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CAPE

Educar para capacitar
O Centro de Aprimoramento Profissional do COREN-SP está mudando, 
conheça as novidades e o que elas proporcionarão à sua área de atuação
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O 
objetivo da nova gestão é colocar o 
CAPE (Centro de Aprimoramen-
to Profissional de Enfermagem) 
efetivamente a serviço da enfer-
magem paulista. Todas as ativida-
des serão voltadas ao profissional. 

Desde a posse efetiva da nova diretoria, no dia 20 de 
janeiro, até 27 de fevereiro, o CAPE esteve fechado para 
readequação de procedimentos internos, com intensa mo-
vimentação de pessoal. Foram designados para a direção 
do Centro os conselheiros Ana Maria Costa Carneiro, 
Maria Edith de Almeida e Ramon Moraes Penha, ligados 
à área de educação. Desde este período, são realizadas as 
reuniões semanais, às sextas-feiras, com os funcionários 
do CAPE, para resolver os problemas em equipe, apre-
ciar sugestões e elaborar a identidade dos serviços que a 
nova gestão 2012-2014 oferecerá à comunidade de enfer-
magem.

Em abril, com as portas abertas, o CAPE recebeu 
aproximadamente mil participantes em suas atividades.

Os convênios com as sociedades estão suspensos neste 
momento, para que novos acordos sejam fechados dentro 
do objetivo de aprimoramento dos profissionais, seguindo 
rigorosamente os princípios da administração pública. O 
CAPE em breve abrirá inscrições para que as sociedades 
proponham parcerias, que devem em primeiro lugar ser 
vantajosas ao usuário final: o profissional de enfermagem.

Foram enviados formulários de pesquisa para os 
responsáveis técnicos de todo o estado para levantar as 
maiores necessidades de capacitação. Com base nestas 
respostas, o CAPE elabora no momento o seu plano de 
cursos, ministrados pelo seus profissionais e também 
das sociedades associadas e acadêmicos de notório saber 
científico. Todas as atividades serão gratuitas.

O objetivo é que o CAPE estenda suas atividades a 
todo o estado. O previsto é que as sociedades parceiras 
possam oferecer palestrantes para eventos no interior. Ha-
verá também uso de streaming (projeto em andamento) 
tecnologia que permite transmissão simultânea dos cursos 
para subseções e internet.
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Programação permanente

O CAPE passou a ter uma programação permanen-
te organizada.

De segundas e quartas-feiras, são oferecidas visitas 
monitoradas, também abertas aos estudantes. Nelas, 
faz-se uso dos modernos equipamentos do Núcleo de 
Simulação Realística, disponíveis em poucos lugares no 
estado. As visitas são agendadas via internet pelo site do 
Conselho e podem ser solicitadas também por profes-
sores, para grupos de até 20 pessoas.

De terças e quintas-feiras, são oferecidas aulas e 
palestras, ministradas por enfermeira do CAPE ou por 
convidados. As inscrições também são feitas via inter-
net através do site do Conselho. Todos os interessados 
em ministrar aulas no CAPE devem submeter um plano 
de aulas, do qual depende a aprovação da proposta pelos 
gestores da entidade, configurando outra mudança nos 
procedimentos internos.

Além disso, diariamente, os funcionários do CAPE 
realizam o acolhimento, que consiste da recepção e 
apresentação das instalações do Centro. “O CAPE está 
o tempo todo aberto, disponível. É Uma célula viva do 
COREN”, afirma Ramon Penha, um dos gestores do 
CAPE. 

Para a Semana de Enfermagem, o CAPE tem uma 
programação de eventos intensa, que contará com dis-
cussões em mesa redonda na parte da manhã e palestras 
e aulas na parte da tarde. A programação da manhã será 
transmitida em streaming para as subseções.
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