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INTRODUÇÃO 

 

É com grande responsabilidade e compromisso que apresentamos a seguir o Plano Plurianual 

(PPA) da Gestão PARTICIPAÇÃO 2015-2017 do Conselho Regional de Enfermagem de 

Santa Catarina (Coren/SC) que conforme a Constituição Federal, estabelece as diretrizes, os 

objetivos e as metas da administração pública direta e indireta para as despesas de capital e 

outras despesas correntes. O PPA é a ferramenta orçamentária onde se viabiliza o 

planejamento estratégico da administração pública a médio e longo prazo.  

 

O presente documento está organizado de forma a atender ao disposto nas Instruções 

Normativas do Tribunal de Contas da União (TCU) e as Resoluções do Conselho Federal de 

Enfermagem (Cofen) e está organizado em três partes:  

 

Parte I - Identificação Institucional: identificação do Coren/SC.  

 

Parte II - Planejamento Estratégico Situacional: aborda informações sobre o 

planejamento estratégico, plano de metas, ações estratégicas e diretrizes estratégicas 

que nortearão as ações da Gestão PARTICIPAÇÃO 2015-2017, vencedora do pleito 

realizado em 13 de setembro de 2014.  

 

Parte III - PPA: aborda informações relacionadas a estruturas de Plano Plurianual que 

foi elaborado com base nos objetivos estratégicos do planejamento e a previsão 

orçamentária para a execução deste objetivos. 

 

O modelo de Gestão implementado pela atual Direção segue os mesmos preceitos de 

administração adotados no Regional desde 2009 que tem como objetivo principal a melhoria 

contínua da eficiência, eficácia, qualidade e transparência na administração dos recursos e 

prestação de serviços aos mais de 50 mil profissionais de Enfermagem do Estado de Santa 

Catarina. 

 

Com propostas de avanços na gestão e melhorias na forma de aplicar os recursos públicos, o 

PPA do Coren/SC se apresenta dividido em quatro Objetivos Estratégicos que foram 

definidos de forma participativa, com o amplo envolvimento do quadro funcional e direção do 

Regional. Tem como diretriz principal as propostas de campanha da Gestão por ocasião do 

pleito do ano de 2014. Os objetivos definidos vinculam-se diretamente com os recursos 

necessários a implementá-los assegurando uma efetiva e eficiente gestão dos recursos 

públicos em prol da Enfermagem. 

 

A construção deste documento mostra a preocupação da atual Direção do Coren/SC pelo zelo 

aos princípios da administração pública, visando uma atuação firme em defesa do 

fortalecimento e valorização da profissão, buscando melhoria das condições de trabalho, 

cumprimento do dimensionamento das equipes de Enfermagem e luta constante pela 

regulamentação da jornada de 30h semanais para a categoria, dentre outras ações. 

 

Boa Leitura! 
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1. IDENTIFICAÇÃO E OUTROS ATRIBUTOS DA UNIDADE 
 

1.1 Identificação da entidade 
 

Quadro 1 - Identificação do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina  

Poder e Órgão de Vinculação 

Poder: Sem vínculo 

Órgão de Vinculação: Sem vinculação ministerial Código SIORG: não aplicável 

Identificação da Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa: Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Santa Catarina  

Denominação Abreviada: Coren/SC 

CNPJ: 75.308.106/0001-56. 

Principal Atividade: Administração Pública Federal
 

Código CNAE: 110-4 

Telefones/Fax:  (048) 3224-9091 

Endereço Eletrônico: gabinete@Coren/SC.org.br Página na Internet: http://www.corensc.gov.br 

Endereço da Sede:  
Avenida Mauro Ramos, 224 – 6º ao 8º andar, Centro, 88020-300- Florianópolis/SC. Horário de 

funcionamento: das 08h às 17h. 
 

Endereço das Subseções: 
Subseção de Blumenau: Rua XV de Novembro, nº 1336 – Ed. Brasília - 4º andar - Sala 47 - Centro - 

Blumenau - SC - 89010-903 – Fone: (47) 3222-3525 – E-mail: corenblumenau@gmail.com - horário 

de funcionamento: das 08h às 17h. 
 

Subseção de Caçador: Avenida Barão do Rio Branco, nº 1260 - Edifício Caraguatá - Sala 23 - Centro - 

Caçador - SC - 89500-000 – Fones: (49) 3563-8545 - 3563-8544 – Email: corencacador@gmail.com - 

horário de funcionamento: das 08h às 17h. 
 

Subseção de Chapecó: Rua Marechal Deodoro, nº 400 E - Edifício Piemont Executivo - Sala 508 - 

Centro - Chapecó - SC - 89802-140 – Fone: (49) 3323-7163 – E-mail: corenscchapeco@gmail.com - 

horário de funcionamento: das 08h às 17h. 

 

Subseção de Criciúma: Av. Getúlio Vargas, 440 - Centro Com. Empresarial Euclides Crevanzi - Sala 

202 - Centro – Criciúma/SC - 88801-500 – Fone: (48) 3437-3779 – E-mail: 

corencriciuma@gmail.com - horário de funcionamento: das 08h às 17h. 
 

Subseção de Joinville: Rua Dona Francisca, nº 260 - Edifício Deville - 9º andar - Salas 910 e 911 - 

Centro – Joinville/SC - 89201-250 – Fones: (47) 3422-9878/3423-4132 – E-mail: 

corenjoinville@gmail.com - horário de funcionamento: das 08h às 17h. 
 

Subseção de Lages: Rua Benjamin Constant, nº 28 - Edifício Executivo CEPAR - Centro - Lages - SC 

- CEP: 88501-903 – Fones: (49) 3224-7818 - 3227-1583 - E-mail: corensclages@gmail.com - horário 

de funcionamento: das 08h às 17h. 

 

 

1.2 Identificação da norma de criação e das demais normas, regulamentos e manuais 

relacionados à gestão e à estrutura do Coren/SC. 
 

Quadro 2 - Normas relacionadas ao Coren/SC 

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada 

O Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina (Coren/SC) foi implantado pela Portaria 

Cofen nº 01 de 04 de agosto de 1975. Faz parte do Sistema Cofen/Conselhos Regionais criado pela 

Lei nº. 5.905, de 12 de julho de 1973. Além da Lei de criação, o Coren/SC também é regido pelas 

Resoluções do Cofen, pelo Regimento Interno aprovado na 524º Reunião Ordinária de Plenário – 

ROP e pelas normas complementares do Coren/SC e demais normatizações que lhe forem aplicáveis. 

mailto:gabinete@coren-sc.org.br
http://www.corensc.gov.br/
mailto:corenblumenau@gmail.com
mailto:corencacador@gmail.com
mailto:corenscchapeco@gmail.com
mailto:corencriciuma@gmail.com
mailto:corenjoinville@gmail.com
mailto:corensclages@gmail.com
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1.3 Finalidade e competências institucionais do Coren/SC 

 

O Coren/SC constitui-se em uma Autarquia Federal fiscalizadora do exercício profissional de 

Enfermagem que tem por finalidade a normatização, disciplinamento e fiscalização do 

exercício da Enfermagem em observância aos preceitos legais e princípios Éticos 

Profissionais. Implantado pela Portaria Cofen nº 1 de 4 de agosto de 1975, o Coren/SC integra 

o Sistema Cofen/Conselhos Regionais.  

 

A atuação do Coren/SC subdivide-se em três frentes: 

 

a) Inscrição do profissional e registro de pessoas jurídicas: O Coren/SC procede a 

inscrição de profissionais de Enfermagem e o registro das pessoas jurídicas que 

exercem atividades de Enfermagem, bem como a transferência e o cancelamento de 

inscrição, mantendo os respectivos cadastros atualizados. Desta forma, o Coren/SC 

zela para que somente pessoas habilitadas exerçam a profissão de Enfermagem.  

 

b) Fiscalização do exercício ético-profissional: Cabe ao Coren/SC normatizar, 

disciplinar e fiscalizar o exercício profissional da Enfermagem, fazendo cumprir a 

legislação em vigor pertinente à Enfermagem. Para tanto, os Enfermeiros Fiscais do 

Conselho fiscalizam diariamente as instituições onde trabalham profissionais de 

Enfermagem para averiguar o cumprimento da legislação da Enfermagem e orientar os 

profissionais sobre o agir ético-profissional. Entre os itens avaliados pelos 

Enfermeiros Fiscais do Conselho está: o dimensionamento adequado dos profissionais 

de Enfermagem e a Certidão de Responsabilidade Técnica, conforme Resoluções 

Cofen nº 293/2004 e nº 458/2014 respectivamente. 

 

c) Tribunal ético: O Coren/SC recebe denúncias éticas, que são apreciadas pelo Plenário 

do Conselho, e podem resultar em abertura de processo ético e julgamento. Além de 

julgar as infrações, o Coren/SC aplica as penalidades, segundo o que consta no artigo 

18 da Lei nº 5.905/1973 e no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. 

Como forma de orientação e prevenção, a Comissão de Ética do Coren/SC, os 

Conselheiros e os Enfermeiros Fiscais estimulam a formação de Comissão de Ética de 

Enfermagem nas instituições de saúde.  

 

Para atender os profissionais de Enfermagem em todo o Estado, o Coren/SC dispõe de 

estrutura física e de recursos humanos (Auxiliar Administrativo e Enfermeiro Fiscal) em todas 

as regiões do Estado. São seis subseções e a sede para atender os mais de 50 mil profissionais 

de Enfermagem inscritos no Coren/SC conforme demonstrado abaixo. 
 

Quadro 3 - Quantitativo de Inscritos no Coren/SC em 31.12.2014 

(Definitivas Principais, Secundárias e Remidas) 

Enfermeiros Obstetriz Técnicos  Auxiliares Atendentes Total 

11.442 01 30.536  7.994 14 49.973 

Fonte: Departamento de Registro, Inscrição e Cadastros (DRIC) 
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1.4 Apresentação do organograma funcional com descrição sucinta das competências e 

das atribuições das Áreas e Departamentos do Coren/SC 

 

O Coren/SC tem por principais competências: Proceder a inscrição de profissionais de 

Enfermagem e o registro das pessoas jurídicas que exercem atividades de Enfermagem, bem 

como a transferência e o cancelamento de inscrição, mantendo os respectivos cadastros 

atualizados; Expedir documentos de habilitação ao exercício profissional; Normatizar, 

disciplinar e fiscalizar o exercício da Enfermagem, fazendo cumprir a legislação em vigor 

pertinente à Enfermagem; Fazer cumprir os preceitos Éticos Profissionais, bem como, julgar 

as infrações e aplicar as penalidades, segundo o que consta do Art. 18 da Lei 5.905/73 e no 

Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem; Zelar pelo conceito e prestígio do Sistema 

Cofen/Conselhos Regionais; Defender a profissão de Enfermagem, o livre exercício e a sua 

autonomia técnica. 

O Coren/SC apresenta a seguinte estrutura organizacional cujo detalhamento e organograma 

pode ser vistos no seu Regimento Interno disponível em: 

http://www.corensc.gov.br/thumbs/file/2015/Acesso%20a%20Informacao/Regimento%20Inte

rno%20Coren-SC(1).pdf 

 

I - Assembleia Geral 

II – Plenário 

III - Delegado Regional. 

IV - Diretoria. 

V - Comissões Permanentes  

VI - Órgãos de Assessoramento 

VII - Instâncias de Execução e Apoio. 

 

Figura 1 – Organograma 

 

 
 

http://www.corensc.gov.br/thumbs/file/2015/Acesso%20a%20Informacao/Regimento%20Interno%20Coren-SC(1).pdf
http://www.corensc.gov.br/thumbs/file/2015/Acesso%20a%20Informacao/Regimento%20Interno%20Coren-SC(1).pdf


 

 

 
 

Quadro 4 – Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas do Coren/SC 

Áreas Competências Titular Cargo Designação 

Plenário O Plenário é o órgão de deliberação do Coren/SC, integrado pelos 

Conselheiros efetivos. A partir de 2015 pela Decisão Coren/SC 

03/2012, homologada pela Decisão Cofen nº 152/2013, o Plenário 

passou a contar com 09 membros efetivos, sendo 5 do Quadro I e 4 

dos Quadros II e III, havendo igual número de suplentes. 

Vide página 03 Vide página 03 Decisão Cofen 

nº 208/2014 

 

 Direção Executiva 

(Direx) 

A Diretoria é órgão executivo responsável pelos serviços e atividades 

administrativas e de apoio, necessárias ao funcionamento do 

Conselho, conservação e guarda do patrimônio. É composta por 03 

(três) Conselheiros Efetivos, eleitos em escrutínio secreto pelo 

Plenário, por maioria dos votos.  

Enfa. Helga Regina 

Bresciani 

Téc. de Enf. Alessandra 

Junkes Coutinho 

Enfa. Angela Maria 

Blatt Ortiga 

Presidente 

 

Tesoureira 

 

Secretária 

Decisão 

Coren/SC nº 

010/2014 

Gabinete Coordenar, dirigir e avaliar o exercício das competências do Gabinete 

da Presidência e de outras compatíveis com sua área de atuação, 

observando o cumprimento da legislação específica. 

Maria Arlene Pagani Chefe de 

Gabinete 

Portaria 38/2015 

 

Controladoria Geral 

 

 

Órgão de assessoramento técnico da Diretoria e Plenário, visa 

controlar as atividades administrativas, orçamentário-financeira, 

contábil e patrimonial. 

Advogado, Contador e 

Administrador 

 Nelio Herzmann 

Controlador 

Geral 

Portaria 

307/2015 

Área de Atendimento 

ao Profissional 

(Subseções, 

Departamentos de 

Registro, Inscrição e 

Cadastro e 

Fiscalização e Ética) 

Prestar serviços às pessoas físicas e jurídicas, por meio do controle e 

registro do pessoal de enfermagem, a fiscalização do exercício 

profissional com disciplina e ética, e a normatização deste exercício. 

Composta pelo DRIC, Defise e Subseções que respondem pela 

execução das atividades administrativas e de fiscalização do exercício 

ético-profissional da Enfermagem em sua área geográfica de 

abrangência sob a coordenação do DRIC e Defise.  

Enfa. Karla Rodrigues 

Barzan 

 

 

 

 

Elaine Cristina Nunes 

Coordenador da 

Área de 

Atendimento ao 

Profissional 

(Coordenadora 

de Fiscalização) 

Chefe DRIC 

Portaria 13/2015 

 

 

 

 

 

Portaria 15/2015 

Área Jurídica 

(Departamento 

Jurídico - Dejur) 

Orientar e assessorar a Diretoria, o Plenário, os Departamentos e 

Comissões em assuntos de natureza jurídica; representar e defender 

os interesses do Coren/SC no âmbito jurídico; propor medidas 

judiciais com vistas ao pleno desenvolvimento das atividades do 

Conselho e ao cumprimento da legislação específica. 

Advogado Antonio 

Carlos Silva  

Advogada Grasiela 

Sbardelotto. 

Assessor da 

Área Jurídica 

Chefe do Dejur 

Portaria 06/2015 

 

Portaria 16/2010 

Área de Planejamento 

e Segurança da 

Informação (Dpto de 

Analisar, solucionar e prevenir problemas relacionados com os 

sistemas computacionais e segurança da informação; dar suporte 

técnico na aquisição máquinas e equipamentos; prever a atualização 

João Luiz B. Giamattey Assessor da 

Área 

Portaria 04/2015 



 
 
 

 
 

 

Áreas Competências Titular Cargo Designação 

Tecnologia da 

Informação - DTI) 

de equipamentos de informática e softwares operacionais; monitorar 

o funcionamento da rede de computadores e do acesso à internet na 

Sede e Subseções; Desenvolver projetos de sistemas. 

Área Administrativa, 

Contábil e Financeira. 

