No 1
29/10/2012
segunda-feira

Bem-vindas! Bem-vindos! Desejamos um bom trabalho aos
participantes do maior encontro da Enfermagem Brasileira!
A Diretoria Nacional da ABEn e Eu sentimo-nos honradas em acolher os participantes deste 64º Congresso Brasileiro de Enfermagem (64º CBEn) e do 3º Coloquio Latino-americano de História da Enfermagem (3º
CLAHEn).
Ao longo destes quatro dias, refletiremos sobre o
“Empoderamento da Enfermagem na aliança com o usuário”, com a expectativa de que este tema nos conduza
ao estabelecimento de consensos de práticas clínicas,
socialização de experiências do fazer da Enfermagem nos
diferentes cenários de prática profissional e a proposição
de abordagens cientificamente produzidas para benefício
das pessoas, grupos e coletividades humanas.
O tema central do evento será desenvolvido em três
eixos, a saber: a) historicidade da Enfermagem nos espaços de poder; b) empoderamento da Enfermagem na
contemporaneidade; c) empoderamento do usuário para
o controle social, tendo como tema síntese, a aliança da
Enfermagem com o usuário na defesa do Sistema Único
de Saúde (SUS).
A programação envolverá atividades científicas e socioculturais, incluindo conferências, mesas redondas,
sessões de exposição de pôster, coordenadas, temas livres concorrentes a prêmios, “Tenda Paulo Freire”, Mostra Nacional de Experiências de Enfermagem na Atenção
Básica / Saúde da Família, Feira de Exposição (tecnológica e livros), jantar de confraternização, apresentação de
grupos culturais, e muita outras atrações.
Sejam todas e todos muito bem-vindos!
Ivone Evangelista Cabral e Diretoria da ABEn Nacional

É um prazer recebermos a Enfermagem brasileira neste 64º CBEn e 3º CLAHEn, na cidade de Porto Alegre. A
Diretoria da ABEn Seção Rio Grande do Sul empenhou
todos os esforços na preparação do evento, em conjunto com sete subcomissões, a partir das preciosas contribuições recebidas, cumprindo metas estabelecidas que
possibilitem dar continuidade à construção do saber em
Enfermagem e o intercâmbio entre todos que trabalham
pela sua formação.
Sua presença nos alegra, sua contribuição com certeza fará a diferença. Nossa intenção foi organizar um Congresso participativo e acolhedor. Contamos com a participação de autoridades do conhecimento da Enfermagem
nacional e internacional, representantes do governo, dos
movimentos sociais e entidades representativas da Enfermagem do Brasil e do exterior. Acompanhe a programação distribuída aos participantes e monte sua agenda
durante estes quatro dias de intensa programação, buscando seu foco de interesse.
Congressista, Porto Alegre te recebe de braços abertos, com o encanto da primavera e a beleza do pôr do sol
no Rio Guaíba, que surpreende a todos que o apreciam.
Temos a certeza que vocês profissionais e estudantes
de Enfermagem estão se associando a nós para o sucesso
do evento. Mostraremos para toda a sociedade a nossa
capacidade de organização e participação e o nosso poder como profissionais da Saúde.
Teresinha Valduga Cardoso
Presidente da ABEn-RS
Coordenadora do 64º CBEn

Os participantes do 3o Colóquio
Latino-Americano de História de Enfermagem - CLAHEn iniciam hoje os debates, que ocorrem nos dois primeiros
dias de atividades, 30 e 31 de outubro.
Para o primeiro dia da programação
está prevista a Conferência de abertura Historicidade da Enfermagem
nos espaços de poder e, na sequência, a mesa redonda A construção do
saber da História da Enfermagem.
Ainda pela manhã, às 11h, ocorre o
Fórum Permanente de Pesquisadores de História da Enfermagem.
À tarde, compõem a programação as
mesas redondas O ensino e a pesquisa em História da Enfermagem;
Redes de História da Enfermagem
nas comunidades Científicas iberoamericanas - possibilidades de

alianças e articulações e as mesas
redondas coordenadas (simultâneas)
formadas a partir dos trabalhos inscritos e aprovados.
Amanhã, dia 31, os inscritos ao
CLAHEn participarão do curso Elaboração de Projeto de Pesquisa de
História da Enfermagem, pela manhã, e O uso da Fotografia nas Pesquisas de História da Enfermagem,
à tarde.

Coloque na sua programação
IV Mostra Nacional de Experiências de
Enfermagem em Atenção Primária à
Saúde / Saúde da Família
Os participantes do 64º CBEn terão oportunidade de conhecer relatos de experiências que melhor pratiquem o fortalecimento da Atenção Básica, a Melhoria do Acesso e da
Qualidade da Atenção Básica, através da estratégia Saúde
da Família, no Brasil. Profissionais
de todo o país inscreveram seus
relatos e os 20 melhores foram
selecionados para apresentá-los
na modalidade comunicação oral,
sendo que concorrem para a premiação dos três melhores.
A promoção da mostra é do Departamento Científico de
Atenção Primária à Saúde (DAPS) e da ABEn, com apoio do
Departamento de Atenção Básica (DAB) do Ministério da
Saúde.

Você também é convidado a se divertir e
conhecer um pouco do Rio Grande do Sul
Os organizadores do
64º Congresso Brasileiro
de Enfermagem fizeram o
possível para que todas as
enfermeiras,
enfermeiros
e estudantes presentes ao
evento se sintam bem. A
intensa programação científica foi pensada para que
os interesses de todos estejam contemplados. E o divertimento também não foi
esquecido: desejamos que
o 64o CBEn seja também
oportunidade de convivência e conhecimento e, para
isso, preparamos diversos
momentos de diversão. Um
dos mais especiais será o

jantar-baile do Congresso,
para o qual os convites estão sendo vendidos a partir
de hoje, na secretaria do
evento e no estande da Valentin Turismo (no 38).
Para os participantes conhecerem um pouco mais da
cultura gaúcha, a música e
a dança estarão integrados
à programação. Um show
folclórico gaúcho foi preparado especialmente para a
abertura, no salão principal,
e no intervalo do almoço
todos poderão acompanhar
a apresentação do Coral
Acordes, no palco da praça
de alimentação.

Oportunidade para os congressistas
Visitas técnicas a serviços de saúde
Inscrições hoje, dia 29,
na secretaria do Congresso
Aos congressistas do 64º CBEn serão oportunizadas inscrições para visitas técnicas a serviços de saúde de Porto Alegre (Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Grupo Hospitalar Conceição, Complexo Hospitalar
Santa Casa, Hospital Mãe de Deus, Hospital Moinhos
de Vento, Hospital São Lucas e Instituto do Cérebro).
Faça sua inscrição, pois as vagas serão limitadas.

EM TEMPO: Consulte o site do
evento e veja quais cursos e oficinas
ainda têm vaga. Estas atividades
estão programadas para ocorrer nos
dias 30 e 31, terça e quarta-feira.
www.abeneventos.com.br/64cben

