de assessoria e consultoria. Parágrafo Único – Para os fins da filiação
estabelecida a denominação Escolas de Enfermagem refere-se, também, às Faculdades de
Enfermagem, Cursos de Enfermagem, Departamentos de Enfermagem e Centros
Formadores, desde que ministrem cursos de enfermagem de nível superior (graduação e
ou pós-graduação) e ou técnico de ensino, legalmente reconhecidos.
Art. 2º - A filiação caracteriza-se por relação formal entre a ABEn e Escolas e Cursos de
Enfermagem de nível superior e técnico de ensino, objetivando o desenvolvimento de
trabalhos conjuntos na área de ensino, no âmbito de enfermagem.
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Art. 3º - Para requererem filiação à ABEn, as Escolas e Cursos de Enfermagem de nível
superior e técnico de ensino deverão comprovar que os cursos de enfermagem que
ministram estão reconhecidos de acordo com a legislação educacional específica em
vigor.
Art. 4º - A proposta de filiação à ABEn será encaminhada pelas Escolas e Cursos de
Enfermagem, via requerimento escrito, dirigido à Presidente da ABEn Nacional, mediada
pela Seção da ABEn, no respectivo Estado. Parágrafo Único - Ao receber a proposta de
filiação, a Presidente da ABEn Nacional submeterá à Diretoria de Educação da ABEn
Nacional para que seja realizado parecer e posteriormente análise e decisão.
Art. 5º - Do requerimento de filiação, deverão constatar informações referentes à:
identificação da escola ou curso; cópia do Ato autorizativo da oferta do curso; Cópia do
Projeto Pedagógico do curso; e Comprovante de reconhecimento do curso;
Art. 6º - O prazo de validade e vigência da filiação das Escolas e Cursos de Enfermagem à
ABEn é indeterminado, podendo ser cancelada por solicitação da Escola ou curso ou por
deliberação da AND, ouvida a Seção da ABEn do Estado respectivo, quando a Escola ou
Curso não cumprir o que estabelece o Art. 8º deste Regimento.
Art. 7º - São direitos das Escolas e Cursos de Enfermagem filiadas à ABEn:
I - receber o Boletim Informativo da ABEn;
II - publicar produções cientificas na REBEn de acordo com suas normas editoriais;
III - propor atividades e programas de trabalho à ABEn;
IV - utilizar o espaço físico das sedes da ABEn para atividades específicas, obedecidas as
normas em vigor;
V - representar a ABEn em fóruns, instâncias e eventos, quando indicando pela
Presidente da Entidade;
VI - receber o plano de trabalho e o Relatório Anual de Atividades da ABEn, para
conhecimento;
VII - participar dos eventos e programas promovidos pela ABEn de conformidade com as
normas que os regulamentam;
VIII - estar representada no Conselho Consultivo Estadual de Escolas de Enfermagem da
Seção, no respectivo Estado.
Art. 8º - São deveres das Escolas e Cursos de Enfermagem filiadas à ABEn:
I - colaborar na implementação do plano de trabalho da ABEn;
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II - assegurar, institucional e financeiramente, a participação do seu representante nos
órgãos da ABEn, mediante custeio das despesas decorrentes (anuidade);
III - divulgar junto ao corpo docente e discente o trabalho, da ABEn, sua história, seu
Estatuto, incentivando-os a se associarem à Entidade, valorizando e facilitando sua
participação em eventos e programas, obedecido o que dispõe o Capítulo III e IV do
Estatuto da ABEn;
IV - encaminhar, anualmente, à ABEn dados sobre o corpo docente, discente e técnicoadministrativo, objetivando a criação, manutenção e atualização de um banco de dados;
V - indicar um representante e respectivo suplente para o Conselho Consultivo Estadual
de Escolas de Enfermagem da Seção, no respectivo Estado;
VI - zelar pelo cumprimento do que estabelece o Estatuto da ABEn e este Regimento.
Art. 9º - A Escola ou Curso de Enfermagem cuja filiação nacional à ABEn for aprovada
está automaticamente vinculada à Seção da ABEn, no respectivo Estado, através do
seu representante no Conselho Consultivo Estadual de Escolas de Ensino de nível
superior e técnico de ensino.
Art. 10 - O Conselho Consultivo Estadual de Escolas de nível superior e técnico de
ensino de cada Seção, é órgão de assessoria e consultoria constituído por um
representante de cada Escola, filiada nacionalmente à ABEn e, pelo diretor de Educação
da Seção que o preside.
Art. 11 - São competências do Conselho Consultivo Estadual de Escolas de Enfermagem:
I-

eleger seu representante e respectivo suplente para o Conselho Deliberativo
da Seção, com mandato de 01 (um) ano, sendo permitida uma recondução, por
igual período;

II-

eleger seu representante e respectivo suplente para o Conselho Consultivo
Nacional de Escolas de Enfermagem, com mandato de 01 (um) ano, sendo
permitido uma recondução, por igual período;

III-

elaborar seu Regimento interno a ser encaminhado à Diretoria da Seção;

IV-

exercer, no que couber, as competências definidas para o Conselho
Consultivo Nacional de Escolas de Enfermagem.

