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Ingressa COREN

Portas abertas ao estudante
Programa apresenta o Sistema COFEN/COREN aos futuros enfermeiros 
e tira dúvidas sobre primeira inscrição, atribuições e funcionamento do 
Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

A grade curricular da maioria dos cursos superio-

res de Enfermagem prevê disciplinas relativas a 

ética e legislação do exercício profissional ainda 

nos primeiros semestres da graduação. Todavia, raramente 

há conexões entre tais disciplinas com as demais frequen-

tadas pelo aluno no desenrolar do curso. Estas informações 

passadas no começo da formação acabam por se distanciar 

do cotidiano, cada vez mais técnico. E na medida em que 

chega o momento de conclusão do curso, quando o aluno 

está próximo de exercer a profissão, muitas das informações 

já foram esquecidas.

Para aumentar a familiarização do futuro profissional com 

os assuntos relacionados à ética e à legislação, o Conselho 

Regional de Enfermagem de São Paulo criou o programa In-

gressa COREN. Nele são divulgadas a história do Sistema 

COFEN/CORENs, sua finalidade, as atividades desenvolvi-

das pela autarquia e pelos conselheiros e a estrutura física, de 

recursos humanos e logísticos, entre outros temas.



Conselheiro Ramon Penha, coautor do projeto Estudantes da Unesp de Botucatu
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Além de favorecer maior aproximação e participação do 

formando, a ação junto aos estudantes do último ano/semes-

tre de graduação em Enfermagem busca também melhorar, 

ainda no ambiente da universidade, o conhecimento de en-

fermeiros e enfermeiras graduandos sobre as atividades e a 

finalidade do Sistema COFEN/CORENs. “Percebemos que 

há uma grande carência dos estudantes em conhecer o Sis-

tema ao qual estarão vinculados em pouco tempo”, afirma 

o conselheiro Ramon Penha, coautor do projeto ao lado da 

conselheira Danielle Ginsicke.

Uma experiência-piloto foi realizada com os alunos do 

curso de Enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas da 

Santa Casa de São Paulo.“Os alunos participaram com muita 

energia e há muita ansiedade em saber o que é e como se de-

sencadeiam os processos éticos. Na ocasião do contato com 

os acadêmicos também saneamos dúvidas sobre o processo 

da primeira inscrição”, destaca Penha. 

O Ingressa COREN vislumbra preencher essa lacuna e me-

lhorar a relação do futuro profissional com a autarquia em um 

momento crucial de sua nova jornada no mundo do trabalho. 

Como estratégia metodológica, o programa é iniciado a partir 

da aproximação de conselheiros com o ambiente do aluno (a 

universidade), promovendo palestras na própria instituição 

de ensino superior. Em seguida são agendadas visitas dos 

alunos às instalações do Conselho, na sede e no COREN-SP 

Educação (antigo CAPE) para que os formandos conheçam 

de perto como funciona na prática tudo o que foi apresentado 

na palestra. Os futuros enfermeiros também têm contato com 

os serviços que o COREN pode prestar a eles e à sociedade.  

Além da instituição santista UNISUS, já participaram da 

iniciativa os alunos em períodos de conclusão de curso da 

Santa Casa de São Paulo e da Escola de Enfermagem da Fa-

culdade de Medicina da Universidade Estadual Paulista Júlio 

de Mesquita Filho (Unesp), campus Botucatu. Segundo Pe-

nha, na visita guiada dos alunos da Unesp, por exemplo, além 

verificar como funcionam os departamentos essenciais do 

COREN-SP (Fiscalização e Processo Ético), foi despertado 

o interesse dos alunos em saber como eles podem se tornar 

conselheiros e interagir melhor com o Conselho. 

“O pano de fundo desta estratégia é tornar o Conselho um 

ambiente comum aos profissionais, onde os espaços possam 

ser frequentados de modo a estimular a participação de todos 

no grande desafio que temos na atualidade, que é fortalecer 

a imagem profissional a partir dos princípios éticos e legais 

que regem a prática desta honrosa profissão”, finaliza.

e-mail: ingressa@coren-sp.gov.br