Natureza opinativa, consultiva e de assessoramento. Estão vinculados 

a esta Área os Departamentos de Administração e Gestão de Pessoas 

(Dagepe); Contabilidade (Decon) e Financeiro (Defin).  

Marlete Barbosa Borges 

Aline R. Santos Aguiar 

e Michel de Castro 

Andrade 

Assessora 

Executiva  

Chefeso Dagepe  

do Decon  

Portaria 02/2015 

Portaria 33/2009 

Portaria 77/2013 

Área de 

Comunicação e 

Eventos 

Acompanhar a edição, diagramação, composição, arte-final, serviços 

fotográficos (qualitativa e quantitativamente), serviços de jornalismo 

e redação, revisão, acompanhamento gráfico e demais atividades 

pertinentes e relacionadas à efetivação das tarefas para confecção de 

impressos em geral, assessoria de comunicação e eventos. 

Jornalista Renata Emília 

Cardoso 

Assessora de 

Comunicação 

Portaria 03/2015 

Ouvidoria Instituída oficialmente em 2012, representa um canal de comunicação 

entre os profissionais de Enfermagem, a sociedade e o Conselho. 

César Henrique Bora 

Rosa 

Ouvidor Portaria 21/2015 

 

Quadro 5 – Comissões Permanentes do Coren/SC 

Comissão Competências Coordenação Designação 

Comitê de Controles 

Internos.  

Órgão independente, de caráter consultivo, responsável pela revisão e supervisão dos processos de 

apresentação de relatórios contábeis e financeiros; processos de controles internos e administração 

de riscos; atividades dos auditores internos e auditores externos independentes. 

Conselheira 

Rafaela Serpa 

 

Portaria 

135/2015 

Comissão de Ética 

(CEC) 

Está vinculada diretamente ao Plenário do Coren/SC e tem finalidade educativa, opinativa e de 

assessoramento nas questões éticas dos profissionais de Enfermagem, não possuindo gerência 

sobre nenhum órgão da entidade.  

Conselheira 

Maria do 

Carmo Vicensi 

Portaria 

151/2015 

Comissão de Licitação 

(CPL) 

Diretamente vinculada à Diretoria e tem finalidade executiva e de assessoramento aos membros do 

Plenário e da Diretoria nas questões ligadas à licitação para compra de bens e serviços. 

Presidente 

Ronaldo Pierri 

Portaria 

344/2015 

Comissão de 

Patrimônio 

De caráter permanente que tem como finalidade assessorar os membros do Plenário e Diretoria nas 

questões ligadas ao patrimônio do Coren/SC. 

Conselheiro 

Edison Farias 

Alves 

Portaria 14/2015 

Câmara Técnica Vinculada diretamente à Diretoria, integra-se às atividades da Área de Atendimento ao 

Profissional. Tem natureza consultiva, opinativa, normativa, educativa, analítica e de 

assessoramento em questões relativas ao exercício ético-profissional nas áreas de assistência, de 

ensino, da pesquisa, gestão e legislação em Enfermagem. 

Conselheira 

Enfa. Ioná Bez 

Birollo 

Portaria 16/2015 
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2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PLURIANUAL, PLANO DE METAS E DE 

AÇÕES DA GESTÃO PARTICIPAÇÃO 2015-2017  

 

Para a definição do Planejamento Estratégico foram escolhidas duas metodologias de 

planejamento e aplicadas em momentos distintos: a Matriz FOFA (“instrumento 

metodológico para análise de projetos, organizações ou de ator social que se propõe a 

planejar, diagnosticando sua situação preparando propostas de ações estratégicas”); e 

Planejamento Estratégico e Situacional (PES) metodologia sistematizada originalmente pelo 

economista chileno Carlos Matus e que “diz respeito à gestão de governo, à arte de governar”. 
 

A exemplo das Gestões 2008/2011 e 2012/2014, a Gestão PARTICIPAÇÃO 2015-2017 optou 

por realizar seu Planejamento Estratégico com as mesmas concepções das Gestões que a 

antecederam, ou seja, houve a participação de todos os atores envolvidos no processo de 

gestão e execução das atividades finalísticas do Regional. 
 

O primeiro momento, foi realizado de outubro a dezembro de 2014, com a organização de 

reuniões setoriais onde a então Presidente do Coren/SC, juntamente com os futuros 

Conselheiros, apresentaram as propostas de campanha aos empregados do Regional que com 

o auxílio da Matriz FOFA, já conhecida por todos, identificaram suas forças e fraquezas, bem 

como as oportunidades e ameaças no desenvolvimento de seus respectivas atividades dentro e 

fora do Regional. A partir da realização do diagnóstico situacional e com base nos objetivos 

previstos regimentalmente, as áreas e departamentos do Coren/SC realizaram o seus 

planejamentos setoriais. 
 

O segundo momento, chamado de Planejamento Estratégico, aconteceu no dia 04 de 

dezembro de 2014, onde o Plenário eleito para o triênio 2015-2017, a partir dos resultados dos 

planejamentos setoriais disponibilizados pela Gestão 2012/2014, se reuniram para definir suas 

estratégias de ação. A organização e a coordenação geral desta etapa foi realizada pela 

Conselheira Enfermeira Angela Maria Blatt Ortiga.  
 

Para a realização do Planejamento foram envolvidos, de alguma forma, todos os atores 

responsáveis pelo processo de desenvolvimento dos objetivos legais e regimentais do 

Coren/SC, ou seja, conselheiros, assessores, empregados do Regional, colaboradores e 

convidados.  
 

A oficina realizada no dia 04 de dezembro de 2014 ocorreu nas dependências do Senac SC 

(Serviço Nacional do Comércio), localizado no Centro de Florianópolis/SC e teve seu inicio 

com uma palestra acerca da conjuntura nacional política e da Enfermagem, proferida pela 

Enfermeira Doutora Lygia Paim.  
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A atividade também contou com a presença da então Presidente do Coren/SC, Enfa. Dra. 

Felipa Rafaela Amadigi e assessorias, bem como a presença do então candidato à Presidência 

do Cofen, o Enf. Manoel Carlos Neri da Silva.  

 
Na sequencia foi realizado um brainstorming (tempestade de idéias), com tarjetas coloridas 

onde todos puderam contribuir para a realização da Matriz FOFA relacionado aos quatro 

eixos do Projeto Político da Gestão 2015-2017.  

 

                    No período vespertino, os conselheiros, convidados e assessores foram divididos 

em quatro grupos e realizaram análise do planejamento produzido pelos departamentos do 

Coren/SC e fizeram link com as diretrizes do Projeto Político da Gestão 2015-2017 e a partir 

de então elaboraram as ações/ iniciativas estratégicas para cada eixo de atuação. 

 

No final do dia cada grupo apresentou o produto elaborado que foi validado pelos demais. 

Neste momento foi possível alterar a ação/iniciativa estratégica, incluir e ou excluir propostas. 

 

No inicio de janeiro, os conselheiros (Helga Regina Bresciani, Jerry Schmitz, Priscila 

Rodrigues da Cunha, Angela Maria Blatt Ortiga e Alessandra Junkes Coutinho) realizaram os 

ajustes finais na proposta, com definição de prazos, meta física, recursos necessários, atores 

envolvidos na ação (interno e externos) e responsável (departamento/nome do responsável e 

apoio (interno ao Coren/SC), que estão descritos nos quadros 7, 8, 9, e 10, apresentados no 

item 2.2. A homologação do Planejamento Estratégico da Gestão 2015-2017 e Plano de Ação 

para o ano de 2015 ocorreu na 525ª Reunião Ordinária de Plenário (ROP) ocorrida em 22 de 

janeiro de 2015. 

   

O planejamento vem sendo monitorado e seus resultados do primeiro semestre foram 

apresentados no Seminário Administrativo realizado em agosto de 2015. Para a socialização 

dos planejamento da gestão durante o ano de 2015 foram apresentados os Quadros por eixo do 

planejamento no jornal interno da instituição ‘Somos Coren” nos meses de Fevereiro, março, 

abril e maio de 2015. No mês de Dezembro foi realizado uma nova oficina para avaliação dos 

Indicadores do planejamento do Coren/SC com a participação dos Assessores, chefias e Direx 

a fim de fazer adequações nas metas já descritas no planejamento  

 

2.1 Objetivos Estratégicos da Gestão 2015-2017 
 

Quadro 06 – Síntese dos Programas e dos Objetivos Estratégicos da Gestão 2015-2017 

Projetos  Objetivo Estratégico Perspectiva Iniciativas estratégicas 

Gestão Dar continuidade à concepção 

administrativa do Coren/SC. 

Consolidação da 

concepção 

administrativa da 

Gestão Participação. 

Programar ações da gestão 

do Coren/SC. 

Fortalecimento 

profissional e 

condições de 

trabalho 

Contribuir com as discussões 

sobre educação em Enfermagem 

e com a formação profissional, 

com vistas à garantia da 

segurança de usuários e 

trabalhadores de Enfermagem. 

Profissionais de 

Enfermagem mais 

qualificados para 

prática segura.  

Intensificar as atividades de 

capacitação e números de 

Responsáveis Técnicos (RT) 

e Comissões de Ética de 

Enfermagem (CEEn). 

Comunicação 

entre 

Coren/SC, 

Intensificar e fortalecer a 

comunicação entre Coren/SC, 

profissionais de Enfermagem e a 

Categoria e sociedade 

permanentemente 

informada acerca do 

Manter estrutura de 

comunicação e intensificar 

as estratégias de divulgação 
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categoria e 

sociedade 

sociedade. Projeto Político e das 

ações do Conselho. 

das ações do Coren/SC. 

Valorização da 

Enfermagem 

Representar a Enfermagem e 

fortalecer as articulações com as 

entidades. 

Fortalecimento da 

Profissão. 

Fortalecer e articular as 

atividades relacionadas com 

as entidades de Enfermagem 

de SC. 
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2.2 Objetivos Estratégicos por projeto da Gestão Participação 2015-2017. 

  

Os Objetivos Estratégicos foram divididos em quatro projetos conforme o Projeto Político da 

Gestão PARTICIPAÇÃO 2015-2017. 

 

Utilizou-se nesta etapa os seguintes conceitos chaves descritos no quadro 06: 

 

Projeto: conjunto de atividades, realizadas em grupo, destinadas a produzir um produto, 

serviço ou resultado únicos. 

 

Objetivo Estratégico (OE): expressa o que deve ser feito, refletindo as situações a serem 

alteradas pela implementação de um conjunto de iniciativas estratégicas, a fim de superar, 

reduzir, eliminar ou controlar os problemas identificados. 

 

Perspectiva: o que se espera com o resultado da execução da ação, definindo em termos 

mensuráveis (quantitativo ou qualitativo).  

 

Ações estratégicas (AE) ou Iniciativas Estratégicas (IE): São medidas ou iniciativas 

concretas a serem desenvolvidas para alcançar os objetivos (o que fazer?). 

  

Nos quadros 7, 8, 9 e 10 apresentamos o detalhamento de cada projeto incluindo os 

seguintes conceitos chaves: 

 

Coluna 1 - Nº OE – Inserir o número do Objetivo Estratégico informado na ficha; 

Coluna 2 - Nº IE – Inserir o número da Iniciativa Estratégica informada na ficha; 

Coluna 3 - Iniciativa Estratégica – são as medidas maiores a serem desenvolvida para 

alcançar o objetivo estratégico; 

Coluna 4 - Responsável – Indicado o nome do(s) setores do Coren/SC que se 

responsabilizará(ão) pelo cumprimento da Iniciativa Estratégica; inclui-se junto do 

responsáveis o item apoio que corresponde aos setores que participam com co-

responsabilidade pela iniciativa estratégica  sempre será interno à instituição ou conselheiros. 

Outros atores envolvidos: são atores que participam da ação mas são externos à 

instituição.(ex: universidades, sindicatos, instituições de saúde e o Cofen). 

 

Coluna 5 - Quando? (início e fim) – Informado o mês e ano (mês/ano) de início e término da 

Iniciativa Estratégica.  corresponde ao tempo visando o cumprimento da meta (Quando? Em 

quanto tempo?). 

 

Coluna 6 - Onde? – Informado os locais (internos ou externos às dependências físicas do 

COREN-SC) onde a Iniciativa será executada.  

Coluna 7 - Como? (etapas) – Informado quais as etapas que deverão ser seguidas para a 

consecução da Iniciativa Estratégica. Algumas Iniciativas possuem muitas etapas estas foram 

numeradas com o numero correspondente. 
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Coluna 8 - Estimativa Orçamentária: para cada Exercício (2015, 2016 e 2017, 2018) são 

apresentados previsão orçamentária que poderão ser utilizados na consecução da Iniciativa 

Estratégica. 

Coluna 9 - Indicador:forma de medir a meta. 

Coluna 10 -Percentual realizado: Como sabemos que várias Iniciativas Estratégicas já estão 

em andamento e outras até mesmo finalizadas, foi informado (mesmo que de forma 

estimada) quantos % da Iniciativa já foi realizada, considerando que algumas metas são 

constantes nos 3 anos estimou-se que a meta seria cumprido parcialmente a cada ano. 

 

Coluna 11 – Meta: são expressões quantitativas de um objetivo. As metas concretizam o 

objetivo no tempo e esclarecem e quantificam (o que?). Devem ser preferencialmente 

mensuráveis. 

 

 

 

 



 

 

 
 

Quadro 7 – Ações Estratégicas do Projeto 1 - Gestão  

 

No 

OE 

No 

IE 

Iniciativa 

estraté-

gica 

Responsável Prazo - Quando? Onde? Como? Estimativa Orçamentária (R$) 

 

 

indicador  % 

Reali

-zado  

Meta 

Início Fim 2015 2016 2017 2018 

1 1  Melhorar 

continua-

mente a 

estrutura 

das 

Subseções e 

Sede.  

Direx; 

AADCOF. 

Apoio: Cofen 

jan/15 dez/18     1.392.892 1.683.890 1.209.779 1.275.707 Total de 

solicitações 

atendidas/ total 

de necessi-

dades x 100 

  Atender 70% 

das 

necessidades 

Direx; 

AADCOF. 

Apoio: DRIC; 

Defise; DTI 

jan/15 dez/17 subseçõe

s e sede. 

1.1 Implementar 

adequações 

necessárias das 

subseções e sede. 

      70% das 

necessidades 

atendidas. 

Direx; 

AADCOF. 

Apoio: DRIC; 

Defise 

mar/15 dez/17 subseçõe

s e sede. 

1.1.1 Projeto de 

renovação de 

mobiliário. 

      Projetos 

realizados 

Blumenau e 

Criciuma , 

Chapecó, Sede. 

Direx; 

AADCOF. 

Apoio: DRIC; 

Defise, DTI 

mar/16 dez/17 subseçõe

s e sede. 

1.1.2 Renovação de 

Equipamentos de 

informática. 

      Renovação de 

equipamentos 

Direx; 

AADCOF. 

Apoio: DRIC; 

Defise; DTI 

mar/15 dez/17 subseçõe

s 

1.1.3 Projeto de 

ampliação de área 

física das Subseções. 

      Ampliação das 

Subseção de 

Criciuma , 

Joinville 

DTI; Direx; 

Dagepe. 

Apoio: Dejur; 

CPL 

jan/15 mai/16 subseçõe

s e sede. 

1.2 Adquirir Sistema 

de Gestão 

Administrativa do 

Coren/SC. 

      Sistema em 

funcionamento. 

DTI. Apoio: 

Direx; 

AADCOF; 

CPL 

jan/16 dez/17 subseçõe

s e sede. 

1.3 Ampliar da Rede 

de telefonia e 

Internet. 

      Ampliação da 

rede de 

telefonia e 

internet  

Dagepe; 

Ascom. 

Apoio:Dejur; 

Direx 

mar/16 dez/17 sede 1.4 Realizar estudo 

sobre identificação 

visual Externa da 

sede. 