Art. 12 - O Conselho Consultivo Estadual de Escolas de Enfermagem reunir-se-á por
convocação do Diretor de Educação da Seção ou por maioria absoluta de seus membros,
conforme periodicidade prevista no plano anual de trabalho da Seção.
Art. 13 - O Conselho Consultivo Nacional de Escolas de Enfermagem é órgão de
Assessoria e Consultoria da Associação Brasileira de Enfermagem - Nacional, constituído
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pelos representantes dos Conselhos Consultivos Estaduais de Escolas de Enfermagem e
pelo Diretor de Educação da ABEn Nacional que o preside.
Art. 14 - São competências do Conselho Consultivo Nacional de Escolas de
Enfermagem:
I – assessorar a ABEn referente ao ensino de Enfermagem em todos os níveis;
II – prestar consultoria ao processo de regulação, supervisão e avaliação de Escolas,
Faculdades, Departamentos e Cursos de Enfermagem;
III – promover integração entre as Escolas ou Cursos de Enfermagem;
IV – desenvolver ações junto aos docentes e discentes de Enfermagem para estimular sua
participação e associação à ABEn;
V – indicar o seu representante e respectivo suplente para o CONABEn;
VI – elaborar o seu Regulamento, a ser encaminhado à Diretoria da ABEn Nacional.
Art. 15 - O Conselho Consultivo Nacional de Escolas de Enfermagem, reunir-se-á por
ocasião do Congresso Brasileiro de Enfermagem, para entre outras atividades, eleger seu
representante no CONABEn e, quando convocado pelo Diretor de Educação da ABEn
Nacional ou por maioria absoluta de seus membros.
Art. 16 - Este regimento entra em vigor após sua aprovação pela AND.
Fonte: Regimento aprovado na Segunda Reunião Ordinária da Assembleia Nacional de
Delegados (AND) da ABEn, em Curitiba/PR, 12 de novembro de 2018.

Controle social
Trata-se de um processo de aprimoramento da democracia deliberativa, mediante o ato
de controlar as ações do Estado na esfera pública por meio do exercício efetivo da
cidadania. Podendo ocorrer em diferentes níveis e dimensões.
O Fórum das Entidades Nacionais dos Trabalhadores da Área de Saúde
“é um fórum nacional, permanente, de representação ampla dos trabalhadores em suas diversas formas
de organização, composto por entidades que representam todos os aspectos que compõem o processo de
trabalho, seja na formação, regulamentação e nas relações de trabalho, por meio de associações nacionais
de categoria, confederações nacionais de trabalhadores, conselhos federais de fiscalização do exercício
profissional, e federações nacionais de categoria. É um fórum de articulação e deliberação política, com
o objetivo de subsidiar e assegurar a representatividade e posição do fórum em defesa dos princípios e
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diretrizes do Sistema Único de Saúde, e de instrumentalizar a discussão e pactuação democrática do
Fórum no Conselho Nacional de Saúde e nos demais espaços de articulação, debate e deliberação”.
Fonte: Carta de Princípios, 2001, reformulada em 2015.

