
I CONGRESSO SINDICAL DOS ENFERMEIROS DO DF 
I CONSENF 

 

REGIMENTO INTERNO 
 
 
 

CAPÍTULO I – DA CONVOCAÇÃO E REALIZAÇAO 
 
Art. 1º - O Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal (SindEnfermeiro), no uso de suas 
atribuições, em conformidade com o art. 54 do seu Estatuto Social, convoca o I CONGRESSO 
SINDICAL DOS ENFERMEIROS DO DF (CONSENF), em caráter extraordinário, nos termos da 
deliberação em Assembleia Geral da categoria, realizada no dia 20 de abril de 2021, na cidade 
de Brasília. 
 
Art. 2º - O I CONSENF será realizado integralmente em ambiente virtual, entre os dias 17, 18 e 
19 de junho de 2021, na cidade de Brasília - DF, com transmissão online para todos os 

participantes, em parceria com a Faculdade Unyleya e por meio das Plataformas Webinarjam e 
Teams, considerando a excepcionalidade do período de Pandemia de COVID-19 e respeitando 
a legislação que regulamenta a realização de eventos dessa natureza. 
 
 

CAPÍTULO II – DOS OBJETIVOS DO I CONSENF 

 
Art. 3º – São objetivos do I CONSENF:  

 
I. Debater a organização político-sindical da categoria de Enfermagem e os desafios do 

trabalho em saúde no contexto da pandemia de COVID-19 
 

II. Debater a situação do Sistema Único de Saúde no contexto de austeridade fiscal, de 
terceirizações e privatizações do setor saúde; 

 

III. Debater o papel da Enfermagem como interlocutora e protagonista no 
desenvolvimento das políticas publicas de saúde no SUS; 
 

IV. Debater a Saúde do Trabalhador da Enfermagem no contexto da pandemia de COVID 
– 19; 

 

V. Debater a precarização do Trabalho de Enfermagem no contexto de austeridade fiscal 
e da pandemia de covid – 19; 

 

VI. Debater o tema do machismo, lgbtqifobia, racismo etc. presentes na Enfermagem e 
as formas de combate às opressões; 

 

VII. Estabelecer o plano de lutas para o piso salarial nacional da Enfermagem, as 30 horas 
semanais, e outros projetos de lei de interessa da categoria;  

 

VIII. Estabelecer o plano de lutas do SindEnfermeiro DF para o biênio 2021 – 2022; 
 

IX. Promover a reformulação do Estatuto Social do SindEnfermeiro DF 
 
 

 
 



CAPÍTULO III – DA ORGANIZAÇÃO E DO CUSTEIO DO I CONSENF 
 
Art. 4º – O planejamento, a organização, a programação e o funcionamento do CONSENF serão 
de responsabilidade da Diretoria do Sindicato e da Comissão Organizadora eleita em 
Assembleia Geral para esse fim, nos termos do artigo 55 do Estatuto Social da Entidade. 
 
Parágrafo único - É de competência da Comissão Organizadora a definição de sua própria 
composição, além da criação de Subcomissões que irão garantir a implementação das 
atividades programadas, bem como assegurar a realização do CONSENF. 
 
Art. 5º - O I CONSENF terá como fonte de receitas para o custeio de suas atividades, os 
recursos oriundos do SindEnfermeiro DF e de eventuais patrocinadores aprovados pela 
Comissão Organizadora.   
 
 
 

CAPÍTULO IV – DAS COMISSÕES E SUBCOMISSÕES 
 
Art. 6º - O I CONSENF terá uma Comissão Organizadora composta por: 
  

I. Comissão Executiva; 
  

II. Comissão Científica; 
 

III. Comissão de Secretaria e Infraestrutura; 
 

IV. Subcomissão de Comunicação; 
 

V. Subcomissão de Relatoria e Sistematização. 
 

 
Art. 7º - Compõem a Comissão Executiva do I CONSENF os membros da Diretoria do 

SindEnfermeiro DF. 
 
Art. 8º - Os integrantes da Comissão Organizadora e das demais Subcomissões deverão 
cumprir os termos do presente Regimento Interno.  
 