      Realização do 

estudo. 



 
 
 

 
 

 

No 

OE 

No 

IE 

Iniciativa 

estraté-

gica 

Responsável Prazo - Quando? Onde? Como? Estimativa Orçamentária (R$) 

 

 

indicador  % 

Reali

-zado  

Meta 

1 2  Qualificar 

o processo 

de trabalho 

para um 

atendiment

o 

acolhedor, 

ágil e 

resolutivo 

aos 

profissio-

nais de 

Enferma-

gem. 

Direx. Apoio: 

Plenário; Todas 

as áreas 

jan/15 Perm.     2.761.725 3.114.199 3.300.122 3.625.572 Número de 

solicitações 

atendidas 

/numero de 

solicitações 

previstas x 100 

  Atendimento 

ágil e 

resolutivo em 

100 % das 

solicitações.  

Direx. Apoio: 

DTI; Dejur; 

Assessora 

Executiva 

fev/15 dez/17 sede 2.1 Revisar 

estratégias de 

ouvidoria. 

    100% estratégias 

revisadas 

Direx. Apoio: 

DTI.  

jan/15 fev/15 sede 2.1.1 Nomear e 

capacitar ouvidor. 

    100 Treinamento 

realizado. 

DTI. Apoio: 

Direx.  

fev/15 jul/15 sede 2.1.2 Implantar 

Sistema de 

Ouvidoria. 

    100 Sistema 

Implantado. 

Ouvidor. 

Apoio: Direx e 

todas as áreas  

jan/15 dez/17 sede 2.1.3 Manter os 

prazos para as 

respostas da 

ouvidoria. 

      Ouvidoria 

atuante com 

100% das 

solicitações 

respondidas no 

prazo. 

Dagepe; 

Assessoria 

Executiva. 

Apoio:Direx, 

PLENÀRIO 

mar/15 dez/18   2.2 Aprimorar as 

ferramentas de 

Gestão de Pessoas. 

      Ferramentas 

implantantadas 

DTI e Direx; 

Dagepe. 

Apoio:Dejur; 

CPL 

mar/15 fev/16   2.2.1 Atualização do 

Sistema de 

Administração de 

pessoal. 

      Sistema 

licitado e 

integrado à 

contabilidade. 

Direx; Dejur. 

Apoio:AADC

OF  

abr/15 mai/15   2.2.2 Elaborar estudo 

do impacto do Plano 

de Cargos e 

Remunerações 

(PCR) do Coren/SC. 

    100 Estudo 

realizado 

Dagepe . 

Apoio:CPL; 

Dejur; DTI 

mai/16 dez/16   2.2.3 Implantar do 

ponto eletrônico para 

empregados do 

Coren/SC. 

      Ponto 

implantado. 



 
 
 

 
 

 

No 

OE 

No 

IE 

Iniciativa 

estraté-

gica 

Responsável Prazo - Quando? Onde? Como? Estimativa Orçamentária (R$) 

 

 

indicador  % 

Reali

-zado  

Meta 

DTI. Apoio: 

Direx 

jan/15 dez/17   2.3 Elaborar Projeto 

de Implantação de 

Vídeo Conferência. 

  Projeto 

elaborado. 

50 Projeto 

elaborado e 

apresentado ao 

Cofen. 

Conselheiros. 

Apoio:Todas as 

áreas. 

jan/15 abr/15   2.4 Implantar o 

Comitê de Controle 

Interno. 

  Comitê 

implantado 

  Comitê 

implantado 

com plano de 

trabalho 

elaborado. 

1 3  Implantar o 

Centro de 

Documenta

ção e 

Memória 

do 

Coren/SC. 

Coordenadores 

de Área Apoio: 

DIREX, 

Plenário 

abr/15 dez/17     não há    50.000  350.000 não há Estudo e 

projeto 

realizado. 

  Centro de 

documentação 

implantado. 

Assessoria 

Executiva; 

Direx. Apoio: 

DTI 

jan/15 dez/17   3.1 Elaborar Projeto 

de Centro de 

Documentação e 

Memória do 

Coren/SC. 

Projeto 

elaborado 

  Projeto 

elaborado e 

apresentado ao 

Cofen. 

Assessores e 

Chefias. 

Apoio:SECEX,

DTI  

mar/15 dez/17   3.2 Revisar e 

organizar os arquivos 

com vistas a 

otimização de 

espaço. 

    Arquivo 

organizados, 

tabela de 

temporalidade 

definida. 

Dagepe; DTI; 

Direx. Apoio: 

Todas as áreas 

mar/17 dez/17   3.3 Implantar projeto 

de digitalização de 

documentos dos 

profissionais, 

integrado ao Sistema 

de Gestão 

Administrativa do 

Coren/SC. 

Projeto 

inicializado 

  Projeto em 

andamento. 

1 4  Elaborar e 

revisar 

Planejamen

to 

Estratégico 

para a 

Gestão 

2015-2017.  

Conselheiros 

Assessorias e 

chefias. Apoio: 

Cofen 

jan/15 dez/17   Realizar 

planejamento, 

setorial e da gestão 

com revisões 

periódicas  

12.000 12.000 12.000 12.000 Planejamento 

elaborado e 

Revisões 

realizadas 

  Planejamento 

Realizado. 

Conselheiros 

Assessorias e 

chefias. Apoio: 

jan/15 dez/17   4.1 Acompanhar 

indicadores e metas 

estabelecidas no 

Relatórios e 

revisões 

realizadas 

  Relatórios 

emitidos e 

analisados. 



 
 
 

 
 

 

No 

OE 

No 

IE 

Iniciativa 

estraté-

gica 

Responsável Prazo - Quando? Onde? Como? Estimativa Orçamentária (R$) 

 

 

indicador  % 

Reali

-zado  

Meta 

Cofen Planejamento 

Estratégico 

Plurianual (PEP). 

1 5  Apoiar e 

normatizar 

o 

funcioname

nto das 

Câmaras 

Técnicas. 

Conselheiros. 

Apoio: Secex e 

Arcom 

fev/15 dez/17     76.132 77.385 82.168 87.430 Normas e 

fluxos 

implementados 

  Normas 

definidas e 

aprovadas pela 

Plenária. 

Conselheiros. 

Apoio: Secex  

fev/15 dez/16   5.1 Elaborar 

Regimento Interno e 

fluxograma de 

funcionamento de 

cada Câmara 

Técnica. 

  50 Regimento e 

fluxo 

homologados 

em Plenária. 

Conselheiros. 

Apoio: Secex  

mai/15 dez/15   5.2 Realizar estudo 

sobre a necessidade 

de criação de novas 

câmaras técnicas do 

Coren/SC. 

  100 Estudo 

realizado e 

apresentado a 

Plenária. 

Conselheiros. 

Apoio: Secex e 

Ascom 

mar/15 dez/16   5.3 Desenvolver o 

sistema de busca dos 

pareceres e resposta 

técnica no site do 

Coren/SC. 

  100 Desenvolver 

ferramenta. 

Conselheiros.   

Apoio: Secex e 

Ascom 

fev/15 dez/16   5.4 Atualizar arquivo 

de Expert´s para 

referências de 

câmaras técnicas. 

    Banco de 

Dados 

Atualizados. 

Grupo de 

Trabalho  

mar/15 ago/15   5.4.1 Elaborar 

projeto para aumento 

dos registros dos 

profissionais com 

cursos de pós-

graduações lattu e 

strictu sensus feitos 

pelos profissionais 

enfermeiros. 

      Projeto 

elaborado e 

aprovado em 

Plenária. 



 
 
 

 
 

 

No 

OE 

No 

IE 

Iniciativa 

estraté-

gica 

Responsável Prazo - Quando? Onde? Como? Estimativa Orçamentária (R$) 

 

 

indicador  % 

Reali

-zado  

Meta 

Grupo de 

Trabalho  

mar/15 ago/15   5.4.2 Elaborar 

projeto para aumento 

dos registros dos 

profissionais com 

cursos de 

especializações em 

nível médio feitos 

pelos profissionais 

Técnicos de 

enfermagem. 

      Projeto 

elaborado e 

aprovado em 

Plenária. 

1 6  Elaborar 

projeto e 

realizar a 

Conferencia 

de 

Enfermage

m de SC. 

Assessoria 

Executiva e 

Direx; Secex. 

Apoio:Todas as 

áreas 

mar/15 dez/16     5.800 422.870 não há não há Projeto 

elaborado e 

eventos 

regionais e 

estadual 

realizado. 

20% Projeto 

elaborado e 

conferencias 

Realizadas. 

Direx. Apoio: 

Plenário, 

jan/16 dez/16   6.1 Identificar r 

estrutura de apoio e 

parcerias 

institucionais e 

liderança regionais 

para a organização 

das conferências de 

enfermagem. 

Comissão 

organizadora 

instituída 

  estrutura 

identificada e 

comissão 

organizadora 

regional e 

estadual 

definida 

Assessoria 

Executiva e 

Direx; Secex. 

Apoio:Todas as 

áreas 

mar/16 dez/16   6.2 Realizar as 

conferencias 

Regional e Estadual 

de Enfermagem. 

Eventos 

realizados/ 

eventos 

previstos x 100 

  08 

Conferencias 

Regionais e 01 

Estadual . 

Total= 

9eventos. 

1 7  Ampliar a 

adimplência

. 

Área de 

Atendimento 

Profissional. 

Apoio:Todos 

os 

Departamentos

; Plenário 

jan/15 Perm.     712.967 771.157 840.053 915.325 Percentual de 

adimplência 

registrada/perc

entual de 

adimplência 

anual prevista 

x 100 

  70% de 

adimplência 

anualmente. 



 
 
 

 
 

 

No 

OE 

No 

IE 

Iniciativa 

estraté-

gica 

Responsável Prazo - Quando? Onde? Como? Estimativa Orçamentária (R$) 

 

 

indicador  % 

Reali

-zado  

Meta 

Direx; 

AADCOF. 

Apoio:Todos 

os Dptos; 

Plenário 

mar/15 dez/15   7.1 Implantar Setor 

de Cobrança do 

Coren/SC. 

  100% Setor 

implantado. 

DRIC; Defise; 

DTI; Dejur. 

Apoio:Direx; 

controladoria. 

jun/15 dez/16   7.2 Implementar o 

fluxo e o manual de 

cobrança. 

  30% Fluxo e manual 

homologado 

em Plenária e 

Implementar. 

1 8 Organizar e 

realizar as 

eleições 

2018-2020. 

Comissão 

Eleitoral; 

Direx. 

Apoio:Secex; 

Dejur; Ascom, 

DTI; 

AADCOF; 

Plenário 

fev/17 dez/17     não há não há 391.600 não há Comissão 

designada e 

pleito realizado 

  Comissão 

eleitoral 

designada e 

pleito 

organizado. 

1 9  Prorrogar o 

concurso 

público do 

Coren/SC. 

Direx. Apoio: 

Plenário 

mar/15 mai/15     não há não há 120.000 não há Decisão 

homologada 

em Plenário e 

publicada 

100% Concurso 

prorrogado. 



 
 
 

 
 

 

 

Quadro 8 – Ações Estratégicas do Projeto 2: Fortalecimento e Condições de Trabalho 

 

No 

OE 

No 

IE 

Iniciativa 

estratégicas 

Responsável Prazo - Quando ? Onde? Como? Estimativa Orçamentária (R$) indicador % Reali-

zado 

Meta 

Início Fim 2015 2016 2017 2018 

2 1  Criar 

estratégias para 

aumentar o 

número de 

inscritos. 

Área de 

Atendimento 

Profissional. 

Apoio:Departa

mentos Coren e 

Plenário. 

jan/15 dez/18 Escolas e 

universidades

. 

  8.860 8.860 8.860            8.860 Número de 

inscritos no 

ano/media 

histórica do 

triênio x 100 

50% Aumento 

de 2% dos 

inscritos na 

gestão em 

relação a 

média 

histórica do 

triênio 

anterior. 

  

Área de 

Atendimento 

Profissional. 

Apoio:Departa

mentos Coren e 

Plenário. 

jan/15 jul/15 Escolas e 

universidades

. 

1.1. Definir 

política da primeira 

inscrição 

profissional. 

Apresenta-

çao do 

projeto de 

plenária  

100% Política 

definida e 

homologad

a em ROP. 

2 2  Participar e/ou 

promover 

ações sobre o 

cumprimento 

da Lei do 

Exercício 

Profissional 

aos 

profissionais de 

enfermagem, 

Instituições de 

saúde e ensino 

e gestores de 

saúde.  

Secex. 

Apoio:Defise; 

Dric; Plenário; 

Ascom. 

jan/15 dez/18 Instituições 

de Saúde e 

Ensino. 

          10.200        10.200        10.200         10.200  Número de 

convite 

atendidos 

/número de 

convites 

recebidos x 

100 

  

Atender 

100% dos 

convites. 

2 3  Padronizar 

ações e 

aprimorar a 

eficiência da 

cobertura 

Defise. 

Apoio:Ascom; 

Dejur; 

Plenário; 

jan/15 dez/18 -   1.762.688 2.107.971 2.292.763 2.522.039 Número de 

PAD 

realizados no 

ano/Número 

de PAD   

número de 

PAD 

realizados 

e ações 

educativas 



 
 
 

 
 

 

No 

OE 

No 

IE 

Iniciativa 

estratégicas 

Responsável Prazo - Quando ? Onde? Como? Estimativa Orçamentária (R$) indicador % Reali-

zado 

Meta 

fiscalizátoria.  previstas os x 

100 

realizadas 

  Defise. 

Apoio:Plenário 

mar/15 dez/16 Sede e sub 3.1 realizar ações 

educativas nas 

Instituições de 

Saúde e de Ensino  

Número de 

ações 

educativas 

realizados no 

ano/Número 

de ações 

educativas 

previstas x 

100   

Ações 

educativas 

realizadas 

anualmente

. 

  DTI ;Defise. 

Apoio :Dejur; 

Plenário; 

set/15 mar/16 Coren/SC 3.2 elaboração e 

implantação do 

sistema de gestão 

de processos 

Administrativos 

Fiscalizatórios  

Sistema 

implantado 

90 Sistema 

elaborado e 

implantado 

  

Defise. 

Apoio:Dejur; 

Plenário; 

mar/15 dez/16 Sede e sub 3.3 Formular 

fluxos de 

fiscalização e 

Procedimentos 

Operacionais 

Padrões. 

POP e Fluxo 

elaborados 

30 100% dos 

Fluxos e 

POP´s 

elaborados  

  

Direx e 

Assessoria 

Executiva. 

Apoio: 

DEFISE; 

Plenário; DTI. 

Cofen 

jan/15 jul/15 Coren/SC 3.4Elaborar Projeto 

de Educação 

Permanente do 

Departamento de 

Fiscalização e 

Ética. 

Projeto 

elaborado 

100 Projeto 

elaborado e 

apresentad

o ao Cofen. 

  

Defise. 

Apoio:Departa

mentos 

Coren/SC e 

Plenário; 

SENAC. 

ago/15 dez/16 Coren/SC 3.5Implementar o 

Projeto de 

Educação 

Permanente do 

Departamento de 

Fiscalização e 

Ética. 

Projeto 

implementa-

do 

30 Projeto em 

execução. 



 
 
 

 
 

 

No 

OE 

No 

IE 

Iniciativa 

estratégicas 

Responsável Prazo - Quando ? Onde? Como? Estimativa Orçamentária (R$) indicador % Reali-

zado 

Meta 

2 4  Intensificar as 

atividades de 

capacitação e 

atualização 

profissional. 

Defise. Apoio: 

Departamentos 

Coren/SC e 

Plenário. 

jan/15 dez/18 Instituições 

de Saúde e 

Ensino. 

