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INTRODUÇÃO 
 
É com grande responsabilidade e compromisso que apresentamos a seguir o Plano Plurianual 
(PPA) da Gestão PARTICIPAÇÃO 2019-2020 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 2018-2020, vencedora do pleito 
realizado em 01 de outubro de 2017.  
 
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 56 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 2017. 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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IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL  
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1. IDENTIFICAÇÃO E OUTROS ATRIBUTOS DA UNIDADE 
 
O Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina (Coren/SC) constitui-se em uma 
Autarquia Federal fiscalizadora do exercício profissional de Enfermagem tendo por finalidade 
a normatização, disciplinamento e fiscalização do exercício da Enfermagem em observância 
aos preceitos legais e princípios Éticos Profissionais.   
 
1.1 Identificação da Unidade 
 
Quadro 01 – Identificação da Unidade 
Denominação Completa: Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Santa Catarina  

Denominação Abreviada: Coren/SC 
Situação: Ativa 
Natureza Jurídica: Autarquia Federal CNPJ: 75.308.106/0001-56. 

Principal Atividade: Administração Pública Federal Código CNAE: 110-4 
Telefones/Fax:  (048) 3224-9091 

Endereço Eletrônico: corensc@corensc.gov.br   Página na Internet: http://www.corensc.gov.br 

 
1.2 Identificação da norma de criação e das demais normas, regulamentos e manuais 
relacionados à gestão e à estrutura do Coren/SC. 
 
Quadro 02 - Normas Relacionadas ao Coren/SC 
Normas de criação  
O Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina (Coren/SC) foi implantado pela Portaria Cofen nº 
011975. Faz parte do Sistema Cofen/Conselhos Regionais criado pela Lei nº. 5.905/1973. Além da Lei de 
criação, o Coren/SC também é regido pelas Resoluções do Cofen, pelo seu Regimento Interno aprovado na 454º 
Reunião Ordinária de Plenário – ROP e homologado pela Decisão Cofen nº 115/2015 (disponível no site: 
www.corensc.gov.br) e pelas normas complementares do Coren/SC e demais normatizações que lhe forem 
aplicáveis. 

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura do Coren/SC 
Resolução Cofen 340/2008 - Regulamento Administração/Financeira/Contábil do Sistema Cofen/ Corens; 
Resolução Cofen 584/2018 - Programa de Recuperação Fiscal no Sistema Cofen/Conselhos Regionais; 
Decisão Coren/SC nº 002/2012 - Normas gerais para o pagamento de diárias e a concessão de passagens; 
Decisão Coren/SC nº 009/2014 - Normatiza os procedimentos relacionados ao patrimônio do Coren/SC; 
Decisão Coren/SC nº 012/2015 - Normas gerais para o pagamento do auxílio representação e jetons;  
Decisão Coren/SC n° 004/2016 - Protesto das Certidões de Dividas Ativas (CDAs) de anuidades devidas; 
Decisão Coren/SC nº 017/2017 - Aprova o Orçamento-Programa para o exercício de 2018; 
Decisão Coren/SC nº 021/2017 - Anuidades para o exercício de 2018; 
Decisão Coren/SC nº 022/2017 - Valores de serviços prestados pelo Coren/SC no ano de 2018; 
Decisão Coren/SC nº 002/2018 - Regulamenta o parcelamento de débitos; 
Decisão Coren/SC nº 012/2018 - Abertura de Créditos Adicionais Suplementares ao Orçamento 2018. 
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1.3 Princípios essenciais do Coren/SC 
 

Figura 1 – Missão, Visão e Valores 
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1.4 Finalidade e competências institucionais do Coren/SC 
 
A atuação do Coren/SC subdivide-se nas seguintes frentes: 

Figura 2 – Atividade fim do Coren/SC 
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Para atender sua finalidade 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 aos mais de 57.957 mil profissionais de Enfermagem 
inscritos no Coren/SC conforme demonstrado a seguir. 
 
Figura 03 – Capilaridade do atendimento 

 

 

 
1.4.1 Profissionais de Enfermagem inscritos no Coren/SC 
 
Quadro 02 - Quantitativo de Inscritos ATIVOS no Coren/SC em dezembro de 2018 
Ano Enfermeira (o) Técnica (o) Auxiliar Obstetriz Total ano 

2018  14.292 37.476 6.188 01 57.957 

2017 13.402 34.893 6.670 01 54.966 

Fonte: Departamento de Registro, Inscrição e Cadastro (DRIC) 
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1.5 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 4 – Organograma 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
PARTE II 
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2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PLURIANUAL, PLANO DE METAS E DE 
AÇÕES DA GESTÃO PARTICIPAÇÃO 2018-2020  
 
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 Gestão PARTICIPAÇÃO 2018-2020 optou por realizar seu Planejamento Estratégico com 
as mesmas concepções das últimas três 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. 
 
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.  
 
O Planejamento Estratégico passa por mudanças na Administração Pública, porém, ainda 
permanece como uma ferramenta imprescindível na execução de planos de ação objetivando o 
alcance de resultados.  

No Planejamento Estratégico são preparados os Objetivos Estratégicos e os Planos de Ação 
para sua execução, baseado nas condições externas e internas do Conselho Regional. O 
planejamento elaborado no Coren/SC definiu os seus objetivos estratégicos a partir dos 
objetivos definidos pela Chapa Participação 2018-2020 por ocasião do pleito em 2017 e, 
passaram a ser assumidos como plataforma de gestão cuja síntese apresenta-se no quadro a 
seguir.  

No ano de 2018 iniciou uma nova gestão que guiará o Coren/SC até 31 de dezembro de 2020. 
O orçamento que esta nova gestão executou foi aquele planejado pela gestão anterior em seu 
PPA (Plano Plurianual de Ação) que planejou o período 2015 a 2018. A nova gestão realizou, 
no período de transição, dezembro de 2017, a revisão do Planejamento e consequentemente a 
revisão dos Objetivo Estratégicos.  
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2.1 Objetivos Estratégicos da Gestão 2018-2020 
 
Quadro 03 – Síntese dos Objetivos Estratégicos da Gestão 2018-2020 
Objetivo 
Estratégico 

Diretriz Perspectiva Iniciativas estratégicas 

1. Gestão do 
Cuidado de 
Enfermagem 

Contribuir com estratégias e 
discussões sobre assistência, 
educação em Enfermagem e 
formação profissional, com 
vistas à garantia da segurança 
de usuários e trabalhadores de 
Enfermagem. 

Profissionais de 
Enfermagem 
fundamentados para a 
prática segura. 

Fortalecer e articular as 
atividades relacionadas ao 
cotidiano da Enfermagem de 
Santa Catarina. 

 

 

2. Fortalecimento 
e Valorização da 
Enfermagem 

Representar a Enfermagem e 
fortalecer as articulações com 
as entidades e categoria. 

Fortalecimento  e  
Valorização da  
Enfermagem 

Fortalecer e articular as 
atividades relacionadas com a 
formação e o processo de 
trabalho com a categoria e as 
entidades de Enfermagem de 
Santa Catarina. 

 

 
3.Comunicação 
entre o Coren/SC, 
categoria e 
sociedade 

Intensificar e fortalecer a 
comunicação interna do  
Coren/SC e com os 
profissionais de Enfermagem 
e a sociedade.   

Categoria e sociedade 
permanentemente 
informada acerca do 
Projeto Político e das 
ações do Conselho. 

Manter estrutura de 
comunicação e intensificar as 
estratégias de divulgação das 
ações do Coren/SC. 

4. Gestão 
Institucional do 
Coren/SC 

Dar continuidade à 
concepção administrativa do 
Coren/SC.  

Consolidação da 
concepção administrativa 
da Gestão Participação. 

Programar ações da gestão do 
Coren/SC. 

  

2.2 Objetivos Estratégicos por projeto da Gestão Participação 2018-2020. 
  

Os Objetivos Estratégicos foram divididos em quatro projetos conforme o Projeto Político da 
Gestão PARTICIPAÇÃO 2018-2020. 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

Quadro 04 – Objetivo Estratégico 1: Gestão do Cuidado de Enfermagem 
Iniciativa Estratégica/Ação Etapa/Sub Ações  Prazo de 

Início 
Prazo de 
Término 

Meta  Indicador 

1. Participar ou promover ações 
sobre o cumprimento da lei do 
Exercício aos profissionais de 
Enfermagem, instituições de saúde 
e ensino e gestores de saúde.  