 
 

CAPÍTULO V – DAS COMPETÊNCIAS 
 
Art. 9º - Compete à Comissão Executiva: 
 

I. Definir as diretrizes políticas, administrativas, financeiras e operacionais do I CONSENF; 
 

II. Elaborar a proposta de organização do I CONSENF incluindo: tema central e subtemas, 
objetivos, local, público alvo, período, composição das demais comissões, atividades 
sociais e científicas, normas para submissão de trabalhos, inscrições e proposta 
orçamentária;  

 
III. Articular, deliberar e assessorar as Subcomissões;  

 
IV. Criar condições estruturais, gerenciais, políticas e orçamentárias para a implementação 

do projeto do I CONSENF; 
 



V. Prever e prover recursos e condições que viabilizem o desenvolvimento e a execução do 
trabalho das Subcomissões em todas as etapas do Congresso; 

 
VI. Aprovar a proposta de trabalho de todas as subcomissões; 

 
VII. Deliberar sobre a contratação de serviços em caso de necessidade;  

 
VIII. Apresentar o relatório final do Congresso; 
 
IX. Coordenar a plenária final para aprovação do novo estatuto social da entidade; 

 
X. Elaborar o relatório final do Congresso com os encaminhamentos dos grupos de trabalho 

e da plenária final, além das moções e teses; 
 
XI. Cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento. 

 
Art. 10º - Compete à Comissão Científica:  
 

I. Propor o temário e programa técnico-científico do I CONSENF; 
 

II. Elaborar normas de inscrição, seleção e apresentação de trabalhos científicos;  
 

III. Propor nomes de conferencistas, palestrantes e outros profissionais para as mesas de 
trabalho, acatando as sugestões da Comissão Executiva;  
 

IV. Coordenar o processo de avaliação dos trabalhos científicos inscritos;  
 

V. Organizar o conteúdo dos materiais, tais como artigos científicos, teses, moções e outros, 
a serem publicados nos Anais do Congresso e assegurar sua entrega aos 
inscritos/participantes no primeiro dia do evento;  
 

VI. Fornecer à Subcomissão de Divulgação e Imprensa informações que possibilitem a 
divulgação da programação técnico-cientifica;  
 

VII. Promover o envolvimento e participação dos estudantes no evento; 
 

VIII. Organizar e divulgar a programação dos trabalhos científicos a serem apresentados nas 
sessões de apresentação online. 

 
Art. 11º - Compete à Comissão de Secretaria e Infraestrutura:  
 

I. Elaborar o plano de trabalho, incluindo infraestrutura de recursos humanos, materiais e 
equipamentos (Plataforma Online) para o funcionamento do evento;  
 

II. Coordenar, orientar, acompanhar e avaliar a execução dos serviços de terceiros 
prestados por empresas; 
 

III. Acompanhar o processo de inscrição dos congressistas, distribuição de materiais e 
certificados dos participantes;  
 

IV. Acompanhar o trabalho técnico e operativo da Plataforma de realização do evento para 
garantir o seu funcionamento; 
 

V. Informar com clareza e objetividade aos inscritos/participantes que o certificado de 
participação no evento será disponibilizado por e-mail cadastrado;  



 
Parágrafo único - O Coordenador da Subcomissão de Secretaria será o Secretário Geral do I 

CONSENF 
 
Art. 12ª - Compete à Subcomissão de Comunicação: 
 

I. Propor e elaborar materiais físicos e de mídias sociais para divulgação do evento; 
 

II. Acompanhar a confecção e distribuição dos materiais de divulgação do evento (redes 
sociais, cartazes, artigos, notas, informes e outros materiais relativos ao evento);  
 

III. Criar e operacionalizar a homepage do Congresso 
 

IV. Divulgar todo o material antes, no decorrer e após a realização do evento nas mídias 
oficiais do SindEnfermeiro DF, nas mídias sociais e na imprensa;  
 

V. Acompanhar e assessorar, quando necessário, os trabalhos na plataforma do evento; 
 

VI. Organizar e operacionalizar, junto a subcomissão de secretaria e infraestrutura, a 
emissão do certificado de participação no evento para o e-mail dos participantes.  
 