  114.971 93.014 

  

  

64.715 67.465 Número de 

RT inscritos 

no 

ano/numero 

de inscritos 

ano anterior 

x 100 e 

realizar uma 

capacitação 

anual   

aumentar 

5% o 

número de 

RT e 

realizar 1 

capacitação 

anual. 

  

Defise;Secex. 

Apoio: 

Departamentos 

Coren/SC e 

Plenário. 

jan/15 dez/18 Instituições 

de Saúde e 

Ensino. 

4.1 Ampliar o 

número de 

Responsáveis 

Técnicos (RTs).  

  

  

Aumento 

de 5% ao 

ano de 

estabelecim

entos com 

RT. 

  

CEC; 

Enfermeiros 

Fiscais. 

Apoio:Defise; 

Plenário; DTI. 

jan/15 dez/17 Instituições 

de Saúde e 

Ensino 

4.2Ampliar o 

quantitativo de 

Comissões de Ética 

(CEEn) em 

instituições de 

saúde. 

Número de 

comissões de 

éticas 

empossadas 

anualmente 

  

Aumento 

de 15% o 

número de 

Comissões 

em todo o 

Estado. 

  

Direx; 

Ascom.Apoio:

Plenário; 

Secex; DTI. 

fev/16 dez/17 Aben, 

Instituições 

de Saúde e 

Ensino 

4.3 realizar em 

parcerias cursos de 

aprimoramento 

para o nível médio  

Número de 

cursos 

realizados. 

  

1 curso por 

subseção 

no triênio 

  

Defise. 

Apoio:Secex; 

Ascom; 

Conselheiros 

da Região da 

atividade. 

abr/15 dez/17 Instituições 

de Saúde e 

Ensino; 

CIES. 

4.4Realizar cursos 

e oficinas 

descentralizados 

com temas 

específicos à 

Enfermagem 

(Dimensionamento

, POP´s e 

sistematização de 

Assistência de 

Enfermagem e RT, 

dentre outros) 

Número de 

eventos 

realizados  

33 01 eventos 

por 

Subseção 

por 

semestre. 



 
 
 

 
 

 

No 

OE 

No 

IE 

Iniciativa 

estratégicas 

Responsável Prazo - Quando ? Onde? Como? Estimativa Orçamentária (R$) indicador % Reali-

zado 

Meta 

  

Dagepe; Secex; 

Apoio: Direx; 

Plenário; 

Corpo 

funcional. 

jul/15 dez/17 Coren/SC 4.5Promover 

encontros 

periódicos com 

empregados do 

Coren/SC. 

Número 

encontro 

realizados 

33 

01 

Encontro 

anual  

  

Dejur; Secex; 

Direx. 

Apoio:Plenário  

fev/15 fev/15 Coren/SC 4.6 Promover 

Oficina de 

elaboração de 

Pareceres Éticos. 

Oficina 

realizada. 

100 

Oficina 

realizada. 

  

Dejur. 

Apoio:Secex, 

CEC; Ascom. 

mar/15 dez/17 Profissionais 

de 

Enfermagem. 

4.7 Realizar 

Oficina de 

capacitar de 

Comissões de 

Instrução de 

Processos Éticos. 

Oficina 

realizada. 

33 1 oficina 

anual. 

  

DTI. Apoio: 

Secex, jurídico 

fev/15 jul/15 conselheiros 

e comissões 

de Instrução 

4.8 elaboração e 

implantação do 

sistema de gestão 

de processos éticos 

Sistema 

implantado 

100 Sistema 

elaborado e 

implantado 

2 5 Intensificar 

participação 

em eventos e 

atividades 

comuns entre 

as entidades 

parceiras da 

enfermagem. 

Conselheiros. 

Apoio:Secex; 

Ascom e 

Defise. 

jan/15 dez/18 ABEn; 

entidades da 

Enfermagem; 

Sistema 

Cofen/ 

Coren, 

Fóruns; 

Instituições 

de saúde e 

ensino. 

  42.110 20.000 20.000 20.000 Número de 

eventos com 

participação 

do Coren / 

número de 

eventos 

previsto x 

100 

  80% dos 

eventos. 



 
 
 

 
 

 

No 

OE 

No 

IE 

Iniciativa 

estratégicas 

Responsável Prazo - Quando ? Onde? Como? Estimativa Orçamentária (R$) indicador % Reali-

zado 

Meta 

2 6 Lançar 

resultado da 

pesquisa 

"Perfil da 

Enfermagem". 

Coren/SC e 

Cofen/ 

Apoio:ALESC 

e FIOCRUZ 

jan/15 set/15 ABEn; 

entidades da 

Enfermagem; 

Sistema 

Cofen/ 

Coren, 

Fóruns; 

Instituições 

de saúde e 

ensino. 

Cofen e 

FIOCRUZ 

  6.160 não há não há não há Lançamento 

da pesquisa 

100 Evento 

estadual 

realizador 

      Coren/SC. 

Apoio: 

Instituições de 

ensino 

out/15 mai/16 Sede e 

subseções 

6.1 Realizar 

encontros 

Regionais para 

socializar o 

resultado da 

pesquisa: Perfil da 

Enfermagem 

Apresentação 

Regionalmen

te 

43 7 eventos  

2 7 Manter 

atualizado o 

MAPA da 

enfermagem no 

SITE do 

Coren/SC 

Área de 

Atendimento 

Profissional. 

Apoio: 

Conselheiro 

designado; 

Ascom; DTI 

jan/15 dez/18 Coren/SC    não há   não há   não há   não há  Manter 

atualização 

mensal no 

site 

  

Atualiza-

ção a cada 

ROP 



 
 
 

 
 

 

Quadro 9 – Ações Estratégicas do Projeto 3: Comunicação  

 

No 

OE 

No 

IE 

Iniciativa 

estratégicas  
Responsável 

Prazo- Quando 

Onde? Como? Estimativa Orçamentária (R$) indicador  % Rea-

lizado  
Meta  

Início Fim 2015 2016 2017 2018 

3 1  Sistematizar 

estratégias de 

orientações 

sobre a 

Legislação 

profissional e o 

papel do 

Conselho à 

Formandos e 

Recém 

Formados na 

Enfermagem. 

Grupo de 

trabalho Primeira 

Inscrição.Apoio: 

Ascom; 

Atendimento 

Profissional; 

DTI; 

Conselheiros  

fev/15 dez/18 Instituições de 

Ensino; 

  237.160 491.701 288.948 317.647 Material de 

divulgação 

elaborado e 

impresso 

  

Material de 

divulgação 

elaborado e 

impresso 

grupo de trabalho 

Primeira 

Inscrição.Apoio: 

Ascom; Dric; 

Atendimento 

Profissional. 

DTI; 

Conselheiros  

jun/15 dez/17 Coren/SC 1.1 Elaborar e 

imprimir 

orientação para os 

formandos sobre a 

primeira inscrição, 

Legislação e o 

papel do conselho. 

Material de 

divulgação 

elaborado e 

impresso 

100 

elaborado 

e 15% 

impresso  

Material 

Produzido 

(2000 

exemplare) 

Ascom. Apoio: 

Conselheiros; 

Câmara Técnica; 

Comissão de 

Ética; 

Atendimento 

Profissional. 

fev/15 dez/18 Coren/SC 1.2 Manter e 

atualizar as 

publicações do 

Coren/SC. (Série 

Cadernos e 

Coren/SC Orienta). 

Publicações 

atualizadas 

  Conforme 

necessi-

dade. 

3 2 2. Publicizar o 

papel do 

conselho nos 

espaços de 

comunicação e 

nos encontros 

com a 

categoria nas 

Defise; Ascom; 

Conselheiros; 

Apoio: DTI; 

Secex. 

jan/15 dez/18 Instituições de 

Saúde e de 

Ensino; Site do 

Coren e Rede 

Sociais e 

Eventos 

relacionados a 

Enfermagem. 

  Não há Não há Não há Não há Número de 

eventos com 

participação 

do Coren / 

número de 

eventos 

previsto x 

100   

Cobertura 

de 70% das 

oportunida

des. 



 
 
 

 
 

 

No 

OE 

No 

IE 

Iniciativa 

estratégicas  Responsável Prazo- Quando 

Onde? Como? Estimativa Orçamentária (R$) indicador  % Rea-

lizado  Meta  

instituições de 

saúde e de 

ensino. 

Ascom.apoio: 

Conselheiros; 

DTI; Dejur; 

Atendimento ao 

profissional 

jan/15 dez/18 Meios de 

Comunicação 

2.1 Manter e 

atualizar 

estratégias de 

mídia (EU SOU A 

ENFERMAGEM 

EU SOU O 

COREN-SC; Blog 

de perguntas 

frequentes; 

Consultas Públicas; 

Site e Facebook).  

Manutenção 

das mídias. 

  Manuten-

ção das 

mídias. 

Ascom.Apoio: 

Todos os 

departamentos e 

Conselheiros; 

jan/15 dez/18 Instituições de 

Saúde e de 

Ensino; Site do 

Coren e Rede 

Sociais e 

Eventos 

relacionados a 

Enfermagem. 

2.2 Divulgar os 

meios de 

comunicação do 

Coren/SC em todos 

os eventos 

(site/facebook). 

    cobertura 

de 100% 

das 

oportunida

des. 

3 3 3. Intensificar a 

visibilidade da 

Enfermagem 

na Sociedade  

AADCOF; 

Ascom. 

Apoio:Licitação; 

Dejur. 

jan/16 dez/17 -   37.999 28.499 28.499  28.499  Número de 

material de 

divulgação 

produzido/ 

número de 

material 

previsto x 

100   

2 eventos 

/anual 

AADCOF; 

Ascom.Apoio:Li

citação; Dejur. 

jan/16 dez/17 - 3.1 Elaborar 

campanha de 

valorização com 

produção de 

material de 

Divulgação como : 

panfletos, adesivos 

peito, camisetas, 

bandeirolas e faixa 

. 

Campanha 

realizada  

  1 

campanha 

/anual e 

material de 

divulgação 

produzido 



 
 
 

 
 

 

No 

OE 

No 

IE 

Iniciativa 

estratégicas  Responsável Prazo- Quando 

Onde? Como? Estimativa Orçamentária (R$) indicador  % Rea-

lizado  Meta  

Ascom.Apoio:Co

nselheiros; 

Secex; Dagepe. 

ago/15 dez/17  Inst. Saúde e 

Ensino e 

Instituições 

Legislativas 

3.2 Exposição 

"Enfermagem de 

Cuidado a gente 

entende". 

Exposição 

Realizada 

33 1 

exposição 

anualmente  

3 4  Reformular o 

Site do 

Coren/SC. 

Ascom; DTI. 

Apoio:Conselhei

ros; Assessores e 

Chefias 

fev/15 ago/15 Coren/SC   não há não há  não há não há Site 

reformulado 

100 Site 

Reformula

do. 

3 5  Produzir 

Boletim 

informativo  

Ascom. Apoio: 

Conselheiros; 

Assessores e 

Chefias. 

fev/15 dez/18 Coren/SC   103.800 216.942 236.467 257.749 Número de 

boletins 

realizados/nú

mero de 

boletins 

previsto x100   

3 boletins 

anualmente 

3 6  Enviar 

Newsletter 

quinzenal. 

Ascom.Apoio: 

Direx 

jan/15 dez/18 Coren/SC   1.980 2.178 2.396  2.635 Número de 

news produ-

zidas/número 

de news 

previstas 

x100 

55% 24 

anualmente 

3 7 Capacitar 

Conselheiros, 

colaboradores e 

Fiscais para o 

fortalecimento 

da Enferma-

gem (mídia 

training). 

Ascom.Apoio: 

Direx 

jan/16 dez/18 Coren/SC   não há não há não há não há Número de 

eventos 

realizados/ 

número de 

eventos 

previsto x 

100 
  

1 

treinamen-

to a cada 2 

anos 

3 8 Produzir 

Coluna 

Enfermagem. 

Ascom.Apoio: 

Direx 

jan/16 dez/17     não há 96.000 96.000  96.000 Colunas 

produzidas 

  

1 por ano 

3 9 Fomentar a 

política de 

comunicação 

interna 

eficiente e 

eficaz. 

Ascom 

DTI.Apoio: 

Direx; todos os 

Departamentos 

do Coren 

jan/15 dez/17 produção de 

informativo 

para os 

trabalhadores 

do Coren.  

   200  200  200  200 Número de 

informativos 

produzidas/n

úmero de 

informativos 

previstos 

x100   

6 

anualmente 

/informativ

o somos 

Coren 



 
 
 

 
 

 

Quadro 10 – Ações Estratégicas do Projeto 4: Valorização da Enfermagem e Fortalecimento da Profissão 

 

No 

OE 

No 

IE 

Iniciativa 

estratégicas 

 

  

Responsável Prazo - Quando? Onde? Como? Estimativa Orçamentária (R$) 

 

Indicador  % Reali-

zado 

 

Meta 

anual 

Início Fim 2015 2016 2017 2018 

4 1 Representar a 

Enfermagem 

investindo na 

valorização da 

profissão e na 

defesa de 

condições de 

trabalho. 

Conselheiros. 

Apoio: 

Ascom; 

Secex; 

Plenária 

jan/15 dez/18 Poder 

legislativo 

Federal 

Estadual; 

Eventos 

Específicos da 

categoria 

  252.174 260.000  260.000  260.000 Número de 

eventos com 

participação 

do Coren/ 

número de 

eventos 

previsto x 

100 

  Participa-

ção dos 

atos de 

defesa da 

categoria. 

Direx; Secex. 

Apoio: 

Ascom. 

1/5201

6 

dez/18 Poder 

Legislativo 

Federal 

1.1 Desenvolver 

contato e 

monitoramento 

permanente do 

posicionamento dos 

Deputados Federais, 

Estadual e Senadores 

representantes de SC 

em relação a 

Enfermagem. 

    Banco 

atualizado. 

Direx.Apoio: 

Plenário 

set/15 dez/17 ALESC 1.2 Propor ao 

legislativo 

catarinense Projeto 

de Lei de Proteção ao 

Trabalho da 

Enfermagem. 

Reuniões 

realizadas 

100 2 reuniões 

de 

sensibili-

zação. 

Conselheiros 

Apoio: 

ASCOM; 

DTI; Fiscais. 

ago/15 dez/17 coren/SC 

Tribunal 

Eleitoral  

1.3 Manter 

atualizado banco de 

dados de 

profissionais de 

Enfermagem que 

estão em cargos 

legislativos e 

executivos.  

Banco 

atualizado 

  Mapa 

atualizado. 

Direx. 

Conselheiros; 

Todas as 

áreas 

mar/16 dez/17 Coren/SC 1.3.1 Promover 

Encontro dos 

profissionais de 

Enfermagem que 

Banco 

atualizado 

  Um 

encontro. 



 
 
 

 
 

 

No 

OE 

No 

IE 

Iniciativa 

estratégicas 

 

  

Responsável Prazo - Quando? Onde? Como? Estimativa Orçamentária (R$) 

 

Indicador  % Reali-

zado 

 

Meta 

anual 

ocupam cargos 

legislativos e 

Executivos. 

Direx e 

Plenária; 

Apoio: Todas 

as áreas 

fev/15 dez/17   1.4 Participar e 

fortalecer as 

iniciativas do Fórum 

Nacional 30 Horas Já 

e de atos em defesas 

das 30 horas. 

Participação 

dos atos  

  Participa-

ção dos 

atos  

2  Fortalecer as 

articulações 

com as 

entidades de 

Enfermagem 

de SC. 

Plenária; 

Apoio: Todas 

as áreas 

jan/15 dez/17  Organizações 

de 

Enfermagem; 

Instituições de 

saúde e ensino 

  124.400 66.400 46.400 6.400 Número de 

eventos com 

participação 

do Coren/ 

número de 

eventos 

previsto x 

100 

  Participa-

ção nos 

eventos 

  Ascom, 

Direx; Secex.  