1.1 Criar o Programa de Educação 
Permanente do Coren/SC. 

01/01/18 31/07/18 Programa criado. Decisão de criação do programa 
aprovado em ROP. 

1.2 Instituir a Comissão do Programa de 
Educação Permanente e Eventos do 
Coren/SC. 

01/01/18 31/07/18 Comissão instituída. Portaria aprovada em ROP. 

1.3 Atender as solicitações e convites das 
instituições de saúde e educação referente a 
temas /matérias de  Enfermagem. 

01/01/18 31/12/20 Atender 100% dos convites. Taxa de atendimento dos convites: 
Número de convite atendidos 
/número de convites recebidos x 
100. 

2  Propor um programa de 
melhorias dos ambientes de prática 
da Enfermagem, envolvendo 
aspectos como: planejamento, 
dimensionamento e SAE.  

2.1 Criar um Grupo de trabalho (GT) que 
elabore a proposta do programa. 

01/08/18 31/12/19 Criação do Grupo, e Proposta 
apresentada em ROP. 

Grupo Criado e Proposta 
apresentada; 

Grupo Criado e Proposta 
apresentada. 

3 Estudar viabilidade e pertinência 
de adesão ao selo de qualidade da 
Enfermagem nos serviços de saúde 
do Cofen. 

3.1 Criar grupo de trabalho para proposta 
do selo de  qualidade de Enfermagem nos 
serviços de  saúde. 

01/01/19 31/12/19 Grupo trabalho criado e estudo 
realizado.  

Estudo apresentado em ROP. 

4. Fortalecer as ações de 
Fiscalização referente a legislação 
sobre: dimensionamento dos 
profissionais, Sistematização da 
Assistência de Enfermagem, 
protocolos assistenciais, Exercício 
Profissional, Código de Ética, 
dentre outros. 

4.1 Realizar um evento/ano por região das 
subseções e sede. 

01/01/18 31/12/20 1 reunião\evento  anual por  
subseção=7 Meta: 100%. 

Taxa de evento período: (Número 
de eventos realizados no  
ano/Número de eventos previstos) 
x100). 

4.2 Criar um programa de adesão aos 
Protocolos de Enfermagem da Atenção 
Primária. 

01/02/18 31/12/20 Apresentação do programa em 
ROP. 

Programa aprovado em ROP. 

4.3 Realizar Termo de Cooperação com 
Secretarias Municipais de Saúde que 
aderirem ao Programa de Protocolos de 
Enfermagem da Atenção Primária. 

01/02/18 31/12/20 Atender 50% das solicitações. Taxa de Adesão período: (Número 
de Adesões realizadas no  
ano/Número de Adesões 
solicitadas previstos) x100). 



 
 
 

 
 

 

Iniciativa Estratégica/Ação Etapa/Sub Ações  Prazo de 
Início 

Prazo de 
Término 

Meta  Indicador 

4.4. Defender junto aos gestores e controle 
social a importância do adequado 
dimensionamento de pessoal de 
Enfermagem para assistência de qualidade. 

01/01/18 31/12/20 Evento realizado nas regiões 
das subseções com participação 
de gestores e controle social.  

Discussão realizada nos eventos. 

4.5 Realizar ações fiscalizatórias nas 
Instituições conforme planejamento 
Setorial.  

01/01/18 31/12/20 Realizar 12 ações 
fiscalização/mês/ fiscal, 
incluindo maternidades de SC 
com adesão ao Apiceon (4 no 
1º semestre). 

Taxa de atendimento período: 
(Número de fiscalizações 
realizadas  no  ano/Número de 
fiscalizações previstas)x100). 

4.6 Realizar oficinas para subsidiar 
conselheiros e membros de Comissão de 
Instrução nos Processos Éticos.   

01/01/18 31/12/20 2 oficinas durante a gestão.  Oficinas realizadas. 

4.7 Acompanhar o fluxograma de denúncias 
e Processos Éticos.  

01/01/18 31/12/20 Criar instrumento de 
acompanhamento. 

Acompanhamento realizado 
semestralmente. 

5. Fomentar e intensificar as 
atividades técnico-científicas e 
políticas regionalmente para 
Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares 
de Enfermagem e estudantes.  

5.1 Fazer parceria com o Telessaúde para 
elaboração de web aulas sobre temas 
referente ao exercicio profissional. 

01/01/18 31/12/20 Parceria pactuada. Web aulas elaboradas e divulgadas 
em parceria. 

5.2 Criar vídeo aulas ou webinar sobre 
temas referente ao exercício profissional.  

01/01/18 31/12/20 Produzir 03 vídeo aulas ou 
webinar na gestão. 

Vídeo aulas ou webinar 
elaborados. 

5.3 Implantar a videoconferência para 
facilitar a realizações da Educação 
Permanente no Coren/SC. 

01/01/18 31/12/19 Videoconferência implantada.  Videoconferência implementada.  

6. Auxiliar os profissionais e 
serviços de saúde com as respostas 
e pareceres técnicos. 

6.1 Organizar um banco de especialistas. 01/01/18 31/12/19 Listagem organizada de 
Especialista.  

Banco de Especialistas  atualizado. 

6.2 Reestruturar as Câmaras Técnicas do 
Coren/SC.   

01/01/18 31/08/18 Portaria de reestruturação 
apresentada em ROP.  

 

6.3 Realizar Encontro das Câmaras 
Técnicas do Coren/SC. 

01/01/18 31/12/18 Encontrado organizado.  Encontro organizado e realizado. 

 



 
 
 

 
 

 

 
Quadro 05 – Objetivo Estratégico 2: Fortalecimento e Valorização da Enfermagem 
Iniciativas Estratégicas/ Ação Etapa/Sub Ações  Prazo de 

Início 
Prazo de 
Término 

Meta  Indicador 

1. Defender condições dignas de 
trabalho da Enfermagem combatendo a 
precarização com vistas a qualidade da 
assistência de Enfermagem e a 
segurança do paciente e do profissional. 

1.1 Participar de atividades em prol 
da aprovação da PL das 30h. 

01/01/18 31/12/20 Manter acompanhamento do 
Projeto de Lei na Câmara; 
Participar de 90% dos eventos 
relacionados à matéria em SC e 
Brasília. 

Projeto de Lei acompanhado. 
Participação em eventos: 
((Número de convites/número de 
participações)*100). 

1.2 Lutar pela Aprovação de PLs de 
interesse da Enfermagem. 

01/01/18 31/12/20 Acompanhar a tramitação de 
100% Projetos de Lei.  

(Nº de projetos acompanhados/nº 
de projetos existentes)*100. 

1.3 Criar grupo de trabalho para 
elaboração de proposta de projeto de 
lei de dimensionamento do Pessoal 
de Enfermagem.       

01/04/18 31/12/20 Proposta elaborada. Proposta elaborada e apresentada 
em ROP. 

1.4 Discutir em todas as regiões 
ligadas as subseções do Coren/SC a 
proposta elaborada do projeto de lei 
de dimensionamento do Pessoal de 
Enfermagem.      

01/03/19 31/12/20 7 encontros realizados. Discussão realizada nas 7 regiões.  

1.5 Propor projeto de lei de 
Dimensionamento da Enfermagem à 
ALESC.       

01/02/20 31/12/20 Projeto de lei apresentado a um 
deputado na Alesc. 

Projeto de lei aceito. 

1.6 Criar grupo de trabalho para 
elaboração de proposta para 
organização de Serviço de 
Enfermagem em ILPIs.  

01/07/18 31/12/20 Diretrizes apresentadas em 
ROP. 

Diretrizes aprovadas em ROP. 

1.7 Discutir em todas as regiões 
ligadas as subseções do Coren/SC a 
proposta elaborada da organização 
do serviço de Enfermagem em ILPI.  

01/03/20 31/12/20 7 encontros realizados. Discussão realizada nas 7 regiões.  