Palavra da Presidente. na solenidade de posse.
Dou as boas-vindas aos participantes desta solenidade e agradeço a Deus por
tantas bênçãos.
Saúdo a Excelentíssima Senhora Presidente da Associação Brasileira de
Enfermagem Nacional Sônia Acioli – aqui representada pela Sra. Sonia Maria Alves, diretoria
financeira –, os representantes de Movimentos Sociais, os conselheiros e conselheiras, os
companheiros de luta, de hoje e de sempre, os membros da diretoria interina e das anteriores,
as colegas da diretoria eleita, senhoras e senhores.
Gostaria de, inicialmente, pedir licença para quebrar o protocolo de
cumprimentos, para fazer uma saudação especial aos trabalhadores e às trabalhadoras do
Sistema Único de Saúde (SUS), e, particularmente, aos da CATEGORIA DE
ENFERMAGEM. Estes profissionais de saúde respeitam a vida, a dignidade e os direitos
humanos em todas as suas dimensões, como também consideram que cada ser humano pode
desfrutar de seus direitos sem distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política e
classe social e, além de tudo isso, resguardam a privacidade e a intimidade do indivíduo em todo
seu ciclo vital, inclusive nas situações de morte e pós-morte.
Cumprimento a ENFERMAGEM DO MARANHÃO, que é maior força de
trabalho na saúde, com os seus mais de 58.000 profissionais – 14.000 enfermeiras e enfermeiros,
40.000 técnicos e técnicas de enfermagem e 4.000 auxiliares –, que, diuturnamente, dedicamse a cuidar do outro, de clientes em diferentes níveis de complexidade da saúde. Nem estou
contabilizando os estudantes de cursos técnicos e de graduação, profissionais de enfermagem
matriculados em cursos de pós-graduação, sensu lato (especialização) ou sensu stricto
(mestrado ou doutorado) que deveriam ser associados.
A enfermagem é uma categoria que congrega profissionais de saúde para
exercerem atividades de atenção à saúde, à docência e à preceptoria/tutoria, à produção de
conhecimento e à gestão em Saúde. A formação em enfermagem tem domínios e
competências para práticas avançadas e sistematizadas. Trata-se de uma prática
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multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e
liberdade, seguindo os preceitos éticos e legais da profissão.
Ao fazer esta saudação, aproveito para afirmar, de maneira clara, que, a partir
deste momento, tomaremos a iniciativa de promover uma relação de respeito, de acatamento e
de diálogo permanente com todos os associados e filiados na expectativa de uma gestão
participativa e solidária, de corresponsabilidade e de busca da ressignificação do
pertencimento a uma categoria valorizada e aguerrida.
A ABEn congrega Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Auxiliares de
Enfermagem, estudantes dos cursos de Graduação em Enfermagem e de Educação Profissional
em Nível Técnico de Enfermagem, associados e ainda pessoas jurídicas filiadas, escolas,
faculdades, Departamentos de Enfermagem, Sociedades e Associações de Enfermagem ou de
Enfermeiros Especialistas nos termos previstos no Estatuto. A ABEn sempre esteve e
permanecerá nas lutas em defesa dos direitos humanos, da democracia plena, do controle
social na saúde pela garantia dos direitos sociais e da valorização da CATEGORIA DE
ENFERMAGEM a fim de cumprir sua missão.
Os múltiplos desafios estão postos diante do cenário atual de desvalorização da
vida, da ciência, de uma crise sanitária planetária que exige e requer compromisso, dedicação e
muito trabalho. Aproveito para expressar minhas condolências a todos os familiares e
amigos(as) dos enfermeiros(as), técnicos e auxiliares que perderam suas vidas na linha de
frente do enfrentamento da Covid-19.
Agradeço aos sócios que depositaram confiança nos membros da chapa 2, e
reafirmamos o compromisso, pautado em valores e princípios éticos e nos direitos humanos,
com objetivo de promover o desenvolvimento técnico, científico, cultural e político dos
profissionais de Enfermagem, como também de defender os interesses da Enfermagem,
articulando-se com as demais entidades, organizações e instituições sociais, de seguridade, de
saúde e de educação, conforme propostas apresentadas.
No Maranhão, a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM (ABEn),
desde a sua criação em 1958, busca o bem servir em sua missão. Certamente que a história revela
as conquistas e os inúmeros desafios nas áreas da saúde, da educação, da ciência, da cultura, da
comunicação e das políticas públicas, por isso buscaremos desempenhar com zelo as ações
propostas pela chapa 2, para o período 2021-2022 e conduziremos os trabalhos para novas
realizações nessas áreas, assim como reiteramos a dedicação pelo fortalecimento da formação
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de ENFERMEIRAS/OS, TÉCNICOS/AUXILIARES para uma prática profissional avançada e
que estes valorizem a categoria para o reconhecimento tão esperado.
Conclamo a sociedade a refletir sobre o valor social da enfermagem. O
momento atual exige a luta de cada cidadã/cidadão pela valorização da categoria de
enfermagem. O convite também é para a participação ativa dos sócios na ABEn-MA nas
lutas pela consolidação do SUS e contra o seu “desmonte”, por vacina para todos e todas, pela
revogação Emenda Constitucional 95, pelo fortalecimento das políticas públicas e pela defesa
da vida.

São Luís-MA, 07 de janeiro de 2021.

Silvia Cristina Viana Silva Lima
COREN MA 36.801 –
Enfermeira.

Palavra da Presidente em exercício, gestão anterior
EXMAS SENHORAS E SENHORES
Coube a mim presidir esta sessão de posse da Diretoria da Associação Brasileira
de Enfermagem-Maranhão, período 2020-22, como presidente interina da atual gestão. É
um evento de grande importância para todas as Enfermeiras demais categorias que
compõem nossos associados - Técnicos de Enfermagem Auxiliares de Enfermagem,
Estudantes destas categorias, respectivos Cursos e Faculdades.
O número de pessoas que a compõem e o amplo alcance de seus objetivos
mostram a importância da Entidade. A ABEn MA foi fundada há mais de meio século para
ser um espaço para apresentação e discussão de ideias e de eventos científicos, técnicos
e culturais, propostas para projetos relacionados com a Saúde e à Formação Profissional.
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É também espaço de convivência social que permite o fortalecimento do sentimento de
corpo, sentimento de corporação, também chamado de sentimento de pertencimento ao
grupo profissional.
No aspecto legal, temos personalidade jurídica própria e nos organizamos
administrativamente, observando o Regimento, por meio da Diretoria em pela Diretoria
das sessões eleitas pelo voto direto dos sócios para nos representar como categoria.

