
PAPINA DO ESTUDANTE 

ENCONTRO NAC I ONAL DE ESTU DANTES 
DE ENFERMAGEM 

Os estudantes de enfennagem, como 

tantos outros estudantes de outros se

tores, tem organlzado Encontros Nacio
nats, a fim de debater assuntos de inte

resse do desenvolvlmento academlco e 
mats que isso, da participagiio no de
s�nvolvlmento do espirlto das assocla
gOes de classe como um trelnamento em 
gropo antes mesmo de se tornaram pro

fisslonals. 

o I Encontro dessa natureza ocor

reu de 5 a 9 de j ulho de 1977 na Escola 

de Enfermagem da UBP e contou com 

a partlclpagiio de nove escolas e 230 

estudantes. Na ocasliio 0 gropo contou 
com a particlpagiio de Dra. Wanda 

Horta e Dra. Taka Oguisso, ambas do

centes da Escola de Enfermagem da 

USP . Na ocasliio foi constituida uma 
Comissao Executiva Nacional, integrada 

por dols delegados de cada Escola a fim 
de fazer 0 preparo do 'II ENFEn. 

o II Encontro foi reallzado no De
partamento da Universldade Estadual 
de Londrlna, de 3 a 8 de julho de 1978, 
dessa. vez contando com a partlclpagiio 

de qulnze Escolas dos Estados de MG, 
SP, RJ, ES, SC, PR, RN e AM, totall
zando 300 estudantes. Entre os confe

renctstas estiveram prestiglando a reu
niiio como convldadas, a Prof.a. Flavia 

Lange Hentschel, Presldente do Sindi

cato de Enfennelros do RIo Grande do 
SuI, e a Prof.a. Neusa Aparecida Ramos, 

Presldente do Conselho Regional de 

Curitiba (COREn) , alem de outros pro 
fessores e estudiosos de outras areas 
correlatas aos assuntos de interesse da 

Enfermagem Brasilelra. 

Os debates centram 0 Interesse no 

trato de fatores que impedem uma mats 
plena e aceita realidade cientifica na 
abordagem de Enfennagem, bem como 

certos obstaculos que ainda devem ser 

vencidos para que os profissionais pos

sam exercer mais plenamente todas as 
suas atividades e fazer uso de suas po

tencialidades no objetivo de presta gao 

de servigos a Comunidade. 

Encontra-se em fase de organiza

gao 0 III desses Encontros que devera 

estudar assuntos ligados a participagao 

da Enfermagem no Sistema Nacional 

de Saude e a utilidade social desta pro
fissao, entre outros assuntos que tiio 

logo venham a ser confirmados, seriio 

divulgados. 

A todos os estudantes de Enfenna

gem do Brasil a Associagao Brasilelra 

de Enfennagem desej a 0 exito neces

sario as nllclatlvas desses trabalhos e 

coloca suas esperangas nos estudos, 

pres a a convicgao de que 0 propOsito 

dos referidos trabalhos e 0 mais elevado 

possivel, porque esta centra do no inte

resse de elevar a qualidade da saude 

pelo estilo de vida da populagao. 

• Resumo do Relat6rio de Encontros de ENEEn enviados a. ABEn por Lucio J. Vieira, 
delegado e organizador do In Encontro a ser realizado possivelmente na UFMG. 
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