2. Manter e fortalecer a parceria com 
sindicatos, ABEn, entidades de 

2.1 Fortalecer e ampliar as parcerias. 01/01/18 31/12/20 Manter 100% das já existentes 
e aumentar 2  parcerias 

Indicador Anual: (n parceria ano 



 
 
 

 
 

 

Iniciativas Estratégicas/ Ação Etapa/Sub Ações  Prazo de 
Início 

Prazo de 
Término 

Meta  Indicador 

Educação e entidades  de prestação  de 
serviço de  saúde. 

anualmente.  anterior+2). 

3. Fortalecer a participação da 
Enfermagem nas lutas pela profissão 
(assistência, ensino e pesquisa) e na 
defesa do SUS.   

3.1  Participar e promover 
discussões, fóruns, debates e eventos 
em defesa da profissão e do SUS.    

01/01/18 31/12/20 Realizar ou participar de 1 
evento anual de mobilização. 

Evento realizado. Participação em 
eventos: (Nº de convites/número 
de participações)*100).   

3.2 Acompanhar as propostas da I 
Conferência de Enfermagem no que 
é pertinente ao Coren/SC 
anualmente.  

01/01/18 31/12/20 Criar estratégias de 
acompanhamento. 

Acompanhamento realizado 
anualmente. 

3.3 Realizar o I encontro de 
Técnicos e Auxiliares de 
Enfermagem de Santa Catarina. 

01/01/18 31/12/20 Realizar evento. Evento realizado.   

3.4 Instrumentalizar os profissionais 
de Enfermagem sobre as lutas da 
Enfermagem Brasileira por meio de 
vídeos e campanhas publicitárias ou 
digitais. 

01/01/18 31/12/20 Produzir 02 vídeos e realizar 01 
campanha anualmente. 

Vídeos produzidos e campanhas 
realizadas. 

4. Ampliar, fortalecer e sensibilizar a 
criação de novas Comissões de Ética 
nos serviços de saúde catarinense.  

4.1 Rever o modelo de regimento da 
Comissão de Ética.  

01/02/18 31/12/20 Apresentar em ROP Regimento 
Interno revisado. 

Regimento Interno aprovado em 
ROP. 

4.2 Instituir Comissões de Éticas nas 
SMS. 

01/01/18 31/12/20 Aumentar em 5% o número de 
SMS com Comissão de Ética 
(anual). 

Percentual de aumento das 
Comissões de Éticas: ((Nº 
comissões ano anterior/Nº de 
comissões ano atual)*100). 

4.3 Aumentar o número de 
Comissões de Ética em Instituições 
de Saúde.   

01/01/18 31/12/20 Aumentar em 10% o número 
de Instituições de Saúde com 
Comissão de Ética (Anual). 

Percentual de aumento das 
Comissões de Éticas: ((Nº de 
comissões ano anterior/Nº de 
comissões ano atual)*100). 

4.4 Realizar o V Encontro  
Comissão de Ética de Enfermagem 
(CEEn). 

01/01/20 31/12/20 Realizar 01 encontro no triênio. Encontro realizado.  



 
 
 

 
 

 

Iniciativas Estratégicas/ Ação Etapa/Sub Ações  Prazo de 
Início 

Prazo de 
Término 

Meta  Indicador 

4.5 Realizar diagnóstico das 
Comissões de Ética em Santa 
Catarina.   

01/01/18 31/12/19 Diagnostico das Comissões de 
Ética realizada. 

Diagnostico apresentado na 
Plenária. 

5. Fortalecer a representatividade da 
Enfermagem no legislativo catarinense. 

5.1 Identificar e divulgar candidatos 
da Enfermagem a cargos públicos 
eletivos. 

01/07/18 15/10/18 Identificar candidatos da 
Enfermagem a cargos públicos 
eletivos. 

Divulgação realizada.  

6. Ampliar o número de Responsáveis 
Técnicos nos serviços de saúde.  

6.1 Incentivar a inscrição por meio 
de Visitas Técnicas, inspeções da 
fiscalização e divulgação em 
eventos.  

01/01/18 31/12/20 Aumentar em 2% de RTs nos 
serviços de saúde. 

% de aumento CRT: (((Nº de 
inscritos período – Nº inscritos no 
período do ano anterior)/Nº de 
inscritos ano anterior)x100. 

7. Adotar estratégias para aumentar a 
adimplência. 

7.1 Criar estratégias de cobrança 
para melhorar a adimplência.  

01/01/18 31/12/20 Aumento de 2% da 
adimplência em relação ao ano 
anterior. 

Número adimplentes ano anterior 
/numero de adimplentes do ano em 
curso x 100. 

7.2 Implantar cartão de crédito e 
manter convênio com  cartório.  

01/01/18 31/12/18 5% dos pagamentos realizados 
por Cartões; Convenio 
mantido. 

Taxa de pagamentos cartões e 
cartório: ((Operações de 
pagamentos realizadas com 
cartões/total de operações 
realizadas) *100). 

8. Aperfeiçoar o processo de trabalho e 
o atendimento ao profissional, tornando 
o ambiente mais acolhedor e deste modo 
melhorando a visibilidade do Conselho. 

8.1- Manter todos os módulos do 
Sistema Administrativo em 
funcionamento. 

01/01/18 31/12/20 Todos os módulos do Sistema 
Administrati-vo funcionando.  

Sistema em funcionamento. 

8.2 Fortalecer os canais de 
comunicações entre usuário e 
Conselho e avaliar os achados 
periodicamente (Pesquisa de 
Satisfação). 

01/01/18 31/12/20 Participação dos usuários nos 
canais de comunicações com 
Conselho. 

Taxa de aumento na utilização: 
(((N de utilização neste 
ano/número de participação ano 
anterior)-1)*100). 

9. Estimular a conscientização dos 
profissionais sobre a importância do 
registro profissional. 

9.1 Ampliar o projeto primeira  
inscrição nas escolas de 
Enfermagem em Santa Catarina. 

01/01/18 31/12/20 Aumentar em 5% o nº eventos 
de entregas de carteiras 
(Formaturas relativas ao de 
escolas participantes.  

Taxa de aumento dos eventos: ((N 
de eventos neste ano - numero de 
eventos no ano anterior)/N eventos 
ano anterior)*100). 



 
 
 

 
 

 

Iniciativas Estratégicas/ Ação Etapa/Sub Ações  Prazo de 
Início 

Prazo de 
Término 

Meta  Indicador 

9.2 Aumentar o número de registros 
de especializações nos diversos 
níveis e pós graduações (Lato e 
stricto senso). 

01/01/18 31/12/20 Aumentar em 5% o número de 
registros em relação ao ano 
anterior. 

Taxa de registros em relação ano 
anterior: (((Registros ano - total 
registros ano anterior)/ Total 
Registro ano anterior)* 100). 

10.  Promover a IIª Conferência de 
Enfermagem (Corenf)  

10.1 Dar continuidade as 
Conferências de Enfermagem, como 
estratégia de mobilização e 
fortalecimento da categoria. 

01/01/19 31/12/20 Realizar 7 evento 
regionalmente e 1 Estadual.  

Eventos realizados. 

10.2 Elaborar projeto e realizar a 
Conferência de Enfermagem de SC.  

01/07/18 31/12/19 Elaborar projeto.  Projeto elaborado. 

10.3 Criar Comissão organizadora 
das Conferências. 

01/08/18 31/12/19 Comissão apresentada em 
ROP. 

Portaria de Criação da Comissão 
aprovada em ROP. 

11. Fomentar política de Valorização da 
Enfermagem catarinense. 

11.1 Criar e institucionalizar o 
Prêmio Destaque Estudantil de 
Enfermagem. 

01/01/18 30/06/18 Apresentação à Plenária. Aprovação pela Plenária. 

11.2 Realizar anualmente o prêmio  
“Profissional Destaque de 
Enfermagem. 

01/02/18 31/05/20 Realizar anualmente o Prêmio 
(3).  

Evento realizado anualmente. 

12. Valorizar a Enfermagem catarinense 12.1 Realizar Seminário para 
discutir a Política Nacional de 
Atenção Primária e a Contribuição 
da Enfermagem.  

01/08/18 31/07/19 Realizar 7  eventos no triênio. Eventos realizados 

12.2 Potencializar apoio e parcerias 
para a realização de eventos da 
Enfermagem com entidades de 
Enfermagem, escolas e instituições 
de saúde. 