Apoio: 

Conselheiros, 

Todas as 

áreas 

mai/15 dez/17 Instituições de 

Saúde, Ensino, 

Câmaras 

Legislativas, 

Aben. 

2.1 Potencializar 

apoio e parceria para 

a realização de 

eventos da 

Enfermagem com 

entidades de 

enfermagem, escolas 

e instituições de 

saúde. 

Evento em 

parceria e 

apoiados  

130 3 eventos 

realizados 

em 

parceria/an

ualmente. 

10 eventos 

apoiados 

Direx; 

Ascom; 

Secex.  

Apoio: 

Conselheiros; 

DTI; 

jul/15 dez/17 Instituições de 

Saúde, Ensino, 

Câmaras 

Legislativas, 

Aben. 

2.2 Reproduzir 

cursos 

descentralizados de 

Lideranças em 

Enfermagem.  

Curso 

realizado. 

100 2 curso no 

triênio 

Conselheira 

Fabiana; 

Plenária; 

Apoio: 

Ascom; 

Secex; DTI; 

jul/15 dez/15 Instituições de 

Saúde, Ensino, 

Câmaras 

Legislativas, 

Aben. 

2.3 Mapear comitês e 

comissões de saúde 

de cunho Regionais e 

Estaduais buscando 

aumento da 

representatividade da 

enfermagem. 

   Banco 

atualizado. 

4 3 Realizar 

Diagnóstico 

Defise,Direx,

DTI. Apoio: 

fev/15 dez/16 Instituições 

hospitalares e 

  não há não há não há não há Número de 

SMS e 

 Diagnósti-

co 



 
 
 

 
 

 

No 

OE 

No 

IE 

Iniciativa 

estratégicas 

 

  

Responsável Prazo - Quando? Onde? Como? Estimativa Orçamentária (R$) 

 

Indicador  % Reali-

zado 

 

Meta 

anual 

das Instituições 

hospitalares e 

Secretarias 

Municipais de 

Saúde sobre a 

aplicação da 

Sistematização 

da Assistência 

de 

Enfermagem.  

Conselheiros Secretarias 

Municipais de 

Saúde, 

Unidades 

Hospitalares 

que respon-

deram o 

questionário/

número de 

unidades 

previstas x 

100 

realizado 

Conselheiros, 

Defise,DTI. 

Apoio: 

ASCOM ,  

fev/15 set/15 Instituições 

hospitalares e 

Secretarias 

Municipais de 

Saúde. 

3.1 Elaborar e 

Encaminhar 

formulário para 

realizar o diagnóstico 

referente a SAE. 

        Formulário 

elaborado e 

encaminhado 

100 Formulário 

elaborado e 

encaminha

do 

Conselheiros, 

Defise,DTI. 

Apoio: 

ASCOM ,  

abr/16 jul/16 Instituições 

hospitalares  

3.2 Mapear as 

Instituições 

hospitalares que 

trabalham com SAE 

no Estado. 

        Diagnóstico 

realizado 

  Diagnós-

tico 

realizado 

Conselheiros, 

Defise,DTI. 

Apoio: 

ASCOM ,  

abr/16 jul/16 Secretarias 

Municipais de 

Saúde, 

3.3 Mapear as SMS 

que realizam SAE e 

as formas de 

registros. 

        Diagnóstico 

realizado 

  Diagnósti-

co 

realizado 

Direx abr/16 jul/16 Instituições de 

Saúde, Ensino, 

Aben. 

3.4 Constituir 

Comissão para 

elaborar estudo 

norteador às 

instituições de saúde 

para aplicar a SAE. 

        Comissão 

Constituída e 

proposta 

realizado 

  Comissão 

constituída 

e proposta 

realizado 

Direx, 

Câmara 

Técnica da 

Atenção 

Básica.  

Apoio: 

Conselheiros,

Todas as 

áreas. 

mar/16 dez/17 Instituições de 

Saúde, Ensino, 

Aben. 

3.5 Constituir 

Comissão e 

estabelecer parceria 

para elaborar 

protocolo de 

atendimento de 

atenção básica com 

base na incorporação 

da SAE. 

        Comissão 

parceria 

Constituída e 

protocolo 

realizado 

  Comissão 

parceria 

constituída 

e protocolo 

realizado 



 

 

 
 

2.3 Informações sobre as ações adotadas pela entidade para atingir os objetivos 

estratégicos do exercício de referência do relatório de gestão. 

  

As atividades previstas no Plano de Ação serão monitoradas por meio de formulação de 

relatórios gerenciais, com periodicidade trimestral, semestral e anual, com vistas a atender o 

objetivo de acompanhar a execução das metas de produção e financeiras e, também, de 

monitorar a realização dos investimentos e dos projetos estratégicos, em face dos resultados 

planificados para o período. Os resultados institucionais são apresentados ao Plenário, que, 

após avaliação, orienta a ação. As ações de cada projeto são acompanhadas por planilha de 

Excel e também através do programa Dot Projet 2.8.1 que possibilita por meio do gráfico de 

grant que cada departamento e os conselheiros possam realizar o acompanhamento das ações 

no qual é responsável ou corresponsável. 

 

2.4 Projeto Político da Gestão Participação 2015-2017 

 

1. Requalificar e fortalecer as ações de fiscalização preventiva, com vistas a assegurar o que 

está previsto na Lei do exercício profissional da Enfermagem (Lei nº 7498/1986). 

  

2. Priorizar em eventos catarinenses da Enfermagem, a inclusão de temas relacionados a 

segurança do paciente e dos trabalhadores da Enfermagem.  

 

3. Intensificar as atividades de Educação de Enfermagem nas modalidades de capacitação, 

formação e atualização profissional em parceria preferencialmente com outras entidades 

profissionais da Enfermagem ou junto a outras entidades da área da saúde. 

 

4. Qualificar e ampliar o número de Responsáveis Técnicos de Enfermagem e de Comissões 

de Ética nas instituições. 

  

5. Intensificar a articulação com as demais entidades da Enfermagem e de trabalhadores em 

saúde. 

  

6. Fortalecer a identidade e imagem da Enfermagem como profissão comprometida com o 

Sistema Único de Saúde (SUS), do direito da população à saúde e o direito ao cuidado de 

Enfermagem.  

 

7. Lutar pela aprovação do Projeto de Lei 2295/2000, que regulamenta 30 horas semanais 

para Enfermeiros (as), Técnicos (as) e Auxiliares de Enfermagem. 

  

8. Intensificar as lutas pela aprovação do Projeto de Lei 4924/2009, que institui o Piso 

Salarial para os trabalhadores de Enfermagem. 

  

9. Fortalecer a prática da Sistematização da Assistência da Enfermagem (SAE) nas 

instituições de saúde, públicas e privadas, como base científica do trabalho de 

Enfermagem tendo em vista a valorização profissional.  

 

10. Ampliar a visibilidade da profissão, mantendo a categoria e a sociedade informadas sobre 

as ações do Coren/SC e demais notícias de interesse da profissão. 
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11. Tratar das prerrogativas para as ações políticas e de defesa das garantias de direitos da 

profissão.  

 

12. Melhorar, continuamente, a estrutura das subseções e sede a fim de bem atender as 

necessidades dos profissionais. 

  

13. Qualificar permanentemente o processo de trabalho para um atendimento acolhedor, ágil e 

resolutivo aos profissionais de Enfermagem. 

  

14. Realizar Planejamento Estratégico Participativo para a Gestão 2015-2017. 

  

15. Ampliar e apoiar as Representações Regionais do Coren/SC. 

  

16. Apoiar e normatizar o funcionamento das Câmaras Técnicas de Educação e Legislação 

Profissional; de Saúde da Mulher e Recém-Nascido; Atenção Básica; Média e Alta 

Complexidade. 

 

17. Construir a estrutura de um Sistema de Conferências de Enfermagem e realizar a 1ª 

Conferência de Enfermagem em Santa Catarina. 
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PARTE III 

 

ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 

 

DECISÃO COREN/SC Nº 005/2015 DE 18 DE JUNHO DE 2015  

 

“Aprova o Plano Plurianual da Gestão 2014/2017 do Coren/SC” 
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3. ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 

 

O Plano Plurianual (PPA) é o instrumento de planejamento que estabelece, de forma 

regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da instituição para as despesas de capital e 

outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, conforme 

disposto no artigo 165 da Constituição Federal de 1988.  

O PPA organiza a ação da instituição na busca de um melhor desempenho e está estruturado 

em Programas Temáticos, Objetivos Estratégicos e Iniciativas Estratégicas, tornando-se a 

Ação uma categoria exclusiva dos orçamentos. Com isso, define-se uma relação de 

complementaridade entre os instrumentos, sem prejuízo à integração. O Plano tem como foco 

a organização da ação institucional nos níveis estratégico e tático, e o Orçamento respondem 

pela organização no nível operacional. 

As orientações disponibilizadas pelo Cofen no artigo Metodologia de Gestão Estratégica 

Orientada para Resultados (GEOR) para o Sistema Cofen/Conselhos Regionais de 

Enfermagem indicam como cada Regional deve elaborar o seu PPA. 

 

Desta forma o PPA deve levar em consideração as despesas fixas que o Coren possui e o valor 

total projetado de arrecadação. O valor utilizado no PPA é o resultado da diferença entre o 

valor total projetado de arrecadação e o valor total das despesas fixas. Esse valor será 

utilizado para investimentos em iniciativas estratégicas de interesses institucionais do 

Conselhos Regionais de Enfermagem de Santa Catarina.  

 

“(...) O PPA deve abranger um período de gestão no Sistema Cofen/Conselhos Regionais de 

Enfermagem, o qual tem duração de três anos. Portanto, a gestão que inicia seu mandato 

executa no primeiro ano o PPA do último ano da gestão anterior. A gestão ao assumir deve 

planejar os próximos três anos, dos quais os dois primeiros são para si e o último será para a 

próxima gestão. O PPA deve ter a descrição sintética das Iniciativas Estratégicas que orientam 

sua atuação, identificando os Objetivos Estratégicos, as unidades administrativas responsáveis 

pela sua execução.” (PERSEGONA et al, 2015). 

 

A presente estrutura do PPA permite comunicar à sociedade os principais objetivos 

institucionais e suas respectivas iniciativas estratégicas de maneira mais simples e direta. 

(Coren/GO/2015).  

Visando adequar o Planejamento do Coren/SC à metodologia do PPA sugerido pelo Cofen, 

foi realizado um confronto entre o que ao Coren/SC havia estabelecido na etapa de 

planejamento estratégico situacional com o arcabouço legal e regimental, desta forma foi 

realizado um levantamento na legislação que rege o Sistema Cofen/Conselhos Regionais (Lei 

5.905/1973 e o Regimento Interno do Coren/SC). Este levantamento foi organizado por 

quadros apresentados no item 3.1. 

 

 



 
 
 

 
 

 

41 

Missão:  

Proposta Final: Atuar na normatização, na fiscalização do exercício profissional, na defesa e 

autonomia da Enfermagem, em beneficio da Sociedade.  

 

Visão:  

Ser reconhecido entre as autarquias pela pró-atividade da gestão e perante a Categoria de 

Enfermagem no comprometimento, valorização e fortalecimento da profissão.  

 

 

Valores: 

 

Ética: Princípio norteador do conselho 

Justiça: Desenvolve ações de forma imparcial e busca constante da razoabilidade. 

Legalidade: Atua em consonância com a legislação e os preceitos éticos 

Transparência: Atua de forma transparente publicizando as informações. 

Legitimidade: Conferida ao Conselho por meio das Eleições para defender e representar aos 

profissionais de Enfermagem. 

Responsabilidade Social: Conjunto de ações desenvolvidas pelo Conselho que beneficiam a 

sociedade.  

Celeridade - Agilidade no cumprimento das ações e compromissos assumidos pelo Conselho.  

Economicidade: Busca constante pela economia no desenvolvimento de Projetos e Ações. 

Solidariedade: Agir de forma solidaria auxiliando a categoria e a sociedade. 
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3.1 Conformidade Legal e Regimental do Planejamento Estratégico. 

 

A legislação que rege o Sistema Cofen/Conselhos Regionais é a Lei 5.905 de 12 de julho de 

1973, na qual em seu artigo 15 elenca as competências dos Conselhos Regionais (PIRES, et 

al, 2013), são eles:  

I - deliberar sobre inscrição no Conselho e seu cancelamento; 

II - disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, observadas as diretrizes gerais do 

Conselho Federal; 

III - fazer executar as instruções e provimentos do Conselho Federal; 

IV - manter o registro dos profissionais com exercício na respectiva jurisdição; 

V - conhecer e decidir os assuntos atinentes à ética profissional impondo as penalidades 

cabíveis; 

VI - elaborar a sua proposta orçamentária anual e o projeto de seu regimento interno e 

submetê-los à aprovação do Conselho Federal; 

VII - expedir a carteira profissional indispensável ao exercício da profissão, a qual terá 

fé pública em todo o território nacional e servirá de documento de identidade; 

VIII - zelar pelo bom conceito da profissão e dos que a exerçam; 

IX - publicar relatórios anuais de seus trabalhos e a relação dos profissionais 

registrados; 

X - propor ao Conselho Federal medidas visando à melhoria do exercício profissional; 

XI - fixar o valor da anuidade; 

XII - apresentar sua prestação de contas ao Conselho Federal, até o dia 28 de fevereiro 

de cada ano; 

XIII - eleger sua diretoria e seus delegados eleitores ao Conselho Federal; 

XIV - exercer as demais atribuições que lhes forem conferidas por esta Lei ou pelo 

Conselho Federal. 

O Coren/SC possui seu Regimento Interno (R.I.) para normalizar suas atividades. O atual R.I. 

foi aprovado pela Decisão Coren/SC nº 011/2014.  
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3.2 Fundamentação dos Objetivos Estratégicos 

 

Quadro 11 – Objetivos Estratégicos do Projeto 1: Gestão do Coren/SC 

Projeto 1: Gestão  

Perspectiva: Consolidação da concepção administrativa da Gestão. 

Objetivo Estratégico (OE1): Dar continuidade à concepção administrativa do Coren/SC. 

Iniciativas Estratégicas Conformidade legal e Regimental 

IE1 – Melhorar continuamente a estrutura 

das Subseções e sede. 

 

1.1. Implementar adequações necessárias 

das subseções e sede. 

 

1.1.1. Projeto de Renovação de 

imobiliários. 

 

1.1.2. Projeto de renovação de 

Equipamentos de informática. 

 

1.1.3. Projeto de ampliação de área física 

das subseções. 

 

1.2. Adquirir Sistema de Gestão 

Administrativa do Coren/SC. 

 

1.3. Ampliar a Rede de telefonia e 

Internet e intranet. 

 

1.4. Realizar estudo sobre identificação 

visual da sede. 

 

 

R.I. Art. 6º - V- Zelar pelo conceito e prestígio do 

Sistema Cofen/Conselhos Regionais. 

 

R.I. Art. 6º - X- Desempenhar as demais atividades que 

lhe forem atribuídas por lei, pelo Cofen e as que 

fizerem necessárias para atingir a suas finalidades. 

 

R.I. Art. 15º - I - Estabelecer as diretrizes gerais de 

atuação do Coren/SC, promovendo ações necessárias 

no cumprimento de suas finalidades. 

 

R.I. Art. 15º - XIX – Zelar pelo patrimônio do 

Conselho e estabelecer as diretrizes para a 

administração de suas rendas e receitas.  

IE2 – Qualificar o processo de trabalho 

para um atendimento, acolhedor ágil e 

resolutivo aos profissionais de 

Enfermagem. 