 
Art. 13º - Compete à Subcomissão de Relatoria e Sistematização: 
 

I. Elaborar o plano de trabalho de relatoria e sistematização de encaminhamentos e 
deliberações dos painéis, mesas, grupos de trabalhos e plenária final; 

 
II. Acompanhar todas as atividades do Congresso para relatoria e sistematização dos 

encaminhamentos e deliberações; 
 

III. Apresentar em relatório final os encaminhamentos e deliberações dos grupos de trabalho 
do congresso; 
 

IV. Apresentar em relatório final os destaques referentes ao estatuto para submissão à 
plenária final. 
 

 
 

CAPÍTULO VI - DO TEMÁRIO E DA PROGRAMAÇÃO 

 
Art. 14º - O temário oficial do I CONSENF terá como tema central “Do Protagonismo à 

Valorização: os desafios da Enfermagem na pandemia”.  
 
Art. 15º - A programação do I CONSENF (ANEXO I) incluirá:  
 

I. Sessão solene de abertura 
 

II. Mesas redondas, painéis e grupos de trabalho 
  

III. Apresentação de trabalhos científicos 
 
IV. Apresentação de teses e moções 

 
V. Deliberação e aprovação da alteração do Estatuto Social do Sindicato 

 



VI. Plenária final 
 
 

 
CAPÍTULO VII - DAS INSCRIÇÕES E DOS DIREITOS DOS PARTICIPANTES 

 
Art. 16º - Poderão inscrever-se no I CONSENF: 
 

I. Profissionais da Enfermagem (Auxiliares, Técnicos e Enfermeiros); 
 

II. Estudantes do ensino técnico e superior de Enfermagem; 
 

III. Estudantes e Profissionais de outras categorias profissionais da saúde 
 
 
Art. 17º - As inscrições dos participantes e delegados do I CONSENF serão realizadas no site 

do SindEnfermeiro DF através do endereço consenf.sindenfermeiro.com.br, entre os dias 26 de 
abril e 11 de junho de 2021. 
 
Art. 18º - Os inscritos/participantes terão direito a:  

 
I. Participar de todas as atividades do Congresso como observadores, com direito à voz, 

sem direito à voto na Plenária Final;  
 

II. Inscrever trabalhos científicos para apresentação, de acordo com as normas de 
submissão de trabalhos científicos;  

 
III. Receber os materiais do evento tais como artigos científicos, teses, moções e outros;  

 
IV. Ter acesso aos Anais do evento em ambiente virtual;  

 
V. Receber em e-mail informações sobre a programação do evento;  

 
VI. Obter certificado de participação no congresso. 

 
Art. 19º - Cada participante inscrito (a) é responsável pela guarda do login e senha de acesso 
à plataforma digital; 
 
 
 

CAPÍTULO VIII – DOS DELEGADOS DO I CONSENF 

 
Art. 20º – São delegados do I CONSENF: 

 
I. Os membros da Diretoria do SindEnfermeiro DF; 

 
II. Todos os sindicalizados do SindEnfermeiro DF inscritos no congresso; 

 
§1º - Para ser delegado do CONSENF, o Enfermeiro (a) deve estar filiado ao Sindicato há pelo 

menos 6 (seis) meses antes da data do Congresso, além se estar regularmente em dia com 
suas obrigações previstas no artigo 6º do Estatuto Social da Entidade. 

 

Art. 21º - Os delegados terão direito a: 

 



I. Voz e voto na plenária Final; 
 

II. Receber a minuta do Estatuto a ser aprovado em Plenária Final; 
 

III. Encaminhar destaques de alteração do texto do Estatuto para a comissão de relatoria e 
sistematização para submissão à Plenária Final; 

 
IV. Propor alterações do texto do Estatuto conforme as normas de funcionamento da 

Plenária Final; 
 

V. Apresentar teses e moções ao Congresso. 
 

 
Art. 22º – O credenciamento dos delegados será realizado exclusivamente pela plataforma 

digital do evento, sendo de responsabilidade dos mesmos as informações divulgadas no ato da 
inscrição para o Congresso.  