01/01/18 31/12/20 Apoiar e fazer em parceria 4 
eventos anualmente. 

Eventos em parceria ou apoiado 
pelo Coren/SC. 

12.3 Reproduzir Cursos  
Descentralizados de Liderança em 
Enfermagem. 

01/07/18 31/12/20 2 cursos no triênio Cursos realizados. 

 



 
 
 

 
 

 

Quadro 06 – Objetivo Estratégico 3: Comunicação entre o Coren/SC, Categoria e Sociedade. 
Iniciativas  Estratégicas/Ação Etapa/Sub Ações  Prazo de 

Início 
Prazo de 
Término 

Meta  Indicador 

1. Intensificar a visibilidade da 
Enfermagem com a sociedade 

1.1 Atualizar o site. 01/01/18 30/06/18 Atualizar o site. Site atualizado.  

1.2 Manter o Portal Transparência 
atualizado. 

01/01/18 31/12/20 Manter o portal atualizado 
e mensurar acesso dos 
usuários. 

Portal atualizado; N de acessos 
mensais ao Site. 

1.3 Divulgar boas práticas da 
Enfermagem das instituições de saúde 
catarinense. 

01/01/18 31/12/20 Divulgação de boas 
práticas conforme 
demanda. 

Registro das publicações no 
período: (N anterior +1). 

1.4 Criar o Programa de Responsabilidade 
Sócio ambiental do Coren/SC. 

01/01/18 30/08/18 Decisão de criação do 
programa aprovado em 
ROP. 

Programa criado. 

2. Promover Markentig da Enfermagem 
catarinense.  

2.1 Elaborar ou contratar vídeo e 
campanhas para as mídias sociais, 
Backdrop entre outros. 

01/01/18 31/12/20 Elaborar vídeos e 
campanhas conforme 
demanda. 

Vídeos e campanhas elaborados, 
publicados e contabilizados em 
produção (N+1). 

2.2 Licitar empresa de publicidades. 01/01/18 31/12/19 Licitação realizada. Empresa de licitação contratada. 

2.3 Criar e alimentar mensalmente 
Boletim Coren em números com 
informações pertinentes a categoria. 

01/08/18 31/12/20 A partir do 2º semestre de 
2018, publicação 
bimestral da ferramenta. 

Boletim publicado; Número de 
acesso ao Boletim. 

2.4 Desenvolver Post para as mídias 
digitais. 

01/01/18 31/12/20 Desenvolver Post 
conforme demanda. 

Registro das publicações no 
período: (N anterior +1). 

2.5 Convidar profissionais de 
Enfermagem em destaque (assistência, 
política, pesquisa) para seminário, 
conferência dentre outras. 

01/01/18 31/12/20 Convidar profissionais 
para os Eventos. 

Eventos realizados; Total de 
Eventos: (Eventos acumulados no 
período + evento atual). 

2.6. Ampliar a divulgação de eventos 
promovidos pelas entidades de 
Enfermagem, estimulando e 
proporcionando a participação técnica e 
política dos profissionais de Enfermagem. 

01/01/18 31/12/20 Divulgação de 4  de  
eventos  apoiados 
anualmente e  7 
promovidos pelo 
Coren/SC. 

Eventos apoiados.  



 
 
 

 
 

 

Iniciativas  Estratégicas/Ação Etapa/Sub Ações  Prazo de 
Início 

Prazo de 
Término 

Meta  Indicador 

3. Fomentar a política de comunicação 
interna.  

3.1 Manter atualizado a intranet, 
principalmente a página e a agenda de 
eventos e compromissos da Diretoria. 

01/01/18 31/12/20 Manutenção da intranet e 
página atualizada. 

Atualização realizada; Número de 
acessos.  

3.2 Manter reuniões Periódicas do Comitê 
de Segurança da Informação e 
Comunicação.  

01/01/18 31/12/20 Reuniões bimestrais.  Reuniões realizadas a cada dois 
meses. 

4 Atualização e Publicação da Série 
Cadernos Enfermagem ou Coren 
Orienta.  

4.1 Realizar revisão das Publicações e 
Atualização da Série Cadernos  de 
Enfermagem ou Coren Orienta; 

01/01/19 31/12/20 2  Publicações na gestão.  Publicações realizadas.  

 



 
 
 

 
 

 

Quadro 07 – Objetivo Estratégico 4: Gestão Institucional do Coren/SC. 
Iniciativas Estratégicas/Ação Etapa/Sub Ações  Prazo de 

Início 
Prazo de 
Término 

Meta  Indicador 

1. Qualificar permanentemente o 
processo de gestão de pessoas do 
Coren/SC 

1.1 Propor ações de melhorias a partir dos 
resultados da pesquisa de clima do 
Coren/SC. 

01/07/18 31/12/20 Realizar Plano de Ação. Plano de ação apresentado e 
aprovado em ROP. 

1.2 Planejar e reorganizar o Setor de 
Gestão de Pessoas. 

01/08/18 31/12/20 Reorganizar o setor de 
Gestão de Pessoas; 

Setor de Gestão de Pessoas 
Organizado. 

1.3 Criar Grupo de Trabalho para 
reformulação do Processo de avaliação de 
Desempenho. 

01/04/18 31/12/19 Reformular Instrumento 
de Avaliação de 
desempenho. 

Instrumento de avaliação de  
desempenho reformulado e 
aprovado em ROP. 

1.4 Criar grupo de trabalho para revisão 
de PCR (Plano de Cargos e 
Remunerações). 

01/01/19 31/12/20 Revisar PCR.  PCR Revisado e apresentado em 
ROP.   

1.5 Identificar necessidade legal do 
Programa de Segurança no Trabalho.  

01/07/18 31/12/19 Realizar Estudo. Estudo Realizado. 

1.6 Realizar concurso público.  01/04/18 31/12/19 Licitar empresa. Concurso Realizado. 

2.  Realizar a Gestão de forma 
participativa e transparente. 

2.1 Manter reunião mensal da Direx com 
assessores e chefias. 

01/01/18 31/12/20 12 Reuniões/anual. Taxa de reuniões: (Nº de reuniões 
previstas/ número de realizadas). 

  2.2 Realizar e Revisar o planejamento 
participativo setorial e da gestão 2018 - 
2020. 

01/02/18 31/12/20 Realizar revisão anual do 
Planejamento da Gestão. 

Planejamento revisado. 

3 Melhorar continuamente a estrutura 
(Física, tecnológica) das subseções, 
setores e sede do Coren. 

3.1 Aumentar a capacidade da central 
telefônica da Sede e Subseções.  

01/01/19 31/12/20 Adquirir nova Central. Central telefônica adquirida. 

3.2 Concluir o cabeamento das subseções 
e melhorar velocidade da  internet. 

01/04/18 31/12/19 Contratar Empresa. Velocidade de internet aumentada. 

3.3 Reformar a subseção de  Joinville e  
Blumenau. 

01/04/18 31/12/19 Reformar 2 Subseções. Reformas concluídas nos prazos. 

3.4 Realizar estudo para ampliação da 
capacidade de armazenamento dos 
arquivos virtualmente. 

01/07/18 31/12/19 Realizar estudo Estudo realizado. 



 
 
 

 
 

 

Iniciativas Estratégicas/Ação Etapa/Sub Ações  Prazo de 
Início 

Prazo de 
Término 

Meta  Indicador 

3.5 Implantar ponto eletrônico.  01/07/18 31/12/19 Implantar ponto 
eletrônico.  

Ponto eletrônico implantado. 

3.6 Licitar e comprar equipamentos para a 
videoconferência.  

01/01/20 31/12/20 Licitar empresa. Equipamento implantado. 

3.7 Criar novos sistemas ou ferramentas 
para qualificar o processo de trabalho dos 
setores do Coren/SC. 

01/07/18 31/12/20 Atender a demanda. Sistema Criado e Implantado. 

3.8 Manutenção e melhorias sistemas 
existentes. 

01/04/18 31/12/20 Atender a demanda. Sistemas em Funcionamento.  

4 Rever processos  licitatórios.  4.1 Rever a instrução normativa e 
Fluxograma do processo licitatório. 

01/01/19 31/12/19 Reformular a Instrução 
normativa e Fluxograma. 

Instrução normativa e Fluxograma 
revisados. 