 

2.1. Revisar as estratégias de ouvidoria. 

 

 

2.1.1. Nomear e capacitar ouvidor. 

 

 

 

2.1.2. Implantar Sistema de ouvidoria. 

 

 

2.2 Qualificar permanentemente o processo 

de Gestão de Pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. 5.905/73 – Art. 15 – III – fazer executar as 

instruções e provimentos do Conselho Federal. 

 

L. 5.905/73 – Art. 15 – XIV - exercer as demais 

atribuições que lhes forem conferidas por esta Lei ou 

pelo Conselho Federal. 

 

R.I.  Art. 6º - V- Zelar pelo conceito e prestígio do 

Sistema Cofen/Conselhos Regionais. 

 

R.I.  Art. 6º - VIII – Cumprir e fazer cumprir as 

diretrizes do Cofen, bem como colaborar com os 

Órgãos Públicos e Entidades Privadas para o 

aperfeiçoamento das ações profissionais de 

Enfermagem. 
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Projeto 1: Gestão  

Perspectiva: Consolidação da concepção administrativa da Gestão. 

Objetivo Estratégico (OE1): Dar continuidade à concepção administrativa do Coren/SC. 

Iniciativas Estratégicas Conformidade legal e Regimental 

 

2.2.1. Atualização do Sistema de 

Administração de pessoal. 

 

 

2.2.2. Avaliar o Plano de Cargos e 

Remunerações (PCR) do Coren/SC. 

 

 

 

2.3. Elaborar Projeto de Implantação de 

Vídeo Conferencia.  

 

2.4. Implantar o Comitê de Controles Interno. 

 

R.I. Art. 6º - IX- Organizar e administrar os seus 

próprios serviços e arrecadar as contribuições e demais 

emolumentos e valores que lhes sejam devidos. 

 

R.I. Art. 15 - XXII – Homologar a Política de Gestão 

de Pessoas, a criação de cargos e funções e assessorias 

e fixação de salários e gratificações praticadas pelo 

Coren/SC. 

 

R.I.  Art. 6º - X- Desempenhar as demais atividades 

que lhe forem atribuídas por lei, pelo Cofen e as que 

fizerem necessárias para atingir a suas finalidades. 

 

R.I.  Art. 15 - I - Estabelecer as diretrizes gerais de 

atuação do Coren/SC, promovendo ações necessárias 

no cumprimento de suas finalidades. 

 

R.I.  Art. 15 - II – Cumprir e fazer cumprir as Leis, 

Regulamentações, Resoluções e Atos estabelecidos 

pelo Cofen e as emanadas do próprio Coren/SC, 

inclusive o presente Regimento. 

 

R.I. Art. 15 - XXII - Homologar a Política de Gestão 

de Pessoas, a criação de Cargos, funções e assessorias 

e fixação de salários e gratificações praticadas pelo 

Coren/SC. 

IE3 – Implantar o Centro de 

Documentação e Memória do Coren/SC. 

 

3.1. Elaborar Projeto de Centro de 

Documentação e Memória do Coren/SC 

integrado ao Sistema de Gestão 

Administrativa. 

 

3.2. Revisar e organizar os arquivos com 

vistas a otimização de espaço. 

 

3.3. Implantar projeto de digitalização de 

documentos dos profissionais, integrado ao 

Sistema de Gestão Administrativa.  

 

 

 

 

L. 5.905/73 – Art. 15 – VIII - zelar pelo bom conceito 

da profissão e dos que a exerçam. 

 

 

R.I. Art. 6º - V- Zelar pelo conceito e prestígio do 

Sistema Cofen/Conselhos Regionais. 

 

R.I. Art. 6º - IX- Organizar e administrar os seus 

próprios serviços e arrecadar as contribuições e demais 

emolumentos e valores que lhes sejam devidos. 

 

R.I. Art. 15 - I - Estabelecer as diretrizes gerais de 

atuação do Coren/SC, promovendo ações necessárias 

no cumprimento de suas finalidades. 

IE4 – Realizar e revisar Planejamento 

Estratégico para Gestão 2015-2017. 

 

4.1. Realizar planejamento setorial. 

 

 

 

L. 5.905/73 – Art. 15 – III – fazer executar as 
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Projeto 1: Gestão  

Perspectiva: Consolidação da concepção administrativa da Gestão. 

Objetivo Estratégico (OE1): Dar continuidade à concepção administrativa do Coren/SC. 

Iniciativas Estratégicas Conformidade legal e Regimental 

 

 

4.2. Realizar planejamento político.  

 

4.3. Conciliar planejamento político e 

setorial. 

 

 

4.5. Acompanhar indicadores e metas 

estabelecidas no Planejamento Estratégico 

Plurianual (PEP). 

instruções e provimentos do Conselho Federal. 

 

R.I. Art. 6º - VIII – Cumprir e fazer cumprir as 

diretrizes do Cofen, bem como colaborar com os 

Órgãos Públicos e Entidades Privadas para o 

aperfeiçoamento das ações profissionais de 

Enfermagem. 

 

R.I. Art. 15 - IV – Elaborar o Planejamento Estratégico 

Plurianual e Anual das atividades do Coren/SC. 

IE5 – Apoiar e normatizar o 

funcionamento das Câmaras Técnicas. 

 

5.1. Elaborar o Regimento Interno e 

fluxograma de funcionamento de cada 

Câmara Técnica. 

 

 

 

5.2. Realizar estudo sobre a necessidade de 

criação de novas Câmaras Técnicas do 

Coren/SC. 

 

5.3. Melhorar o sistema de busca dos 

pareceres técnicos no site do Coren/SC. 

 

 

5.4. Atualizar arquivo de Expert’s para 

referencias das Câmaras Técnicas. 

 

5.4.1. Elaborar projeto para aumento dos 

registros dos profissionais com cursos de 

pós-graduações lattu e strictu sensus feitos 

pelos profissionais enfermeiros. 

 

5.4.2. Elaborar projeto para aumento dos 

registros dos profissionais com cursos de 

especializações em nível médio feitos pelos 

profissionais Técnicos de Enfermagem. 

 

5.4.3. Divulgar facilidades de registros de 

cursos de especializações e pós-graduações 

lattu e strictu sensus dos profissionais. 

 

   

 

 

 

L. 5.905/73 – Art. 15 – III – fazer executar as 

instruções e provimentos do Conselho Federal. 

 

L. 5.905/73 – Art. 15 – VIII - zelar pelo bom conceito 

da profissão e dos que a exerçam. 

 

L. 5.905/73 – Art. 15 – XIV - exercer as demais 

atribuições que lhes forem conferidas por esta Lei ou 

pelo Conselho Federal. 

 

R.I. Art. 6º - III – Normatizar, disciplinar e fiscalizar o 

exercício da Enfermagem, fazendo cumprir a 

legislação em vigor pertinente à Enfermagem. 

 

R.I. Art. 6º - V- Zelar pelo conceito e prestígio do 

Sistema Cofen/Conselhos Regionais. 

 

R.I. Art. 6º - VI – Defender a profissão de 

Enfermagem, o livre exercício e a sua autonomia 

técnica. 

 

 

R.I. Art. 6º - VII – Contribuir para o aprimoramento 

das ações de Enfermagem. 

 

 

 

R.I. Art. 6º - VIII – Cumprir e fazer cumprir as 

diretrizes do Cofen, bem como colaborar com os 

Órgãos Públicos e Entidades Privadas para o 

aperfeiçoamento das ações profissionais de 

Enfermagem. 

 

R.I. Art. 6º - XI – Prestar assessoria técnico – 
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Projeto 1: Gestão  

Perspectiva: Consolidação da concepção administrativa da Gestão. 

Objetivo Estratégico (OE1): Dar continuidade à concepção administrativa do Coren/SC. 

Iniciativas Estratégicas Conformidade legal e Regimental 

consultiva aos órgãos e instituições públicas ou 

privadas, em matéria de Enfermagem. 

 

R.I. Art. 7º - V – O Coren/SC apresenta a seguinte 

estrutura organizacional: Comissões Permanentes e 

transitórias: (...) d) Câmaras Técnicas.  

 

IE6 – Elaborar Projeto para a realização 

de conferencias de Enfermagem de Santa 

Catarina. 

 

6.1. Criar estrutura de apoio e parcerias 

institucionais para realização das 

conferencias. 

 

6.2 Identificar e envolver os representantes 

regionais na organização das conferencias de 

Enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Realizar Seminários Preparatórios para 

Conferencias Municipais e Estadual de 

Saúde. 

 

6.4. Realizar as Conferências Regionais e 

Estadual de Enfermagem. 

 

 

 

 

 

L. 5.905/73 – Art. 15 – VIII - zelar pelo bom conceito 

da profissão e dos que a exerçam. 

 

 

R.I.  Art. 5º - O Coren/SC poderá celebrar convênios e 

termos de cooperação com o Cofen e outros Conselhos 

Regionais, com Entidades Sindicais ou Científico – 

Culturais, públicas ou privadas, especialmente da área 

de Enfermagem, assim como com estruturas do 

executivo, legislativo e judiciário com vistas à 

integração de esforços para a defesa da saúde o 

desenvolvimento da Enfermagem, observadas as 

normas legais.  

 

 

R.I. Art. 6º - V- Zelar pelo conceito e prestígio do 

Sistema Cofen/Conselhos Regionais. 

 

 

R.I. Art. 6º - VI – Defender a profissão de 

Enfermagem, o livre exercício e a sua autonomia 

técnica. 

 

R.I. Art. 6º - VII – Contribuir para o aprimoramento 

das ações de Enfermagem. 

 

R.I. Art. 6º - XIII – Promover a articulação com órgãos 

ou entidades públicas ou privadas, bem como, as 

entidades profissionais que atuam no campo da saúde 

ou que concorram para ela. 

 

R.I. Art. 15 - XIV – Divulgar as atividades do 

Conselho. 

IE7 – Ampliar a adimplência. 

7.1. Implantar o Setor de Cobranças do 

Coren/SC. 

 

 

 

L. 5.905/73 – Art. 15 – III – fazer executar as 

instruções e provimentos do Conselho Federal. 
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Projeto 1: Gestão  

Perspectiva: Consolidação da concepção administrativa da Gestão. 

Objetivo Estratégico (OE1): Dar continuidade à concepção administrativa do Coren/SC. 

Iniciativas Estratégicas Conformidade legal e Regimental 

7.2. Implementar fluxo de acompanhamento 

de adimplência. 

 

 

7.3. Realizar estudo para definir estratégias 

para atualização de endereços. 

 

 

7.4. Realizar mutirão de conciliação da 

Justiça Federal.  

R.I. Art. 6º - IX- Organizar e administrar os seus 

próprios serviços e arrecadar as contribuições e demais 

emolumentos e valores que lhes sejam devidos. 

 

R.I. Art. 15 - I - Estabelecer as diretrizes gerais de 

atuação do Coren/SC, promovendo ações necessárias 

no cumprimento de suas finalidades. 

 

R.I. Art. 15 - II – Cumprir e fazer cumprir as Leis, 

Regulamentações, Resoluções e Atos estabelecidos 

pelo Cofen e as emanadas do próprio Coren/SC, 

inclusive o presente Regimento. 

 

R.I. Art. 15 - XIX – Zelar pelo patrimônio do Conselho 

e estabelecer as diretrizes para a administração de suas 

rendas e receitas. 

 

R.I. Art. 109 - O Coren/SC, observando-se a dotação 

orçamentária e disponibilidade financeira, poderá 

adotar a estrutura administrativa que entender 

adequada ao desenvolvimento de suas atividades, 

desde que voltadas à consecução do interesse público, 

devendo, no caso de criação de cargos, submetê-los à 

homologação do Cofen. 

IE8 – Organizar e realizar as eleições 

2018-2020. 

L. 5.905/73 – Art. 15 XIII - eleger sua diretoria e seus 

delegados eleitores ao Conselho Federal. 

 

R.I. Art. 15 - II – Cumprir e fazer cumprir as Leis, 

Regulamentações, Resoluções e Atos estabelecidos 

pelo Cofen e as emanadas do próprio Coren/SC, 

inclusive o presente Regimento. 

 

R.I. Art. 15 - XI – Eleger os Membros da Diretoria, o 

Delegado Regional e seu respectivo suplente. 

IE9 – Prorrogar o concurso público do 

Coren/SC. 

R.I. Art. 15 - XXII – Homologar a Política de Gestão 

de Pessoas, a criação de cargos e funções e assessorias 

e fixação de salários e gratificações praticadas pelo 

Coren/SC. 

 

R.I. Art. 108º - Os empregados do Coren/SC serão 

contratados mediante aprovação em concurso público 

de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 

natureza e a complexidade do emprego, sob o Regime 

da Consolidação das Leis do Trabalho. 
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Quadro 12– Objetivos Estratégicos do Projeto 2: Fortalecimento e Condições de 

Trabalho  

Projeto 2: Fortalecimento e Condições de Trabalho 

Perspectiva: Profissionais de Enfermagem mais qualificados para prática segura. 

Objetivo Estratégico (OE2): Aumentar a representatividade da categoria e contribuir nas discussões 

sobre educação em enfermagem e formação profissional, com vistas à garantia da segurança de 

usuários e Profissionais de Enfermagem. 

Iniciativas Estratégicas Conformidade legal e Regimental 

IE11. Criar estratégias para aumentar o 

número de inscritos. 

 

11.1. Definir política da primeira inscrição 

profissional. 

 

 

L. 5.905/73 – Art. 15 - I - deliberar sobre inscrição no 

Conselho e seu cancelamento. 

L. 5.905/73 – Art. 15 – IV - manter o registro dos 

profissionais com exercício na respectiva jurisdição. 

L. 5.905/73 – Art. 15 – VII - expedir a carteira 

profissional indispensável ao exercício da profissão, a 

qual terá fé pública em todo o território nacional e 

servira de documento de identidade; 

R.I. Art. 6º - I - Proceder a inscrição de profissionais 

de Enfermagem e o registro das pessoas jurídicas que 

exercem atividades de Enfermagem, bem como a 

transferência e o cancelamento de inscrição, mantendo 

os respectivos cadastros atualizados. 

R.I. Art. 6º - II – Expedir documentos de habilitação ao 

exercício profissional.  

R.I. Art. 6º - III – Normatizar, disciplinar e fiscalizar o 

exercício da Enfermagem, fazendo cumprir a 

legislação em vigor pertinente à Enfermagem. 

IE12. Participar e/ou promover ações 

sobre o cumprimento da Lei do Exercício 

Profissional aos profissionais de 

enfermagem, Instituições de saúde e ensino 

e gestores de saúde. 

R.I. Art. 6º - VII – Contribuir para o aprimoramento 

das ações de Enfermagem. 

R.I. Art. 6º - XII – Colaborar no desenvolvimento de 

estudos, campanhas, eventos técnico-científicos e 

culturais para aperfeiçoamento dos profissionais de 

Enfermagem inscritos no Coren/SC. 

IE13. Padronizar ações e aumentar a 

cobertura fiscalizatória. 

13.1. Formular fluxos de fiscalização e 

Procedimentos Operacionais Padrões. 

 

 

13.2. Elaborar Projeto de Educação 

Permanente do Departamento de Fiscalização 

e Ética. 

 

13.3. Implementar o Projeto de Educação 

 

 

L. 5.905/73 – Art. 15 – II - disciplinar e fiscalizar o 

exercício profissional, observadas as diretrizes gerais 

do Conselho Federal. 

 

R.I. Art. 6º - III – Normatizar, disciplinar e fiscalizar o 

exercício da Enfermagem, fazendo cumprir a 

legislação em vigor pertinente à Enfermagem. 

 

R.I. Art. 6º - V- Zelar pelo conceito e prestígio do 
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Projeto 2: Fortalecimento e Condições de Trabalho 

Perspectiva: Profissionais de Enfermagem mais qualificados para prática segura. 

