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Setor: Diretoria de Enfermagem Agente(s): 
Equipe de Enfermagem

1. CONCEITO

As reuniões são encontros em grupos que proporcionam um momento de reflexão, tanto da prática
quanto relacional. Servem para analisar e resolver problemas, discutir e conciliar pontos de vista,
unir equipes, treinar e desenvolver ações (SANTOS e BERNARDES, 2010).

2. MATERIAIS NECESSÁRIOS

Sala de reuniões;
Computador;
Data Show;
Livro ata;
Papel e caneta.

3. ETAPAS DO PROCEDIMENTO

1. Assembleia Geral da Enfermagem
Segue  Regimento  da  Diretoria  de  Enfermagem,  Seção  I
(http://www.hu.ufsc.br/Enfermagem/regimentoDE.pdf )

2. Reunião de Diretoria de Enfermagem 
Objetivo: promover um fórum de discussão e tomada de decisão de assuntos pertinentes à

http://www.hu.ufsc.br/Enfermagem/regimentoDE.pdf


Diretoria  de  Enfermagem.  Possui  regimento  próprio  devidamente  legitimado  pelos
servidores lotados na DE e aprovado pela Assembleia Geral da categoria.
Participantes: diretora  de  enfermagem,  coordenadorias,  chefias  de  serviço  e  seção  de
enfermagem,  representantes  da  Comissão  de  Controle  de  Infecção  Hospitalar  (CCIH),
Comitê  de  Segurança  do  Paciente  (COSEP), Centro  de  Educação  e  Pesquisa  em
Enfermagem  (NEPEN),  Comissão  Permanente  de  Materiais  de  Assistência  (CPMA),
Comissão de Ética de Enfermagem (CEEn) e convidados. 
Periodicidade: quinzenalmente, as quartas feiras pela manhã.
Fluxo: A DE organiza e envia por email no início do semestre o cronograma das reuniões
ordinárias.

3. Centro de Educação e Pesquisa em Enfermagem - NEPEN
Objetivo: buscar estratégias e programas voltados à pesquisa e formação continuada dos
trabalhadores  de  enfermagem.  Possui  regimento  próprio  devidamente  legitimado  pelos
servidores lotados na DE e aprovado pela Assembleia Geral da categoria.
Participantes: Diretora de enfermagem, coordenadorias, CPMA, NEPEN, representantes do
Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina (NFR), CEEn,
representante do nível médio da enfermagem e convidados.
Periodicidade: quinzenalmente as quartas feiras pela manhã, intercalando com as da DE. 
Fluxo: a coordenadora do NEPEN elabora o cronograma e encaminha por email para os
participantes. 

4. Comissão Permanente de Materiais de Assistência - CPMA 
Objetivo: assessorar a DE nas questões relativas aos materiais de assistência de enfermagem.
Possui regimento próprio devidamente legitimado pelos servidores lotados na DE e aprovado
pela Assembleia Geral da categoria.
Participantes: diretora de enfermagem, coordenadorias, CPMA, NEPEN, representante do
nível médio da enfermagem e convidados.
Fluxo: a coordenadora da CPMA elabora o cronograma e encaminha por email  para os
participantes.

5. Comissão de Ética de Enfermagem – CEEn 
Objetivo: possui  finalidade  educativa,  opinativa,  consultiva,  fiscalizadora  e  de
assessoramento  nas  questões  éticas  do  exercício  profissional,  nas  áreas  de  assistência,
ensino, pesquisa e administração. Possui regimento próprio devidamente legitimado pelos
servidores lotados na DE e aprovado pela Assembleia Geral da categoria.
Participantes: Membros da Comissão de Ética.
Periodicidade: Primeira sexta feira de cada mês.
Fluxo: A coordenadora  do CEEn elabora  o cronograma e encaminha por  email  para  os
participantes.

6.  Conselho Administrativo da Diretoria de Enfermagem - CADE
Objetivo: promover fórum de assessoria da DE para discussão, planejamento e tomada de
decisão em nível de coordenação de áreas e comissões permanentes. 
Participantes: diretora de enfermagem, coordenadorias, CPMA, NEPEN e convidados. 
Periodicidade: quinzenalmente as segundas feiras e conforme demanda. 
Fluxo: a DE solicita a presença dos participantes.

7. Reunião coordenadoria e chefia de serviço
Objetivo: promover discussão de assuntos pertinentes à área.
Participantes: coordenadoria e chefias de serviço da área.
Periodicidade: mensal ou de acordo com a necessidade.



Fluxo: coordenadora elabora cronograma e encaminha por email.

8. Reunião chefia de serviço e enfermeiros
Objetivo: promover discussão de assuntos pertinentes ao serviço ou seção.
Participantes: chefias de serviço, enfermeiros e convidados.
Periodicidade: trimestralmente ou de acordo com o estabelecido por cada serviço.
Fluxo: chefia de serviço elabora cronograma e encaminha por email.

9. Reunião da equipe de enfermagem do serviço (Unidades Assistenciais)
Objetivo: promover discussão de assuntos pertinentes ao serviço ou seção.
Participantes: chefias  de  serviço,  enfermeiros,  técnicos  e  auxiliares  de  enfermagem,
instrumentador cirúrgico, auxiliar de saúde, assistente/auxiliar administrativo e convidados.  
Periodicidade: semestralmente ou de acordo com o estabelecido por cada serviço.
Fluxo: chefia de serviço convoca a equipe.

10. Reunião de turno de trabalho (Unidades Assistenciais)
Objetivo: promover discussão de assuntos pertinentes ao serviço ou seção e ao turno de
trabalho.
Participantes: enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, instrumentador cirúrgico,
auxiliar de saúde e convidados.
Periodicidade: trimestralmente ou de acordo com o estabelecido por cada serviço.
Fluxo: enfermeiro do turno convoca os participantes.
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