5 Criar o Centro de Documentação e 
Memória. 

5.1 Contratar assessoria de arquivologia 01/01/19 31/07/19 Autorização pelo 
Plenário. 

Assessoria Contratada. 

5.2 Implantar tabela de temporalidade do 
COFEN. 

01/01/19 31/07/20 Aplicar a tabela por 
departamento. 

Tabela Implementada. 

5.3 Reformar a sala do Coren/SC 
localizado no Edifício Aliança. 

01/04/18 31/12/20 Elaborar Projeto 
arquitetônico e Contratar 
empresa. 

Etapas realizadas. 

5.4 Digitalizar todos os processos do 
Coren/SC. 

01/01/19 31/12/20 Elaborar Projeto e 
empresa contratada. 

Etapas realizadas. 

6 Ampliar as ações e uso e ferramentas 
de Gestão de processos. 

6.1 Ampliar a construção de mapas de 
processos.  

01/01/19 31/12/20 Capacitar os setores para 
construir os mapas. 

Mapas elaborados. 

6.2 Atualizar a política de Gestão 
Patrimonial. 

01/07/18 31/12/20 Reformular política. Política reformulada e aprovada 
em ROP. 

6.3 Elaborar caderno de atribuições (todos 
os cargos e funções). 

01/08/18 01/08/20 Construir os cadernos de 
atribuições por setores. 

Cadernos construídos e aprovados 
em ROP. 

6.4 Atualizar organograma e do regimento 
interno do Coren/SC 

01/01/19 31/12/20 Atualizar o organograma 
e Regimento. 

Organograma e Regimento 
reformulados e aprovados em 
ROP. 



 
 
 

 
 

 

Iniciativas Estratégicas/Ação Etapa/Sub Ações  Prazo de 
Início 

Prazo de 
Término 

Meta  Indicador 

7.  Intensificar as  atividades de 
capacitação e  atualização   profissional 
internamente.  

7.1 Promover capacitação/ encontro para 
os empregados do Coren conforme 
necessidades do setor.  

01/02/18 31/12/20 4 por ano. (capacitações previstas / 
Capacitações realizadas) x100 

7.2 Realizar Capacitações dos gestores do 
Coren/SC.  

01/07/18 31/12/20 1 por ano. (capacitações previstas / 
Capacitações realizadas) x100 

8 Organizar e realizar as eleições para 
gestão 2021-2023 

 8.1 Realizar o processo conforme Código 
Eleitoral. 

01/01/20 31/12/20 Processo eleitoral 
realizado. 

Processo eleitoral realizado. 

9 Planejar, operacionalizar e avaliar 
eventos promovidos pelo Coren SC. 

 9.1 Criar Comissão permanente de 
eventos. 

01/07/18 31/07/18 Criar a Comissão. Comissão criada. 

 9.2 Institucionalizar os eventos por PAD. 01/08/18 31/12/20 Todos os eventos 
organizados por Pass. 

Total de PADs realizados no Ano. 

10 Estudar o Redimensionamento da 
área de atuação das subseções do Coren 
SC 

10.1 Realizar estudo para 
redimensionamento de área e instituições 
para as ações  fiscalizatórias.  

01/08/18 01/08/19 Criar Grupo de  trabalho 
para realizar estudo 
visando propor uma  nova 
divisão territorial das  
subseções. 

Grupo de Trabalho criado e estudo 
apresentado em Plenário.  

 

 



 
 

 
 

2.3 Informações sobre as ações adotadas pela entidade para atingir os objetivos 
estratégicos 
  
As atividades previstas no Plano de Ação são 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 2018-2020 

1. Defender condições dignas de trabalho da Enfermagem combatendo a precarização, com 
vistas a qualidade da assistência de Enfermagem e a segurança do paciente e do profissional. 

 
2. Lutar pela aprovação de legislações de proteção ao trabalho de Enfermagem:  jornada de 
trabalho limitada a 30h semanais, sem redução salarial; piso salarial;  aposentadoria especial; 
direito ao local adequado de descanso; educação  permanente  obrigatória no trabalho de 
Enfermagem. 

 
3. Ampliar o  número de Responsáveis  Técnicos  e de  Comissões de  Ética  nas  Instituições  
de  Saúde. 

 
4. Defender  a educação de Enfermagem  com  qualidade  na modalidade presencial. 

 
5. Defender o controle social em todas as  instâncias de  gestão. 
 

6. Atuar em defesa do Sistema Único de Saúde, em articulação com os demais trabalhadores 
de saúde e outras organizações da sociedade. 

 

7. Propor um programa de melhoria dos ambientes de práticas da Enfermagem, envolvendo 
aspectos como:  planejamento, dimensionamento adequado, Sistematização da Assistência de 
Enfermagem (SAE). 
 

8. Defender  junto aos  gestores e controle social  a importância do adequado 
dimensionamento de pessoal de Enfermagem  para a assistência de qualidade.  
 

9. Fortalecer as ações de Fiscalização referente a legislação sobre:  dimensionamento dos 
profissionais, Sistematização da  Assistência  de Enfermagem, protocolos  assistenciais e  
Exercício Profissional. 

 
10. Intensificar atividades  nas instituições de saúde públicas e privadas  visando  a 
implantação/ implementação da  Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). 
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11. Fomentar e  Intensificara as atividades  técnico cientificas  e políticas regionalmente  para 
Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem e  estudantes. 
 

12. Ampliar a visibilidade da profissão por meio de ações de  marketing e comunicação. 
 
13. Ampliar  a  divulgação de eventos promovidos pelas entidades  de  Enfermagem, 
estimulando e proporcionando a participação técnica e política dos profissionais de 
Enfermagem. 

 
14. Ampliar a divulgação e discussão do Código de Ética da Enfermagem nas instituições de 
ensino e serviço. 
 

15. Institucionalizar as conferências de Enfermagem, como estratégia de mobilização da 
categoria. 

 
16. Institucionalizar o prêmio “profissional  destaque  de  Enfermagem” . 

 
17. Qualificar permanentemente o processo de trabalho para o atendimento acolhedor, ágil e 
resolutivo para os profissionais de Enfermagem.   

 
18. Realizar a Gestão de forma participativa e transparente. 

 
19. Ampliar e apoiar  as representações do Coren/SC. 
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PARTE III 

ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 
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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 
 

Objetivo Estratégico 1: Gestão do Cuidado de Enfermagem 

Projeto 1: Gestão do Cuidado de Enfermagem  
Perspectiva: Profissionais de Enfermagem fundamentados para a prática segura. 

Objetivo Especifico (OE1): Contribuir com estratégias e discussões sobre assistência, educação em Enfermagem 
e formação profissional, com vistas à garantia da segurança de usuários e trabalhadores de Enfermagem. 

Iniciativas Estratégicas Conformidade legal e Regimental 

IE1 – Participar ou promover ações sobre o 
cumprimento da lei do Exercício aos 
profissionais de Enfermagem, instituições de 
saúde e ensino e gestores de saúde.  
 
1.1 Criar o Programa de Educação Permanente do 
Coren/SC.Projeto de Renovação de imobiliários. 

 
1.2 Instituir a Comissão do Programa de 
Educação Permanente e Eventos do Coren/SC. 
 
1.3 Atender as solicitações e convites das 
instituições de saúde e educação referente a temas 
/matérias de  Enfermagem. 

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 - VII – Contribuir para o aprimoramento das 
ações de Enfermagem.  
 
R.I. Art. 7º - V – O Coren/SC apresenta a seguinte estrutura 
organizacional: Comissões Permanentes e transitórias: (...) 
d) Câmaras Técnicas.  
 
R.I. Art. 15 - I - Estabelecer as diretrizes gerais de atuação 
do Coren/SC, promovendo ações necessárias no 
cumprimento de suas finalidades. 

IE2 – Propor um programa de melhorias dos 
ambientes de prática da Enfermagem, 
envolvendo aspectos como: planejamento, 
dimensionamento e SAE.  
 
2.1 Criar um Grupo de trabalho (GT) que elabore 
a proposta do programa. 
 

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 - I - Estabelecer as diretrizes gerais de atuação 
do Coren/SC, promovendo ações necessárias no 
cumprimento de suas finalidades. 