Objetivo Estratégico (OE2): Aumentar a representatividade da categoria e contribuir nas discussões 

sobre educação em enfermagem e formação profissional, com vistas à garantia da segurança de 

usuários e Profissionais de Enfermagem. 

Iniciativas Estratégicas Conformidade legal e Regimental 

Permanente do Departamento de Fiscalização 

e Ética. 

Sistema Cofen/Conselhos Regionais. 

IE14. Intensificar as atividades de 

capacitação e atualização profissional. 

 

14.1. Ampliar o número de Responsáveis 

Técnicos (RTs). 

 

 

14.2. Realizar encontros (estadual e/ou 

regionais) com vistas a qualificação dos RTs. 

14.3. Ampliar o quantitativo de Comissões de 

Ética (CEEn) em instituições de saúde. 

 

14.4. Manter parcerias para realização dos 

cursos técnicos especializados. 

 

14.5. Realizar cursos e oficinas 

descentralizados com temas específicos à 

Enfermagem (Dimensionamento, POPs e 

sistematização de Assistência de 

Enfermagem, dentre outros). 

 

14.6. Promover encontros periódicos com 

empregados do Coren/SC. 

 

 

 

 

14.7. Promover Oficina de elaboração de 

Pareceres Éticos. 

 

 

 

 

 

14.8. Realizar Oficina de capacitar de 

Comissões de Instrução de Processos Éticos. 

 

 

 

L. 5.905/73 – Art. 15 – VIII - zelar pelo bom conceito 

da profissão e dos que a exerçam. 

 

 

L. 5.905/73 – Art. 15 – V - conhecer e decidir os 

assuntos atinentes à ética profissional impondo as 

penalidades cabíveis; 

 

 

R.I. Art. 6º - V- Zelar pelo conceito e prestígio do 

Sistema Cofen/Conselhos Regionais. 

 

R.I. Art. 6º - VII – Contribuir para o aprimoramento 

das ações de Enfermagem. 

 

 

 

 

R.I. Art. 6º - VIII – Cumprir e fazer cumprir as 

diretrizes do Cofen, bem como colaborar com os 

Órgãos Públicos e Entidades Privadas para o 

aperfeiçoamento das ações profissionais de 

Enfermagem. 

 

L. 5.905/73 – Art. 15 – V - conhecer e decidir os 

assuntos atinentes à ética profissional impondo as 

penalidades cabíveis; 

 

R.I. Art. 6º - XI – Prestar assessoria técnico – 

consultiva aos órgãos e instituições públicas ou 

privadas, em matéria de Enfermagem. 

 

R.I. Art. 6º - XII – Colaborar no desenvolvimento de 

estudos, campanhas, eventos técnico-científicos e 

culturais para aperfeiçoamento dos profissionais de 

Enfermagem inscritos no Coren/SC. 

IE15. Intensificar participação em eventos 

e atividades comuns entre as entidades 

parceiras da enfermagem. 

R.I. Art. 6º - XII – Colaborar no desenvolvimento de 

estudos, campanhas, eventos técnico-científicos e 

culturais para aperfeiçoamento dos profissionais de 

Enfermagem inscritos no Coren/SC. 

 

R.I. Art. 6º - XIII – Promover a articulação com órgãos 
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Projeto 2: Fortalecimento e Condições de Trabalho 

Perspectiva: Profissionais de Enfermagem mais qualificados para prática segura. 

Objetivo Estratégico (OE2): Aumentar a representatividade da categoria e contribuir nas discussões 

sobre educação em enfermagem e formação profissional, com vistas à garantia da segurança de 

usuários e Profissionais de Enfermagem. 

Iniciativas Estratégicas Conformidade legal e Regimental 

ou entidades públicas ou privadas, bem como, as 

entidades profissionais que atuam no campo da saúde 

ou que concorram para ela. 

IE16. Lançar resultado da pesquisa "Perfil 

da Enfermagem". 

R.I. Art. 6º - V- Zelar pelo conceito e prestígio do 

Sistema Cofen/Conselhos Regionais. 

 

R.I. Art. 6º - VI – Defender a profissão de 

Enfermagem, o livre exercício e a sua autonomia 

técnica. 

 

R.I. Art. 6º - VII – Contribuir para o aprimoramento 

das ações de Enfermagem. 

 

R.I. Art. 6º - VIII – Cumprir e fazer cumprir as 

diretrizes do Cofen, bem como colaborar com os 

Órgãos Públicos e Entidades Privadas para o 

aperfeiçoamento das ações profissionais de 

Enfermagem. 

IE17. Manter atualizado o MAPA da 

enfermagem no SITE do Coren/SC. 

R.I. Art. 6º - VII – Contribuir para o aprimoramento 

das ações de Enfermagem. 

 

R.I. Art. 6º - VIII – Cumprir e fazer cumprir as 

diretrizes do Cofen, bem como colaborar com os 

Órgãos Públicos e Entidades Privadas para o 

aperfeiçoamento das ações profissionais de 

Enfermagem. 
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Quadro 13 – Objetivos Estratégicos do Projeto 3: Comunicação  

Projeto 3: Comunicação 

Perspectiva: Categoria e sociedade permanentemente informada acerca do projeto político e das ações 

do Conselho. 

Objetivo Estratégico (OE3): Intensificar e fortalecer a comunicação entre Coren/SC, profissionais de 

enfermagem e a sociedade. 

Iniciativas Estratégicas Conformidade legal e Regimental 

IE18. Sistematizar estratégias de 

orientações sobre a Legislação 

profissional e o papel do Conselho à 

Formandos e Recém Formados na 

Enfermagem. 

 

18.1. Elaborar material de orientação para 

os formandos sobre a primeira inscrição, 

Legislação e o papel do conselho. 

 

 

 

 

 

18.2. Manter e atualizar as publicações do 

Coren/SC. (Série Cadernos e Coren/SC 

Orienta). 

 

 

 

 

 

 

R.I. Art. 6º - VII – Contribuir para o aprimoramento das 

ações de Enfermagem. 

 

R.I. Art. 6º - VIII – Cumprir e fazer cumprir as diretrizes 

do Cofen, bem como colaborar com os Órgãos Públicos e 

Entidades Privadas para o aperfeiçoamento das ações 

profissionais de Enfermagem. 

 

R.I. Art. 6º - XI – Prestar assessoria técnico – consultiva 

aos órgãos e instituições públicas ou privadas, em matéria 

de Enfermagem. 

. 

IE19. Publicizar o papel do conselho 

nos espaços de comunicação e nos 

encontros com a categoria nas 

instituições de saúde e de ensino. 

 

19.1. Manter e atualizar estratégias de 

mídia (Ex: EU SOU A ENFERMAGEM 

EU SOU O COREN/SC; Blog de 

perguntas frequentes; Consultas Públicas; 

Site e Facebook). 

 

19.2. Divulgar os meios de comunicação 

do Coren/SC em todos os eventos 

(site/facebook). 

 

 

 

 

 

L. 5.905/73 – Art. 15 – IX - publicar relatórios anuais de 

seus trabalhos e a relação dos profissionais registrados. 

R.I. Art. 15 - XIV – Divulgar as atividades do Conselho. 

 

 

 

R.I. Art. 15 - XIV – Divulgar as atividades do Conselho 

IE20. Intensificar a visibilidade da 

Enfermagem na Sociedade. 

 

20.1. Elaborar campanha de valorização 

com previsão de (Outdoor, busdoor, 

rádios, jornais, internet, etc.). 

 

20.2. Exposição "Enfermagem de 

Cuidado a gente entende". 

 

20.3. Produzir panfletos. 

 

20.4. Produzir adesivos de peito. 

 

 

 

L. 5.905/73 – Art. 15 – VIII - zelar pelo bom conceito da 

profissão e dos que a exerçam. 

 

 

R.I. Art. 6º - V- Zelar pelo conceito e prestígio do Sistema 

Cofen/Conselhos Regionais. 

 

R.I. Art. 15 - XIV – Divulgar as atividades do Conselho. 
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Projeto 3: Comunicação 

Perspectiva: Categoria e sociedade permanentemente informada acerca do projeto político e das ações 

do Conselho. 

Objetivo Estratégico (OE3): Intensificar e fortalecer a comunicação entre Coren/SC, profissionais de 

enfermagem e a sociedade. 

Iniciativas Estratégicas Conformidade legal e Regimental 

 

20.5. Licitar empresa para produção de 

camisetas. 

 

20.6. Produzir Bandeirolas. 

 

20.7. Produzir Faixas. 

IE21. Reformular o Site do Coren/SC. L. 5.905/73 – Art. 15 – IX - publicar relatórios anuais de 

seus trabalhos e a relação dos profissionais registrados. 

R.I. Art. 6º - X – Desempenhar as demais atividades que 

lhe forem atribuídas por lei, pelo Cofen e as que se 

fizerem necessárias para atingir as suas finalidades. 

 

R.I. Art. 15º - XIV – Divulgar as atividades do Conselho. 

 

IE22. Produzir Boletim quadrimestral. R.I. Art. 15º - XIV – Divulgar as atividades do Conselho. 

 

IE23. Enviar Newsletter quinzenal. R.I. Art. 15º - XIV – Divulgar as atividades do Conselho. 

 

IE24. Capacitar Conselheiros, 

Representantes Regionais e Fiscais para 

o fortalecimento da Enfermagem 

(mídia training). 

L. 5.905/73 – Art. 15 – VIII - zelar pelo bom conceito da 

profissão e dos que a exerçam. 

 

R.I. Art. 6º - V- Zelar pelo conceito e prestígio do Sistema 

Cofen/Conselhos Regionais. 

 

R.I. Art. 6º - X – Desempenhar as demais atividades que 

lhe forem atribuídas por lei, pelo Cofen e as que se 

fizerem necessárias para atingir as suas finalidades. 

 

IE25. Produzir mensalmente a Coluna 

Enfermagem. 

L. 5.905/73 – Art. 15 – VIII - zelar pelo bom conceito da 

profissão e dos que a exerçam. 

 

R.I. Art. 6º - VII – Contribuir para o aprimoramento das 

ações de Enfermagem. 

 

R.I. Art. 15 - XIV – Divulgar as atividades do Conselho. 

 

IE26. Fomentar a política de 

comunicação interna eficiente e eficaz. 

R.I. Art. 6º - X – Desempenhar as demais atividades que 

lhe forem atribuídas por lei, pelo Cofen e as que se 

fizerem necessárias para atingir as suas finalidades. 

 

R.I. Art. 15 - I - Estabelecer as diretrizes gerais de atuação 

do Coren/SC, promovendo ações necessárias no 

cumprimento de suas finalidades. 

 

 



 
 
 

 
 

 

53 

Quadro 14 – Objetivos Estratégicos do Projeto 4: Valorização da Enfermagem  

Projeto 4: Valorização da Enfermagem. 

Perspectiva: Fortalecimento da profissão. 

Objetivo Estratégico (OE4): Representar a Enfermagem e fortalecer as articulações com as entidades. 

Iniciativas Estratégicas Conformidade legal e Regimental 

IE.27. Representar a Enfermagem 

investindo na valorização da profissão e 

na defesa de condições de trabalho. 

 

27.1. Desenvolver contato e 

monitoramento permanente do 

posicionamento dos Deputados Federais e 

Senadores representantes de SC em 

relação a Enfermagem. 

 

27.1.1 Manter atualizado banco de dados 

do posicionamento dos parlamentares. 

 

27.1.2. Manter trabalhos no Fórum 

Catarinense 30 Horas Já. 

 

27.1.3. Mapear agenda de Ministro da 

Saúde em SC e organizar manifestação 

pela aprovação das 30 Horas. 

 

27.1.4. Propor ao legislativo catarinense 

Projetos de Leis de Proteção ao Trabalho 

da Enfermagem. 

 

27.2. Manter atualizado banco de dados 

de profissionais de Enfermagem que estão 

em cargos legislativos e executivos 

(Mapa). 

 

27.2.1. Promover Encontro dos 

profissionais de Enfermagem que ocupam 

cargos legislativos e Executivos. 

 

 

27.3. Participar dos fóruns de controle 

social e gestão em saúde, em defesa da 

enfermagem pactuados no Fórum 30 

Horas. 

 

27.4. Participar e fortalecer as iniciativas 

do Fórum Nacional 30 Horas Já e de atos 

em defesas das 30 horas. 

 

 

 

 

L. 5.905/73 – Art. 15 – VIII - zelar pelo bom conceito da 

profissão e dos que a exerçam. 

 

 

 

 

R.I. Art. 5º - O Coren/SC poderá celebrar convênios e 

termos de cooperação com o Cofen e outros Conselhos 

Regionais, com Entidades Sindicais ou Científico – 

Culturais, públicas ou privadas, especialmente da área de 

Enfermagem, assim como com estruturas do executivo, 

legislativo e judiciário com vistas à integração de esforços 

para a defesa da saúde o desenvolvimento da 

Enfermagem, observadas as normas legais.  

 

 

R.I. Art. 6º - V- Zelar pelo conceito e prestígio do Sistema 

Cofen/Conselhos Regionais. 

 

 

R.I. Art. 6º - VI – Defender a profissão de Enfermagem, o 

livre exercício e a sua autonomia técnica. 

 

 

 

R.I. Art. 6º - XIII – Promover a articulação com órgãos ou 

entidades públicas ou privadas, bem como, as entidades 

profissionais que atuam no campo da saúde ou que 

concorram para ela. 

 

R.I. Art. 15 - I - Estabelecer as diretrizes gerais de atuação 

do Coren/SC, promovendo ações necessárias no 

cumprimento de suas finalidades. 

 

 

 

 

IE.28. Fortalecer as articulações com as 

entidades de Enfermagem de SC. 

 

28.1. Potencializar a realização de eventos 

da Enfermagem (EX: Semana da 

 

 

 

R.I. Art. 5º - O Coren/SC poderá celebrar convênios e 

termos de cooperação com o Cofen e outros Conselhos 
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Projeto 4: Valorização da Enfermagem. 

Perspectiva: Fortalecimento da profissão. 

Objetivo Estratégico (OE4): Representar a Enfermagem e fortalecer as articulações com as entidades. 

Iniciativas Estratégicas Conformidade legal e Regimental 

Enfermagem e Fórum das escolas) em 

parcerias com entidades de enfermagem, 

escolas e instituições de saúde. 

 

 

 

 

28.2. Reproduzir cursos descentralizados 

de Lideranças em Enfermagem. 

 

28.3. Mapear comitês e comissões de 

saúde de cunho Regionais e Estaduais 

buscando aumento da representatividade 

da enfermagem. 

Regionais, com Entidades Sindicais ou Científico – 

Culturais, públicas ou privadas, especialmente da área de 

Enfermagem, assim como com estruturas do executivo, 

legislativo e judiciário com vistas à integração de esforços 

para a defesa da saúde o desenvolvimento da 

Enfermagem, observadas as normas legais.  

 

R.I. Art. 6º - VI – Defender a profissão de Enfermagem, o 

livre exercício e a sua autonomia técnica. 

 

R.I. Art. 6º - VII – Contribuir para o aprimoramento das 

ações de Enfermagem. 

 

R.I. Art. 6º - XIII – Promover a articulação com órgãos ou 

entidades públicas ou privadas, bem como, as entidades 

profissionais que atuam no campo da saúde ou que 

concorram para ela. 

IE.29. Realizar Diagnóstico das 

Instituições hospitalares e Secretarias 

Municipais de Saúde sobre a aplicação 

da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem. 

 

29.1. Mapear as Instituições hospitalares 

que trabalham com SAE no Estado. 

 

29.2. Mapear as Secretarias Municipais de 

Saúde (SMS) que realizam SAE e as 

formas de registros. 

 

29.3. Elaborar e Encaminhar formulário 

para realizar o diagnóstico referente a 

SAE. 

 

29.4. Constituir Comissão para elaborar 

estudo norteador às instituições de saúde 

para aplicar a SAE. 

