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O COREN-SP 

A 
atual gestão busca a aproximação com 
os profissionais da Enfermagem, en-
tendendo ser de suma importância 
o acompanhamento dos problemas 
enfrentados pela categoria em seus 
locais de trabalho, proporcionando 

meios de ouvir as suas sugestões.
Nas páginas seguintes você tem um resumo dos pro-

jetos que desde fevereiro de 2012 vem sendo implantados 
pela gestão, voltados aos profissionais de enfermagem do 
estado de São Paulo e sobretudo a sociedade paulista. 

Projetos da nova gestão
As ações que facilitarão a comunicação entre o COREN-SP e o profissional

Setor  de atendimento ao profissional
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Atendimento ao profissional

O atendimento ao profissional do COREN-SP passa 

por reestruturação. 

Objetivando a melhora do atendimento na sede e 

nas subseções, há estudos para implantar novo sistema 

de atendimento telefônico, que distribuirá as ligações de 

forma inteligente. Além disso, as subseções se tornarão 

autônomas na execução dos serviços básicos, sem ter 

de remeter o processo para a sede, evitando atrasos no 

atendimento no interior.

Será aplicada uma pesquisa de opinião ao profissional, 

para descobrir qual o modo como ele profissional deseja 

ser atendido. Isto também será feito nas audiências 

públicas que a gestão 2012-2014 organiza em todo o estado.

Estão em planejamento subseções em Guarulhos 

e no ABC, além da inauguração das de Itapetininga e 

Botucatu. Para cidades menores, a gestão 2012-2014 

planeja criar escritórios regionais, equipadas com todo o 

aparato para atendimento, servindo também de base de 

apoio para os serviços de fiscalização. 

Compromisso com a qualidade

Por conta das mudanças, a inscrição será entregue 

mais rapidamente.

O atraso na concessão de 70 mil registros profissionais 

no início de 2012 foi resolvido nos primeiros meses de 

gestão através de multirões dos funcionários do serviço 

de atendimento ao profissional aos sábados. Cerca de 

onze profissionais foram contratados para o atendimento 

na sede e mais onze para atendimento nas subseções.

O COREN-SP a partir deste ano assumirá 

a responsabilidade da impressão das carteirinhas 

profissionais definitivas. A expectativa é que a entrega 

das carteirinhas seja mais rápida e tenha um prazo 

determinado. 

Isto se tornará um compromisso da gestão, expressa 

através da Carta de Serviços ao Profissional, em fase de 

planejamento.

A carta de serviço é uma ferramenta utilizada desde 

2009 pelo poder executivo federal, dentro do Programa 

Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, e que 

o COREN-SP planeja adaptar para a sua realidade. Ela 

lista todos os serviços prestados pelo órgão público, os 

documentos necessários, as etapas e o padrão de qualidade 

assumidos pelo COREN-SP como compromisso público 

com a enfermagem paulista. Funcionará na prática como 

guia dos serviços que o COREN-SP oferece.

Tudo isto está em alinhamento com o 

posicionamento da gestão de seguir os princípios de 

transparência e informação, aprendizagem, participação 

e comprometimento. 

Subseções

As subseções estão mudando. De acordo com a filosofia 

da nova gestão, estas passarão a valorizar a fiscalização. Lia 

Bissoli Malaman, responsável pela subseção de Campinas, 

exemplifica as transformações ocorridas. Havia atrasos nos 

processos de fiscalização. Desde 2008 a subseção atendia 

apenas a denúncias do Ministério Público.

A solução foi a reestruturação do ambiente de trabalho 

das fiscais, que passaram a trabalhar todas juntas em uma 

sala maior, além da contratação de dois novos agentes 

administrativos e uma recepcionista, o que liberou os 

fiscais de trabalhos administrativos, como inscrição e 

atendimento, de modo que se concentrassem na atividade 

de fiscalização.  “O foco passou a ser as condições da 

enfermagem, seu ambiente de trabalho, qualidade de 

formação, responsáveis técnicos e fiscalização”.

Ouvidoria

A ouvidoria do COREN-SP passa por reformulação 
interna. Ela contará com canal direto através do site do 
software Vox, utilizado atualmente pelo COFEN e em 
estudo para ser implementado no COREN-SP. Isto 
tornará o andamento das reclamações e sugestões mais 
rápidos. Eles passarão a contar com controle de prazos,  e 
também terá atendimento via telefone e presencial. 