IE3 – Estudar viabilidade e pertinência de 
adesão ao selo de qualidade da Enfermagem 
nos serviços de saúde do Cofen. 
 
3.1 Criar grupo de trabalho para proposta do  selo 
de  qualidade de Enfermagem nos serviços de  
saúde. 

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. 

IE4 – Fortalecer as ações de Fiscalização 
referente a legislação sobre: dimensionamento 
dos profissionais, Sistematização da 
Assistência de Enfermagem, protocolos 
assistenciais, Exercício Profissional, Código de 
Ética, dentre outros. 

L. 5.905/73 – Art. 15 – III – Fazer executar as instruções e 
provimentos do Conselho Federal. 
 
L. 5.905/73 – Art. 15 – V - Conhecer e decidir os assuntos 
atinentes à ética profissional impondo as penalidades 
cabíveis; 
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Projeto 1: Gestão do Cuidado de Enfermagem  
Perspectiva: Profissionais de Enfermagem fundamentados para a prática segura. 

Objetivo Especifico (OE1): Contribuir com estratégias e discussões sobre assistência, educação em Enfermagem 
e formação profissional, com vistas à garantia da segurança de usuários e trabalhadores de Enfermagem. 

Iniciativas Estratégicas Conformidade legal e Regimental 
 
4.1 Realizar um evento/ano por região das 
subseções e sede. 
 
4.2 Criar um programa de adesão aos Protocolos 
de Enfermagem da Atenção Primária. 
 
4.3 Realizar Termo de Cooperação com 
Secretarias Municipais de Saúde que aderirem ao 
Programa de Protocolos de Enfermagem da 
Atenção Primária. 
4.4. Defender junto aos gestores e controle social 
a importância do adequado dimensionamento de 
pessoal de Enfermagem para assistência de 
qualidade. 
 
4.5 Realizar ações fiscalizatórias nas Instituições 
conforme planejamento Setorial. 
 
4.6 Realizar oficinas para subsidiar conselheiros e 
membros de Comissão de Instrução nos Processos 
Éticos.   
 
4.7 Acompanhar o fluxograma de denúncias e 
Processos Éticos. 

 
L. 5.905/73 – Art. 15 – VIII - Zelar pelo bom conceito da 
profissão e dos que a exerçam. 
 
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 - 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 técnica – consultiva aos 
órgãos e instituições públicas ou privadas, em matéria de 
Enfermagem. 
 
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. 

IE5 – Fomentar e intensificar as atividades 
técnico-científicas e políticas regionalmente 
para Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de 
Enfermagem e estudantes. 
 
5.1 Fazer parceria com o Telessaúde para 
elaboração de webaulas sobre temas referente ao 
exercicio profissional. 
 
5.2 Criar vídeo aulas ou webinar sobre temas 
referente ao exercício profissional.  
 
5.3 Implantar a videoconferência para facilitar a 
realizações da Educação Permanente no 
Coren/SC. 

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 - 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. 

IE6 – Auxiliar os profissionais e serviços de 
saúde com as respostas e pareceres técnicos. 
 
6.1 Organizar um banco de especialistas. 
 

L. 5.905/73 – Art. 15 – VIII - Zelar pelo bom conceito da 
profissão e dos que a exerçam. 
 
R.I. Art. 7º - V – O Coren/SC apresenta a seguinte estrutura 
organizacional: Comissões Permanentes e transitórias: (...) 
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Projeto 1: Gestão do Cuidado de Enfermagem  
Perspectiva: Profissionais de Enfermagem fundamentados para a prática segura. 

Objetivo Especifico (OE1): Contribuir com estratégias e discussões sobre assistência, educação em Enfermagem 
e formação profissional, com vistas à garantia da segurança de usuários e trabalhadores de Enfermagem. 

Iniciativas Estratégicas Conformidade legal e Regimental 
6.2 Reestruturar as Câmaras Técnicas do 
Coren/SC.   
 
6.3 Realizar Encontro das Câmaras Técnicas do 
Coren/SC. 

d) Câmaras Técnicas.  
 

 
Objetivo  Estratégico 2: Fortalecimento e Valorização da Enfermagem 

Projeto 2: Fortalecimento e  Valorização da Enfermagem 
Perspectiva: Fortalecimento  e  Valorização da  Enfermagem 
Objetivo Especifico (OE2): Representar a Enfermagem e fortalecer as articulações com as entidades e categoria. 

Iniciativas Estratégicas Conformidade legal e Regimental 
IE7. Defender condições dignas de trabalho da 
Enfermagem combatendo a precarização com 
vistas a qualidade da assistência de 
Enfermagem e a segurança do paciente e do 
profissional. 
 
7.1 Participar de atividades em prol da aprovação 
da PL das 30h. 
 
7.2 Lutar pela Aprovação de PLs de interesse da 
Enfermagem. 
 
7.3 Criar grupo de trabalho para elaboração de 
proposta de projeto de lei de dimensionamento do 
Pessoal de Enfermagem.     
 
7.4 Discutir em todas as regiões ligadas as 
subseções do Coren/SC a proposta elaborada do 
projeto de lei de dimensionamento do Pessoal de 
Enfermagem.    
 
7.5 Propor projeto de lei de Dimensionamento da 
Enfermagem à ALESC.  
 
7.6 Criar grupo de trabalho para elaboração de 
proposta para organização de Serviço de 
Enfermagem em ILPIs. 
 
7.7 Discutir em todas as regiões ligadas as 
subseções do Coren/SC a proposta elaborada da 
organização do serviço de Enfermagem em ILPI.        

L. 5.905/73 – Art. 15 – II - disciplinar e fiscalizar o 
exercício profissional, observadas as diretrizes gerais do 
Conselho Federal. 
 
L. 5.905/73 – Art. 15 – VIII - Zelar pelo bom conceito da 
profissão e dos que a exerçam. 
 
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. 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 - XII – Colaborar no desenvolvimento de 
estudos, campanhas, eventos técnico-científicos e culturais 
para aperfeiçoamento dos profissionais de Enfermagem 
inscritos no Coren/SC. 
 

IE8. Manter e fortalecer a parceria com 
sindicatos, ABEn, entidades de Educação e 

R.I. Art. 5º - O Coren/SC poderá celebrar convênios e 
termos de cooperação com o Cofen e outros Conselhos 



 
 
 

 
 

 
33 

Projeto 2: Fortalecimento e  Valorização da Enfermagem 
Perspectiva: Fortalecimento  e  Valorização da  Enfermagem 

Objetivo Especifico (OE2): Representar a Enfermagem e fortalecer as articulações com as entidades e categoria. 

Iniciativas Estratégicas Conformidade legal e Regimental 
entidades de prestação de serviço de saúde. 
 
8.1 Fortalecer e ampliar as parcerias. 

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 - 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. 

IE9. Fortalecer a participação da Enfermagem 
nas lutas pela profissão (assistência, ensino e 
pesquisa) e na defesa do SUS.   
 
9.1 Participar e promover discussões, fóruns, 
debates e eventos em defesa da profissão e do 
SUS.    
 
9.2 Acompanhar as propostas da I Conferência de 
Enfermagem no que é pertinente ao Coren/SC 
anualmente.  
 
9.3 Realizar o I encontro de Técnicos e Auxiliares 
de Enfermagem de Santa Catarina. 
 
9.4 Instrumentalizar os profissionais de 
Enfermagem sobre as lutas da Enfermagem 
Brasileira por meio de vídeos e campanhas 
publicitárias ou digitais. 

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 - 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 - 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. 

IE10. Ampliar, fortalecer e sensibilizar a 
criação de novas Comissões de Ética nos 
serviços de saúde catarinense. 
 
10.1. Rever o modelo de Regimento da Comissão 
de Ética.  
 
10.2. Instituir Comissões de Éticas nas SMS. 
 
10.3. Aumentar o número de Comissões de Ética 
em Instituições de Saúde.   
 
10.4. Realizar o V Encontro Comissão de Ética de 

L. 5.905/73 – Art. 15 – V - Conhecer e decidir os assuntos 
atinentes à ética profissional impondo as penalidades 
cabíveis. 
 