É

muita responsabilidade.
Como já disse, pelo número de profissionais que congrega e pela importância das
questões com os quais tem que lidar, pelo compromisso de defender políticas e /ou
programas , dentro de princípios éticos que visem à melhoria da qualidade de vida das
pessoas com inclusão nos aspectos da saúde e educação, a responsabilidade extrapola e
muito o âmbito da Enfermagem.
A ABEn-MA tem mais de sessenta anos de existência. A diretoria que agora é
empossada , é a número 21 na ordem cronológica. Algumas diretorias não cumpriram seu
mandato e a gestão foi reconstituída, e agora eu como presidente interina desde dezembro
Sublinho este fato porque poucas vezes houve mais de uma chapa concorrendo entre si.
Na última eleição houve duas Chapas - sublinho este fato porque poucas vezes houve
mais de uma chapa concorrendo - na última eleição houve duas. A Chapa que teve como
Presidente a Enfermeira SILVIA CRISTINA VIANA SILVA LIMA, ABEn-MA, presente,
se elegeu. As eleitoras escolheram pelo voto, entre duas alternativas, este grupo para
dirigir nossa Associação. Parabéns pela campanha, parabéns pelos votos de confiança das
Enfermeiras.
É frequente neste tipo de solenidade se falar em situações problemáticas, de desafios. Não
escolho essas palavras para falar do panorama. Escolho usar oportunidades..
A Diretoria que ora assume pela consistente formação, pela experiência
profissional, capacidade de trabalho e de agregar, terá oportunidade de trabalhar para o
aumento do número de sócios e para a sustentabilidade da ABEn; oportunidade de
manter nossos eventos como Semana da Enfermagem e Congressos , Seminários e outros
para público local, regional, nacional e até internacional, com o acúmulo de
conhecimentos adquiridos. Terá também a oportunidade de participar de Comissões
Nacionais em Instituições como Ministério da Saúde, Ministério da Educação, CNPq,
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Capes, Conselho de Saúde, Fapema, e tantos comitês. Questões emergentes como a do
Ensino a Distância e a Residência em Enfermagem, que estão na ordem dia, e outras.
Com estas minhas palavras poucas, simples e sinceras encerro augurando uma
gestão profícua à nova Diretoria da ABEn-MA.
Elba Gomide Mochel, Presidente em exercício. 07.01.2021.

Texto da Cerimônia da Lâmpada na solenidade de posse
Florence

Nightingale

precursora da Enfermagem

impulsionou

a

arte da Enfermagem qualificando o cuidar prestado às pessoas feridas e doentes, mesmo
vivendo de forma aristocrática e refinado, Florence era uma mulher de atitude simples
que valorizava a vida humana sem distinção e dedicou-se ao que lhe era mais peculiar,
cuidar da vida de pessoas necessitadas e enfermas.
Na guerra da Criméia revolucionou a assistência aos feridos organizando o
ambiente, a logística, e o processo de cuidar; durante a noite, Florence visitava os feridos
levando uma lanterna de campanha para iluminar seus passos junto aos soldados a quem
prestava os cuidados necessários, milhares de vidas foram salvas pela persistência luta
de Florence. vencida a guerra em 1856 Florence retorna a Inglaterra com suas assistentes
e os princípios e diretrizes para o trabalho e para a formação de enfermeiras, compuseram
a enfermagem moderna, que se difundiu pelo mundo. o efeito da luz além de possibilitar
a atenta observação, aplacava a dor e a solidão dos feridos, animando-os na luta contínua
pela

vida,

por

essas

rondas

noturnas

Florence

ficou

conhecida

como

Dama da Lâmpada. Assim, essa lâmpada tornou-se o símbolo da enfermagem no mundo
e sua representação foi estilizada assumindo a forma de uma lamparina grega em respeito
às tradições da enfermagem moderna e nas grandes solenidades se mantém
a cerimônia que resgata a essência que envolve a enfermagem, o cuidar vigilante, atento,
contínuo, minuciosos,

humano,

sábio ,

observador

fundamentado

social

e

cientificamente.
Essa chama representa a cura e é um suporte poderoso para todos e todas que
exercem a profissão da enfermagem a qual devem recorrer nos momentos necessário e
cruciais do exercício da profissão, como esse que se apresenta na atual conjuntura.
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Profa. Dra Rosilda Silva Dias, Departamento de
Enfermagem – UFMA, Vice Presidente da ABEn MA
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