
SEJA UM PATROCINADOR 
�

PROMOÇÃO ORGANIZAÇÃO APOIADOR 

Os Sentidos da Inovação Tecnológica 

no Ensino e na Prática do Cuidado  

em Enfermagem 



O 18º Seminário Nacional de Diretrizes para Educação 

em Enfermagem e 15º Simpósio Nacional de 

Diagnósticos de Enfermagem são eventos de temática 

integrada que apresentam como contribuições ao avanço da 

ciência, tecnologia e inovação nos termos gerais, a 

possibilidade concreta e contextualizada de ampliação e 

socialização dos principais resultados de pesquisas nas 

áreas temáticas. Ainda, promove discussões sobre os 

desafios contemporâneos da formação profissional em 

enfermagem e a implementação de uma enfermagem 

sistematizada em todas as suas dimensões práticas. 

Contribuirá igualmente, para a divulgação dos produtos 

tecnológicos e inovadores da área da Educação e da 

Sistematização da Prática de Enfermagem. 

 

O tema para o ano de 2022 do 18º SENADEn e 15º 

SINADEn é: “Os Sentidos da Inovação Tecnológica no 

Ensino e na Prática do Cuidado em Enfermagem”. Os 

eventos vão ocorrer no período de 26 a 29 de julho de 

2022, e terão como cidade sede: São Luís, Maranhão.  

 





A capital maranhense, São Luís, que recebeu em 1997, da UNESCO, o 

título de Patrimônio Histórico-Cultural da Humanidade, é uma importante 

cidade colonial com casarões revestidos de azulejo, testemunho da 

colonização lusitana. No passado, Alcântara, primeira cidade do Estado 

tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, foi a 

sede da aristocracia maranhense. Hoje, suas ruínas guardam a memória 

desse tempo glorioso e dividem atenções com o ícone tecnológico do 

Estado: o Centro de Lançamento de Alcântara, o segundo centro de 

lançamentos de foguetes do Brasil. Pacata e tranquila, a cidade é cercada 

por uma natureza exuberante e é, sem dúvida, a mais imponente cidade 

histórica da Amazônia Legal. 

 

Na mistura cultural gerada pela presença de portugueses, holandeses, 

franceses, indígenas e africanos, em meio à natureza brasileira, o 

Maranhão adquiriu traços culturais exclusivos, que se mantêm vivos e 

presentes, e são revelados na gastronomia, nas danças e nas festas 

populares. 

 

Acesse aqui para saber mais: 



ONDE O EVENTO 

ACONTECERÁ? 
 

Centro Pedagógico Paulo Freire, UFMA 
Endereço: Av. dos Portugueses, 1966 - Vila Bacanga, 

São Luís - MA, 65080-805 
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HORÁRIO ATIVIDADE 

08:00 às 17:00 Credenciamento (somente para inscritos na modalidade presencial) 

08:00 às 12:00 
2º Simpósio Nacional da RETE – Rede de Estudos de Tecnologias 

Educacionais 

08:00 às 13:00 
3º Encontro de Escolas e Cursos de Formação Técnica em Enfermagem 

6º Encontro Nacional das Licenciaturas de Enfermagem  

08:00 às 10:00 
Reunião da Comissão Permanente de Sistematização da Prática de 

Enfermagem 

10:00 às 12:00 Reunião da Rede de Pesquisa em Processo de Enfermagem – RePPE 

8:00 às 10:30 
Reunião da Red Iberoamericana de Investigación en Educación en 

Enfermería (RIIEE)-Brasil 

CURSOS PRÉ-EVENTO 
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14:00 às 18:00 

Metodologias ativas de ensino na formação profissional de enfermagem 

Simulação digital interativa como ferramenta para o cuidado em enfermagem 

e saúde 

Novas DCN e seus reflexos na formação: estrutura curricular e o Estágio 

Curricular Supervisionado 

Telesaúde, Teleatendimento, Teleconsulta: implicações no ensino, pesquisa, 

extensão e assistência 

Curricularização da Extensão 

Implementação do Processo de Enfermagem à criança com espectro autista a 

partir da detecção de sinais na Atenção Básica 

Informatização do Processo de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde no 

SUS 

Raciocínio Clínico na Enfermagem 

18:00 às 20:00 Reunião das Ligas Acadêmicas 
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HORÁRIO ATIVIDADE 

08:00 às 12:00 Credenciamento 

08:30 às 09:30 Solenidade de abertura 

09:30 às 10:30 

Conferência de abertura 

Os Sentidos da Inovação Tecnológica no Ensino e na Prática do Cuidado em 

Enfermagem  

10:30 às 12:00 

Mesa redonda 

Práticas inovadoras nos currículos da formação técnica e da graduação em 

enfermagem 

14:30 às 15:30 

Mesa Redonda 

Análise conceitual e operacional dos termos SAE e do Processo de 

Enfermagem  
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14:30 às 15:30 

Palestra 

Internacionalização na formação em enfermagem: dupla diplomação 

14:30 às 16:30 

Palestra 

Como transformar ensino em aprendizagem: Trilhas de Aprendizagem 

Palestra 

O ensino das teorias de enfermagem como formas de pensar a prática de 

enfermagem 

16:30 às 18:00 

Mesa redonda 

Aprendizagem mediada por tecnologias: tipologia,  impacto e avaliação no 

processo ensino aprendizagem 

Mesa redonda 

Implementação do Processo de Enfermagem a partir do uso de recursos 

digitais 
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14:30 às 15:30 
Palestra 