 

CAPÍTULO IX – DO ENVIO DE TESES E DA SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 
AO I CONSENF 

Art. 23º. A inscrição/ envio de trabalhos científicos será realizada no site do SindEnfermeiro DF 

através do endereço consenf.sindenfermeiro.com.br, entre os dias 26 de abril e 14 de maio de 
2021, respeitando as normas e o regulamento de submissão de trabalhos científicos 
estabelecido pela comissão científica do Congresso; 
 
Art. 24º – A notificação dos trabalhos inscritos será realizada até o dia 04 de junho de 2021; 
 
Art. 25º - O envio de testes ao I CONSENF será realizado no site do SindEnfermeiro DF através 
do endereço consenf.sindenfermeiro.com.br, entre os dias 26 de abril e 11 de Junho de 2021, 
respeitando as normas e o regulamento de teses ao congresso; 
 
 
Art. 26º - As normas e regulamento de submissão dos trabalhos científicos e de envio de teses 

estarão disponíveis no site do SindEnfermeiro DF através do endereço 
consenf.sindenfermeiro.com.br, a partir do dia 26 de abril de 2021.  
 
 
 

CAPÍTULO X – DA PLENÁRIA FINAL E DA APROVAÇÃO DO ESTATUTO 

 
Art. 27º - A Plenária Final é o órgão máximo de deliberação do I CONSENF e será composta 

por delegados credenciados nos termos do presente Regimento Interno. 
 
Art. 28º. Compete à Plenária Final a aprovação de teses, textos e moções sobre o temário 
aprovado neste Regimento, além da deliberação e aprovação sobre a alteração do Estatuto 
Social da Entidade; 
 
Art. 29º. A instalação da Plenária Final dar-se-á, em primeira convocação, com metade mais 
um dos delegados presentes, ou em segunda convocação, 30 minutos depois da primeira, com 
o número de delegados presentes, conforme Art. 52 do Estatuto Social da Entidade;  
 
Art. 30º – As deliberações do I CONSENF serão aprovadas por maioria simples dos (as) 
Delegados (as) presentes, conforme Art. 53 do Estatuto Social da Entidade; 
 



Art. 31º - A alteração do Estatuto Social do SindENfermeiro DF dar-se-á exclusivamente em 
Plenária Final; 
 
Art. 32º – A minuta do Estatuto para aprovação em Plenária Final será distribuída para todos 

os delegados do congresso até o dia 17 de junho de 2021, data do início do Congresso;   
 
Art. 33º - Os destaques de alteração de texto do Estatuto Social devem ser encaminhados à 
Comissão de relatoria e de sistematização, por meio do e-mail consenf1@gmail.com até às 18 
horas do dia 18 de junho de 2021; 
 
Art. 34º - A instalação da discussão do Estatuto, só poderá ser feita com a presença de, no 
mínimo, 2/3 (dois terços) dos delegados credenciados no Congresso, conforme o parágrafo 
primeiro do art. 109 do Estatuto Social da Entidade; 
 
Art. 35º - As propostas de alteração do Estatuto serão aprovadas por maioria simples dos 
presentes, respeitando o quórum de instalação, conforme o parágrafo segundo do art. 109 do 
Estatuto Social da Entidade. 
 
Art. 36º – As votações na Plenária Final serão feitas na plataforma online do Congresso 
(Webinarjam) e terão seu funcionamento estabelecido pela mesa coordenadora; 
 
§ 1º - A conferência das votações na Plenária será feita pela mesa coordenadora, que realizará 

a contagem de votos, conferindo-os individualmente e por credencial. 
  
§ 2º - Não serão permitidos votos por procuração ou substituição de delegado. 
 
§ 3º - Serão convidados pela mesa diretora, quando necessário, os delegados para contagem 
dos votos na plenária.  
 

CAPÍTULO XI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 37º – Serão conferidos certificados do I CONSENF aos (à): 

I. Participantes que obtiverem pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) de presença 
nas atividades do Congresso; 

II. Palestrantes do Congresso; 

III. Comissão Organizadora. 

Parágrafo Único – Os Certificados serão encaminhados para o e-mail dos participantes que 
adquirirem o requisito no referido artigo 

Art. 38º – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Congresso. 

  

 
Brasília, 20 de ABRIL de 2021. 
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