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 - VII – Contribuir para o aprimoramento das 
ações de Enfermagem. 
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Projeto 2: Fortalecimento e  Valorização da Enfermagem 
Perspectiva: Fortalecimento  e  Valorização da  Enfermagem 

Objetivo Especifico (OE2): Representar a Enfermagem e fortalecer as articulações com as entidades e categoria. 

Iniciativas Estratégicas Conformidade legal e Regimental 
Enfermagem (CEEn). 
 
10.5. Realizar diagnóstico das Comissões de Ética 
em Santa Catarina.   
 
 
 
 

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. 
 
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. 15 – IX - Colaborar com o Cofen no 
aprimoramento das normas disciplinadoras do exercício 
ético profissional da Enfermagem. 

IE11. Fortalecer a representatividade da 
Enfermagem no legislativo catarinense. 
 
11.1 Identificar e divulgar candidatos da 
Enfermagem a cargos públicos eletivos. 

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 - 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. 

IE12. Ampliar o número de Responsáveis 
Técnicos nos serviços de saúde. 
 
12.1 Incentivar a inscrição por meio de Visitas 
Técnicas, inspeções da fiscalização e divulgação 
em eventos. 

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 - 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 
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Projeto 2: Fortalecimento e  Valorização da Enfermagem 
Perspectiva: Fortalecimento  e  Valorização da  Enfermagem 

Objetivo Especifico (OE2): Representar a Enfermagem e fortalecer as articulações com as entidades e categoria. 

Iniciativas Estratégicas Conformidade legal e Regimental 
Cofen, bem como colaborar com os Órgãos Públicos e 
Entidades Privadas para o aperfeiçoamento das ações 
profissionais de Enfermagem. 
 
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. 

IE13. Adotar estratégias para aumentar a 
adimplência. 
 
13.1 Criar estratégias de cobrança para melhorar a 
adimplência. 
 
13.2 Implantar cartão de crédito e manter 
convênio com cartório. 

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 - 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. 
 
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. 

IE14. Aperfeiçoar o processo de trabalho e o 
atendimento ao profissional, tornando o 
ambiente mais acolhedor e deste modo 
melhorando a visibilidade do Conselho. 
 
14.1 Manter todos os módulos do Sistema 
Administrativo em funcionamento. 
 
14.2 Fortalecer os canais de comunicações entre 
usuário e Conselho e avaliar os achados 

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 - V- Zelar pelo conceito e prestígio do Sistema 
Cofen/Conselhos Regionais. 
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Projeto 2: Fortalecimento e  Valorização da Enfermagem 
Perspectiva: Fortalecimento  e  Valorização da  Enfermagem 

Objetivo Especifico (OE2): Representar a Enfermagem e fortalecer as articulações com as entidades e categoria. 

Iniciativas Estratégicas Conformidade legal e Regimental 
periodicamente (Pesquisa de Satisfação). 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. 

IE15. Estimular a conscientização dos 
profissionais sobre a importância do registro 
profissional. 
 
15.1 Ampliar o projeto primeira inscrição nas 
escolas de Enfermagem em Santa Catarina. 
 
15.2 Aumentar o número de registros de 
especializações nos diversos níveis e pós 
graduações (Lato e stricto senso). 

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 - 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-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. 

IE16. Promover a IIª Conferência de 
Enfermagem (Corenf). 
 
16.1 Dar continuidade as Conferências de 
Enfermagem, como estratégia de mobilização e 
fortalecimento da categoria. 
 
16.2 Elaborar projeto e realizar a Conferência de 
Enfermagem de Santa Catarina. 
 
10.3 Criar Comissão organizadora das 

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 - V- Zelar pelo conceito e prestígio do Sistema 
Cofen/Conselhos Regionais. 
 
R.I. Art. 6º - VII – Contribuir para o aprimoramento das 
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Projeto 2: Fortalecimento e  Valorização da Enfermagem 
Perspectiva: Fortalecimento  e  Valorização da  Enfermagem 

Objetivo Especifico (OE2): Representar a Enfermagem e fortalecer as articulações com as entidades e categoria. 

Iniciativas Estratégicas Conformidade legal e Regimental 
Conferências. 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. 15 - I - Estabelecer as diretrizes gerais de atuação 
do Coren/SC, promovendo ações necessárias no 
cumprimento de suas finalidades. 

IE17. Fomentar política de Valorização da 
Enfermagem.   
 
a. Criar e institucionalizar o Prêmio Destaque 

Estudantil de Enfermagem. 
 

17.2 Realizar anualmente o prêmio “Profissional 
Destaque de Enfermagem”. 

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 - 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. 15 - I - Estabelecer as diretrizes gerais de atuação 
do Coren/SC, promovendo ações necessárias no 
cumprimento de suas finalidades. 
 
R.I. Art. 15 – VII - Conceder distinções ou honrarias em 
nome do Conselho. 

IE18. Valorizar a Enfermagem Catarinense. 
 
18.1 Realizar Seminário para discutir a Política 
Nacional de Atenção Primária e a Contribuição da 
Enfermagem. 
 
18.2 Potencializar apoio e parcerias para a 
realização de eventos da Enfermagem com 
entidades de Enfermagem, escolas e instituições 
de saúde. 
 
18.3 Reproduzir Cursos Descentralizados de 
Liderança em Enfermagem. 

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 - 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 - X – Desempenhar as demais atividades que lhe 
forem atribuídas por lei, pelo Cofen e as que se fizerem 
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Projeto 2: Fortalecimento e  Valorização da Enfermagem 
Perspectiva: Fortalecimento  e  Valorização da  Enfermagem 

Objetivo Especifico (OE2): Representar a Enfermagem e fortalecer as articulações com as entidades e categoria. 

Iniciativas Estratégicas Conformidade legal e Regimental 
necessárias para atingir as suas finalidades. 
 
R.I. Art. 6º - XI – Prestar assessoria técnico-consultiva aos 
órgãos e instituições públicas ou privadas, em matéria de 
Enfermagem. 

 
Objetivos Estratégicos do Projeto 3: Comunicação entre o Coren/SC, Categoria e 
Sociedade. 

Projeto 3: Comunicação entre o Coren/SC, Categoria e Sociedade. 
Perspectiva: Categoria e sociedade permanentemente informada acerca do Projeto Político e das ações do 
Conselho. 

Objetivo Específico (OE3): Intensificar e fortalecer a comunicação interna do Coren/SC e com os profissionais 
de Enfermagem e a sociedade.   

Iniciativas Estratégicas Conformidade legal e Regimental 

IE19. Intensificar a visibilidade da 
Enfermagem com a sociedade.  
 
19.1.  Atualizar o site. 
 
19.2. Manter o Portal Transparência 
atualizado. 
 
19.3 Divulgar boas práticas da Enfermagem 
das instituições de saúde catarinense. 
 
19.4 Criar o Programa de Responsabilidade 
Sócio ambiental do Coren/SC. 

L. 5.905/73 – Art. 15 – VIII - Zelar pelo bom conceito da 
profissão e dos que a exerçam. 
 
L. 5.905/73 – Art. 15 – IX - publicar relatórios anuais de seus 
trabalhos e a relação dos profissionais registrados. 
 
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. 
 
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 - XIV – Divulgar as atividades do Conselho. 

IE20. Promover Markentig da Enfermagem 
catarinense.  
 
20.1 Elaborar ou contratar vídeo e campanhas 
para as mídias sociais, Backdrop entre outros. 
 
20.2 Licitar empresa de publicidades. 
 
20.3 Criar e alimentar mensalmente Boletim 

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 - I - Estabelecer as diretrizes gerais de atuação do 
Coren/SC, promovendo ações necessárias no cumprimento de 
suas finalidades. 
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Projeto 3: Comunicação entre o Coren/SC, Categoria e Sociedade. 
Perspectiva: Categoria e sociedade permanentemente informada acerca do Projeto Político e das ações do 
Conselho. 

Objetivo Específico (OE3): Intensificar e fortalecer a comunicação interna do Coren/SC e com os profissionais 
de Enfermagem e a sociedade.   

Iniciativas Estratégicas Conformidade legal e Regimental 
Coren em números com informações 
pertinentes a categoria. 
 
20.4 Desenvolver Post para as mídias digitais. 
 
20.5 Convidar profissionais de Enfermagem 
em destaque (assistência, política, pesquisa) 
para seminário, conferência dentre outras. 
 