A ouvidoria passa a funcionar vinculada à controladoria 

interna do COREN-SP.
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Audiências Públicas

O projeto de audiências públicas foi iniciado 
em março. A primeira delas aconteceu na cidade 
de Botucatu, em 28/3, e em Santos, em 18/4. 

Realizadas quinzenalmente, as audiências 
publicas  contam com a presença de membros 
da diretoria executiva que, a partir de pauta pre-
viamente estabelecida, estarão à disposição para 
responder aos questionamentos dos profissio-
nais com o foco  no mapeamento das demandas 
para direcionamento às atividades do COREN-
SP.

A Gestão 2012-2014 entende que a audiên-
cia pública é uma das formas de participação da 
categoria no exercício da democracia, pois pro-
picia  a troca de informações, e promove o en-
gajamento dos profissionais de enfermagem no 
crescimento e desenvolvimento da profissão.

Controladoria interna

O COREN-SP implanta no momento uma controladoria in-
terna, em obediência a resolução do COFEN que vincula as ativi-
dades dos Conselhos a controle preventivo e corretivo. Através da 
revisão e aprimoramento de processos administrativos, a contro-
ladoria interna agiliza o fluxo de atividades de todos os setores do 
Conselho sob orientação de uma controladora.

A CI tem um plano paulatino de implementação e segue orien-
tações do controlador geral do COFEN; no momento realiza-se 
o mapeamento dos setores, iniciado com o de Gestão de Pessoas, 
e no futuro planeja-se que os processos sejam obrigatoriamente 
revisados pela controladoria.

Vinculada à Presidência, a controladoria interna conta nesta 
fase com quatro membros: a controladora, advogada Fernanda 
Mazarin Ribeiro da Silva, um contador e dois agentes adminis-
trativos.  

A longo prazo, as propostas são amplas. O COREN-SP pode-
rá contar com plano plurianual.

O COREN-SP  |  Projetos

Audiência pública realizada em Santos
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Revista e site

A comunicação com os profissionais será feita de for-
ma impressa, através da nova revista do Conselho, En-
fermagemRevista. Sua nova proposta editorial é tomar 
o enfermeiro, o técnico e o auxiliar de enfermagem não 
apenas como profissionais mas, de forma integral, incluir 
outros aspectos como leitura, cidadania e finanças.

A revista manterá, porém, conteúdo de difusão cien-
tífica, com conteúdo específico para enfermeiros e para 
técnicos e auxiliares, apresentando, a partir da edição nº 
1, dupla orientação, com duas capas, objetivando maior 
interação com o profissional. Além disso, terá seções fi-
xas como o painel de cartas e as enquetes, interagindo 
com os interesses dos profissionais.

 O site do COREN-SP também passou por mudan-
ças. Além de atualizações constantes de notícias de inte-
resse dos profissionais, foi criado o clipping de notícias 
Saúde na Mídia, com a lista dos principais tópicos abor-
dados pelos principais veículos de comunicação relativos 
à enfermagem e à área de saúde, e que também segue no 
boletim eletrônico, enviado diariamente para os profis-
sionais que se cadastraram no site, mantendo-os bem in-
formados.

Biblioteca

A Biblioteca Maria Rosa de Sousa Pinheiro disponi-
biliza cerca de cinco mil títulos entre livros, teses, dicio-
nários, revistas técnico-científicas, artigos de periódicos, 
publicações próprias e legislação de enfermagem. O acer-
vo especializado tem o objetivo de auxiliar e suprir as ne-
cessidades de informação do estudante e do profissional 
em todos os níveis.

Atualmente localizada no terceiro andar do prédio da 
sede, na Bela Vista, em São Paulo, planeja-se a sua trans-
ferência para o CAPE, no bairro de Santa Cecília.

Iniciado em 2007, o atendimento ocorre de segunda a 
sexta-feira, das 7h às 16h. 

Uma vez por ano, o COREN-SP compra novos li-
vros por licitação, priorizando lançamentos e comple-
mentações do acervo. Outra fonte de renovação da bi-
blioteca são as doações de livro, devidamente avaliadas 
para checar atualidade e estado da obra.