 

29.5. Constituir Comissão para elaborar 

protocolo de atendimento de atenção 

básica visando a incorporação da SAE. 

 

 

 

 

 

 

L. 5.905/73 – Art. 15 – III – fazer executar as instruções e 

provimentos do Conselho Federal. 

 

L. 5.905/73 – Art. 15 – VIII - zelar pelo bom conceito da 

profissão e dos que a exerçam. 

 

 

L. 5.905/73 – Art. 15 – XIV - exercer as demais 

atribuições que lhes forem conferidas por esta Lei ou pelo 

Conselho Federal. 

 

R.I. Art. 6º - VII – Contribuir para o aprimoramento das 

ações de Enfermagem. 

 

 

R.I. Art. 6º - XI – Prestar assessoria técnico – consultiva 

aos órgãos e instituições públicas ou privadas, em matéria 

de Enfermagem. 

 

R.I. Art. 6º - XII – Colaborar no desenvolvimento de 

estudos, campanhas, eventos técnico-científicos e 

culturais para aperfeiçoamento dos profissionais de 

Enfermagem inscritos no Coren/SC. 

 

R.I. Art. 6º - XIII – Promover a articulação com órgãos ou 

entidades públicas ou privadas, bem como, as entidades 
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Projeto 4: Valorização da Enfermagem. 

Perspectiva: Fortalecimento da profissão. 

Objetivo Estratégico (OE4): Representar a Enfermagem e fortalecer as articulações com as entidades. 

Iniciativas Estratégicas Conformidade legal e Regimental 

profissionais que atuam no campo da saúde ou que 

concorram para ela. 

 

3.3 Perspectivas X Objetivos Estratégicos X Iniciativas Estratégicas 

 

3.3.1 Perspectiva: Consolidação da concepção administrativa da Gestão. 

 

OE1: Dar continuidade à concepção administrativa do Coren/SC. 

 

 IE1 – Melhorar continuamente a estrutura das Subseções e sede. 

 

 IE2 – Qualificar o processo de trabalho para um atendimento, acolhedor ágil e resolutivo 

aos profissionais de Enfermagem. 

 

 IE3 – Implantar o Centro de Documentação e Memória do Coren/SC. 

 

 IE4 – Realizar e revisar Planejamento Estratégico para Gestão 2015-2017. 

 

 IE5 – Ampliar e apoiar as Representações Regionais do Coren/SC. 

 

 IE6 – Apoiar e normatizar o funcionamento das Câmaras Técnicas. 

 

 IE7 – Elaborar Projeto para a realização de conferencias de Enfermagem de SC. 

 

 IE8 – Ampliar a adimplência. 

 

 IE9 – Organizar e realizar as eleições 2018-2020. 

 

 IE10 – Prorrogar o concurso público do Coren/SC. 

 

3.3.2 Perspectiva: Profissionais de Enfermagem mais qualificados para prática segura. 

 

OE2: Aumentar a representatividade da categoria e contribuir nas discussões sobre 

educação em enfermagem e formação profissional, com vistas à garantia da segurança de 

usuários e Profissionais de Enfermagem. 

 

 IE11. Criar estratégias para aumentar o número de inscritos. 

 

 IE12. Participar e/ou promover ações sobre o cumprimento da Lei do Exercício 

Profissional aos profissionais de enfermagem, Instituições de saúde e ensino e gestores de 

saúde. 
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 IE13. Padronizar ações e aumentar a cobertura fiscalizatória. 

 

 IE14. Intensificar as atividades de capacitação e atualização profissional. 

 

 IE15. Intensificar participação em eventos e atividades comuns entre as entidades parceiras 

da enfermagem. 

 

 IE16. Lançar resultado da pesquisa "Perfil da Enfermagem". 

 

 IE17. Manter atualizado o MAPA da enfermagem no SITE do Coren/SC. 

 

3.3.3 Perspectiva: Categoria e sociedade permanentemente informada acerca do projeto 

político e das ações do Conselho. 

 

OE3: Intensificar e fortalecer a comunicação entre Coren/SC, profissionais de 

enfermagem e a sociedade. 

 

 IE18. Sistematizar estratégias de orientações sobre a Legislação profissional e o papel do 

Conselho à Formandos e Recém Formados na Enfermagem. 

 

 IE19. Publicizar o papel do conselho nos espaços de comunicação e nos encontros com a 

categoria nas instituições de saúde e de ensino. 

 

 IE20. Intensificar a visibilidade da Enfermagem na Sociedade. 

 

 IE21. Reformular o Site do Coren/SC. 

 

 IE22. Produzir Boletim quadrimestral. 

 

 IE23. Enviar Newsletter quinzenal. 

 

 IE24. Capacitar Conselheiros, Representantes Regionais e Fiscais para o fortalecimento da 

Enfermagem (mídia training). 

 

 IE25. Produzir mensalmente a Coluna Enfermagem. 

 

 IE26. Fomentar a política de comunicação interna eficiente e eficaz. 

 

3.3.4 Perspectiva: Fortalecimento da profissão. 

 

OE4: Representar a Enfermagem e fortalecer as articulações com as entidades. 

 

 IE.27. Representar a Enfermagem investindo na valorização da profissão e na defesa de 

condições de trabalho. 

 

 IE.28. Fortalecer as articulações com as entidades de Enfermagem de SC. 
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 IE.29. Realizar Diagnóstico das Instituições hospitalares e Secretarias Municipais de Saúde 

sobre a aplicação da Sistematização da Assistência de Enfermagem. 

 

O quadro final do PPA- 2015/2018 do Conselho de Enfermagem de Santa Catarina foi 

construído com base no quadros do planejamento estratégico situacional apresentado nos 

quadros 5, 7, 8, 9 e 10, nos quadros 11, 12, 13 e 14 que analisaram os objetivos estratégicos 

(OE) e as Iniciativas Estratégicas (IE) a luz do Regimento Interno (R.I.) e da legislação que 

rege o Sistema Cofen/Conselhos Regionais. O quadro 15 apresenta o resumo dos objetivos, 

iniciativas estratégicas, metas físicas e metas financeiras do PPA-2015-2018.  

Para um melhor entendimento em relação ao PPA Coren/SC, foram acrescentados ao quadro, 

além dos recursos financeiros necessários para o cumprimento das metas físicas, o Indicador e 

a Fonte de definição, com os seguintes conceitos chaves: 

 

Meta física: São expressões quantitativas de um objetivo. As metas concretizam o 

objetivo no tempo e esclarecem e quantificam (o que?). Devem ser preferencialmente 

mensuráveis. 

 

Meta financeira: São expressões numéricas que correspondem ao recurso financeiro 

necessário para concretizam o objetivo no tempo. Precisam estar estabelecidas no orçamento 

anual de acordo com cada item orçamentário (ex: reforma, aquisição de equipamentos, 

capacitação eventos etc.) 

 

Indicador: instrumento que permite identificar e aferir aspectos relacionados a um Programa 

e Iniciativa Estratégica. Apurado periodicamente, auxilia o monitoramento da evolução de 

uma determinada realidade, gerando subsídios para a avaliação. O indicador poderá possuir os 

seguintes atributos:  

 

Denominação: forma pela qual o Indicador será apresentado à sociedade;  
 

Fonte: órgão responsável pelo registro ou produção das informações necessárias para a 

apuração do Indicador e divulgação periódica dos índices;  
 

Unidade de Medida: padrão escolhido para mensuração da relação adotada como Indicador.  
 

O PPA foi apresentado e aprovado na 530ª ROP de 18 de junho de 2015.  Aprovado pela 

Decisão Coren/SC nº 005/2015. 

 

 

 

 



 

 

 
 

Quadro 15- Quadro resumo das iniciativas estratégicas, metas físicas e financeiras do PPA-2015-2018.  

Objetivo 

Estratégico 

Valores Fonte Indicador Meta Física Orçamento - Meta Financeira (R$) 

2015 2016 2017 2018 Total 

IE1 V8. Economicidade. Cofen/Coren Total de solicitações 

atendidas/total de 

solicitações x 100 

Atender 70% das 

solicitações. 

1.392.892 1.683.890 1.209.779 1.275.707 5.562.268 

IE2 V1- Ética ;V2- 

Justiça; 

V7.Celeridade; 

Cofen/Coren Número de solicitações 

atendidas /número de 

solicitações previstas x 

100 

Atendimento ágil e 

resolutivo em 80% das 

solicitações. 

2.761.725 3.114.199 3.300.122 3.625.572 12.801.617 

IE3 V8. Economicidade. Cofen/Coren Estudo e projeto 

realizado. 

Estudo e projeto 

realizado 

- 50.000 350.000 - 400.000 

IE4 V1- Ética ; V2- 

Justiça; V3. 

Legalidade. 

Cofen/Coren Planejamento elaborado e 

revisões realizadas. 

Planejamento 

Realizado. 

12.000 12.000 12.000 12.000 48.000 

IE6 V1- Ética ;V2- 

Justiça; V3. 

Legalidade. 

Oficina Normas e fluxos 

implementados 

Normas e fluxos 

implementados 

76.132 77.385 82.168 87.430 323.114 

IE7 V3. Legalidade.           

V5. Legitimidade. 

V6 Responsabilidade 

social 

Oficina Projeto elaborado e 

eventos regionais e 

estadual realizados. 

Projeto elaborado e 

conferências realizadas. 

5.800 422.870 - - 428.670 

IE8 V3. Legalidade; V8. 

Economicidade. 

Oficina Percentual de adimplência 

registrada/percentual de 

adimplência anual 

prevista x 100 

70% de adimplência. 712.967 771.157 840.053 915.325 3.239.501 

IE9 V2. Justiça; V3. 

Legalidade; V5. 

Legitimidade 

Cofen Comissão designada e 

pleito realizado 

Comissão eleitoral 

designada e pleito 

organizado. 

- - 391.600 - 391.600 

IE10 V6. Legalidade. Oficina Decisão homologada em 

Plenário e publicada 

Concurso prorrogado. - - 120.000 - 120.000 

IE11 V1. Economicidade. 

V3. Legalidade 

Coren Número de inscritos no 

ano/media histórica do 

triênio x 100 

Aumento superior de 

2% da média histórica 

do triênio. 

8.860 8.860 8.860 8.860 35.440 

IE12 V3 Legalidade.     Coren Número de convite Atender 100% dos 10.200 10.200 10.200 10.200 40.800 



 
 
 

 
 

 

Objetivo 

Estratégico 

Valores Fonte Indicador Meta Física Orçamento - Meta Financeira (R$) 

V5. Legitimidade.      

V9. Solidariedade 

atendidos /número de 

convites recebidos x 100 

convites. 

IE13 V1- Ética ;V2- 

Justiça;V5 -

Legitimidade;V9. 

Solidariedade 

Coren/ 

Oficina 

Número de PADs e ações 

educativas realizadas no 

ano/número de previstos. 

Número de PADs e 

ações educativas 

realizadas. 

1.762.688 2.107.971 2.292.763 2.522.039 8.685.461 

IE14 V1- Ética ;V2- 

Justiça;V5 -

Legitimidade 

Coren/ 

Oficina 

Número de RT inscritos 

no ano/numero de 

inscritos ano anterior x 

100 e realizar uma 

capacitação anual 

Aumentar 5% o número 

de RT e realizar 1 

capacitação anual. 

114.971 93.014 64.715 67.465 340.165 

IE15 V1- Ética ;V2- 

Justiça;V5 -

Legitimidade 

Coren/ 

Oficina 

Número de eventos com 

participação do Coren / 

número de eventos 

previsto x 100 

80% dos eventos. 42.110 20.000 20.000 20.000 102.110 

IE16 V4-Transparência Cofen Número de eventos 

realizado/ número de 

eventos previsto x 100 

Lançamento realizado 6.160 - - - 6.160 

IE17 V4-Transparência Coren/ 

Oficina 

Manter atualização 

mensal no site 

Atualização a cada ROP - - - - - 

IE18 V3. Legalidade V4-

Transparência 

Oficina Material de divulgação 

produzido. 

Melhorar metodologia 

atualmente utilizada. 

237.160 491.701 288.948 317.647 1.335.455 

IE19 V4-Transparência Oficina Número de eventos com 

participação do Coren / 

número de eventos 

previsto x 100 

Cobertura de 70% das 

oportunidades. 

- - - - - 

IE20 V4-Transparência; 

V5. Legitimidade 

Oficina Número de material de 

divulgação produzido/ 

número de material 

previsto x 100 

2 eventos /anual 37.999 28.499 28.499 28.499 123.496 

IE21 V4-Transparência; 

V7. Celeridade 

Coren/ 

Oficina 

Site reformulado. Site Reformulado. - - - - - 

IE22 V4-Transparência Coren/ 

Oficina 

Número de boletins 

realizados/número de 

boletins previsto x100 

3 boletins produzidos 

anualmente. 

103.800 216.942 236.467 257.749 814.958 

IE23 V4-Transparência Coren/ Número de news Site permanente. 1.980 2.178 2.396 2.635 9.189 



 
 
 

 
 

 

Objetivo 

Estratégico 

Valores Fonte Indicador Meta Física Orçamento - Meta Financeira (R$) 

Oficina produzidas/número de 

news previstas x100 

IE24 V3- Legalidade Coren/ 

Oficina 

Número de eventos 

realizados/ número de 

eventos previsto x 100 

1 treinamento a cada 2 

anos 

- - - - - 

IE25 V4-Transparência Coren/ 

Oficina 

Número de colunas 

produzidas/número de 

colunas previstas x100 

1 anualmente - 96.000 96.000 96.000 288.000 

IE26 V4-Transparência Coren/ 

Oficina 

Número de informativos 

produzidas/número de 

informativos previstos 

x100 

6 anualmente 

/informativo somos 

Coren 

200 200 200 200 800 

IE27 V1- Ética ;V2- 

Justiça;V5 -

Legitimidade 

Coren/ 

Oficina 

Número de eventos com 

participação do Coren/ 

número de eventos 

previsto x 100 

Participação dos atos de 

defesa da categoria. 

252.174 260.000 260.000 260.000 1.032.174 

IE28 V1- Ética ;V2- 

Justiça 

Oficina Número de eventos com 

participação do Coren/ 

número de eventos 

previsto x 100 

Participação dos fóruns 

em defesa da categoria e 

sociedade. 

124.400 66.400 46.400 6.400 243.600 

IE29 V3. Legalidade. V6.  

Responsabilidade 

Social 

Oficina Número de SMS e 

Unidades Hospitalares 

que responderam o 

questionário/número de 

unidades previstas x 100 

Diagnóstico realizado - - - - - 

 



 

 

 
 

 

4 CONCLUSÃO  
 

 

O presente documento apresentou o PPA do Coren/SC. Trata-se de ferramenta auxiliar da 

gestão e se configura como um documento orientador das ações oriundas dos Objetivos 

Estratégicos definidos no Planejamento do Regional. Abriga o debate técnico e político acerca 

das metas da gestão. Também visa mobilizar e agregar as contribuições dos atores envolvidos 

no processo de tomada de decisão e operacional de forma que haja total transparência na 

execução dos compromissos assumidos no plano de trabalho. 

 

Para que as metas sejam cumpridas é imprescindível o envolvimento de todos, direção e 

empregados do Coren/SC, buscando o pleno sucesso na execução do PPA.  

 

No seu desenvolvimento, o PPA deve valorizar o debate político estratégico, mas também 

fazer a contraposição com o debate técnico orçamentário.  

 

Com a participação de todos os foi possível realizar a construção de um PPA que reflita e 

incorpore a perspectiva territorial (Sede e Subseções) do Coren/SC e a definição das metas da 

gestão. 

 

Ressalte-se que este PPA visa orientar a construção dos orçamentos anuais. Suas ações, metas 

e programas devem estar em consonância com o planejamento setorial e da gestão. 
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