20.6 Ampliar a divulgação de eventos 
promovidos pelas entidades de Enfermagem, 
estimulando e proporcionando a participação 
técnica e política dos profissionais de 
Enfermagem. 
 

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

IE21. Fomentar a política de comunicação 
interna.  
 
21.1. Manter atualizado a intranet, 
principalmente a página e a agenda de eventos 
e compromissos da Diretoria. 
 
21.2. Manter reuniões Periódicas do Comitê 
de Segurança da Informação e Comunicação.  

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. 
 
R.I. Art. 15 - I - Estabelecer as diretrizes gerais de atuação do 
Coren/SC, promovendo ações necessárias no cumprimento de 
suas finalidades. 

IE22. Atualização e Publicação da Série 
Cadernos Enfermagem ou Coren Orienta. 
 
22.1 Realizar revisão das Publicações e 
Atualização da Série Cadernos de 
Enfermagem ou Coren Orienta; 

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. 
 
R.I. Art. 15 - I - Estabelecer as diretrizes gerais de atuação do 
Coren/SC, promovendo ações necessárias no cumprimento de 
suas finalidades. 
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Objetivo Estratégico do Projeto 4: Gestão Institucional do Coren/SC. 

Projeto 4: Gestão Institucional do Coren/SC. 

Perspectiva: Consolidação da concepção administrativa da Gestão Participação. 
Objetivo Específico (OE4): Dar continuidade à concepção administrativa do Coren/SC. 

Iniciativas Estratégicas Conformidade legal e Regimental 

IE23. Qualificar permanentemente o 
processo de gestão de pessoas do Coren/SC. 
 
23.1 Propor ações de melhorias a partir dos 
resultados da pesquisa de clima do Coren/SC. 
 
23.2 Planejar e reorganizar o Setor de Gestão 
de Pessoas. 
 
23.3 Criar Grupo de Trabalho para 
reformulação do Processo de avaliação de 
Desempenho. 
 
23.4 Criar grupo de trabalho para revisão de 
PCR (Plano de Cargos e Remunerações). 
 
23.5 Identificar necessidade legal do 
Programa de Segurança no Trabalho.  
 
23.6 Realizar concurso público.  

R.I. Art. 6º - V- Zelar pelo conceito e prestígio do Sistema 
Cofen/Conselhos Regionais. 
 
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 – XV - Aprovar decisões, pareceres, planejamentos 
e relatórios no âmbito do Coren/SC. 
 
R.I. Art. 15 – XXII - Homologar a Política de Gestão de 
Pessoas, a criação de cargos, funções e assessorias e fixação dos 
salários e gratificações praticadas pelo Coren/SC. 
 
 
 

IE24. Realizar a Gestão de forma 
participativa e transparente. 
 
24.1. Manter reunião mensal da Direx com 
assessores e chefias. 
 
2.2 Realizar e Revisar o planejamento 
participativo setorial e da gestão 2018 - 2020. 
 
 

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 - VI – Defender a profissão de Enfermagem, o livre 
exercício e a sua autonomia técnica. 
 
R.I. Art. 15 – IV - Elaborar o Planejamento Estratégico 
Plurianual e Anual das atividades do Coren/SC. 

IE25. Melhorar continuamente a estrutura 
(Física, tecnológica) das subseções, setores e 
sede do Coren. 
  
25.1 Aumentar a capacidade da central 
telefônica da Sede e Subseções.  
 
25.2. Concluir o cabeamento das subseções e 
melhorar velocidade da internet. 
 
25.3. Reformar a subseção de Joinville e 

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 - X – Desempenhar as demais atividades que lhe 
forem atribuídas por lei, pelo Cofen e as que se fizerem 
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Projeto 4: Gestão Institucional do Coren/SC. 
Perspectiva: Consolidação da concepção administrativa da Gestão Participação. 

Objetivo Específico (OE4): Dar continuidade à concepção administrativa do Coren/SC. 

Iniciativas Estratégicas Conformidade legal e Regimental 
Blumenau. 
 
25.4. Realizar estudo para ampliação da 
capacidade de armazenamento dos arquivos 
virtualmente. 
 
25.5. Implantar ponto eletrônico. 
 
25.6 Licitar e comprar equipamentos para a 
videoconferência. 
 
25.7 Criar novos sistemas ou ferramentas para 
qualificar o processo de trabalho dos setores 
do Coren/SC. 
 
25.8 Manutenção e melhorias sistemas 
existentes. 

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. 
 
R.I. Art. 15 – XIX - Zelar pelo patrimônio do Conselho e 
estabelecer as diretrizes para a administração de suas rendas e 
receitas. 

IE26. Rever processos licitatórios. 
 
26.1 Rever a instrução normativa e 
Fluxograma do processo licitatório. 

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 - 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. 
 
R.I. Art. 15 – XVI - Elaborar os regulamentos necessários à 
realização dos seus trabalhos. 

IE27. Criar o Centro de Documentação e 
Memória. 
 
27.1 Contratar assessoria de arquivologia. 
 
27.2 Implantar tabela de temporalidade do 
COFEN. 
 
27.3 Reformar a sala do Coren/-SC localizado 
no Edifício Aliança. 
 

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 - X – Desempenhar as demais atividades que lhe 
forem atribuídas por lei, pelo Cofen e as que se fizerem 
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Projeto 4: Gestão Institucional do Coren/SC. 
Perspectiva: Consolidação da concepção administrativa da Gestão Participação. 

Objetivo Específico (OE4): Dar continuidade à concepção administrativa do Coren/SC. 

Iniciativas Estratégicas Conformidade legal e Regimental 
27.4 Digitalizar todos os processos do 
Coren/SC. 

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. 

IE28. Ampliar as ações e uso e ferramentas 
de Gestão de processos. 
 
28.1 Ampliar a construção de mapas de 
processos. 
 
28.2 Atualizar a política de Gestão 
Patrimonial. 
 
28.3 Elaborar caderno de atribuições (todos os 
cargos e funções). 
 
28.4 Atualizar organograma e do regimento 
interno do Coren/SC. 

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 - IX - Organizar e administrar os seus próprios 
serviços e arrecadar as contribuições e demais emolumentos e 
valores que lhe sejam devidos. 
 
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. 
 
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. 15 – XXII - Homologar a Política de Gestão de 
Pessoas, a criação de cargos, funções e assessorias e fixação dos 
salários e gratificações praticadas pelo Coren/SC. 

IE29. Intensificar as atividades de 
capacitação e atualização profissional 
internamente. 
 
29.1 Promover capacitação/ encontro para os 
empregados do Coren conforme necessidades 
do setor. 
 
29.2 Realizar Capacitações dos gestores do 
Coren/SC. 

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 - 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. 

IE30. Organizar e realizar as eleições para L. 5.905/73 – Art. 15 – III – fazer executar as instruções e 
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Projeto 4: Gestão Institucional do Coren/SC. 
Perspectiva: Consolidação da concepção administrativa da Gestão Participação. 

Objetivo Específico (OE4): Dar continuidade à concepção administrativa do Coren/SC. 

Iniciativas Estratégicas Conformidade legal e Regimental 
gestão 2021-2023. 
 
30.1 Realizar o processo conforme Código 
eleitoral. 

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 - 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 – 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. 

IE31. Planejar, operacionalizar e avaliar 
eventos promovidos pelo Coren/SC. 
 
31.1 Criar Comissão permanente de eventos. 
 
31.2 Institucionalizar os eventos por PAD. 

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 - 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. 
 
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 – XVI - Elaborar os regulamentos necessários à 
realização dos seus trabalhos. 

IE32. Estudar o Redimensionamento da 
área de atuação das subseções do 
Coren/SC. 
 
32.1 Realizar estudo para redimensionamento 
de área e instituições para as ações 
fiscalizatórias. 

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. 
 
R.I. Art. 6º - V- Zelar pelo conceito e prestígio do Sistema 
Cofen/Conselhos Regionais. 
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Projeto 4: Gestão Institucional do Coren/SC. 
Perspectiva: Consolidação da concepção administrativa da Gestão Participação. 

Objetivo Específico (OE4): Dar continuidade à concepção administrativa do Coren/SC. 

Iniciativas Estratégicas Conformidade legal e Regimental 
 
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. 

 