Internacionalização na formação em enfermagem: dupla diplomação 

14:30 às 16:30 

Palestra 

Como transformar ensino em aprendizagem: Trilhas de Aprendizagem 

Palestra 

O ensino das teorias de enfermagem como formas de pensar a prática de 

enfermagem 

16:30 às 18:00 

Mesa redonda 

Aprendizagem mediada por tecnologias: tipologia,  impacto e avaliação no 

processo ensino aprendizagem 

Mesa redonda 

Implementação do Processo de Enfermagem a partir do uso de recursos 

digitais 

14:00 às 18:00 Apresentação trabalhos concorrendo a prêmio 

14:00 às 18:00  TENDA PAULO FREIRE 

18:00 Programação cultural 
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HORÁRIO ATIVIDADE 

08:00 às 12:00 Apresentação trabalhos concorrendo a prêmio 

08:00 às 09:00 

Palestra  

Raciocínio clínico na articulação com o Processo de enfermagem 

Palestra 

A Pesquisa na formação em Enfermagem 

09:00 às 10:00 

Palestra 

Preceptoria em enfermagem: contribuições e desafios na residência 

Palestra 

Educação Permanente como suporte na implementação do Processo de 

Enfermagem 
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10:00 às 11:30 

Mesa redonda 

Panorama nacional da formação: Diretrizes Curriculares Nacionais para 

formação técnica e graduação em Enfermagem 

Mesa redonda 

Transversalidade no ensino da SAE e PE na formação técnica, graduação, 

pós graduação e serviço 

13:30 às 14:30 

Simpósio satélite 

Resultados da Pesquisa: Potencialidades e dificuldades no ensino de 

enfermagem durante a pandemia de covid-19 

14:30 às 16:00 

Mesa redonda 

Formação interprofissional e interdisciplinar: desafios da contemporaneidade 

Mesa redonda 

Tendências da pesquisa em diagnósticos, resultados e intervenções de 

enfermagem 
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16:00 às 17:30 

Mesa redonda 

Inovações Tecnológicas para o ensino do Processo de Enfermagem 

Mesa redonda 

Políticas educacionais no Brasil e os riscos do desmonte neoliberal: 

Mercantilização da educação e as implicações na prática profissional 

08:00 às 17:00 Tenda Paula Freire 

18:00 Programação Cultural 
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HORÁRIO ATIVIDADE 

08:00 às 09:30 

Mesa redonda  

Inovações da Prática profissional e a Conjuntura Nacional: experiências 

exitosas para manter a qualidade do cuidado 

Mesa redonda 

Modalidades de Ensino e a pandemia da COVID-19: impactos e 

consequências na formação em Enfermagem 

09:30 às 10:30 

Conferência de Encerramento 

Conjuntura nacional e seus reflexos na educação e na prática profissional em 

Enfermagem 

10:30 às 11:30 
Plenária para consolidação das proposições do Evento e aprovação da 

Carta de São Luís 

11:30 às 12:00 Solenidade de Premiação 

12:00 Encerramento 



RESULTADOS 

ESPERADOS 

● Produção de Anais;  

● Disseminação do conhecimento com os 

trabalhos premiados e destacados pela comissão 

científica após o Seminário no formato de lives; 

● Divulgação pré-seminário da história das 

enfermeiras que nomeiam os prêmios da ABEn; 

● Disponibilização e manutenção dos principais 

vídeos referentes ao evento: Sessão de abertura 

e encerramento, conferências, apresentação de 

trabalhos premiados na plataforma do evento e 

em plataforma gratuita de compartilhamento de 

vídeos; 

● Lançamentos de livros. 





COTAS DE PATROCÍNIO 

01 

02 

03 

04 

BRONZE 

PRATA 

OURO 

MASTER DE ACORDO COM O PROJETO 

R$6.000,00 

R$10.000,00 

R$20.000,00 



❖ Menção do Patrocinador no cerimonial do evento; 

 

❖ Aplicação da logo nos materiais impressos (Panfletos, crachás, certificados, 

envelopes, bloco de anotações, papel timbrado e anais do evento); 

 

❖ Divulgação da logo no auditório principal e na sinalização do evento; 

 

❖ Estande virtual na plataforma online com: logo, site, e-mail, chat ao vivo, 

vídeo e fotos; 

 

❖ Logomarca no website; 

 

❖ 1 post compartilhado nas redes sociais do evento;   

 

❖ Cortesia de 2 inscrições. 

01 BRONZE R$6.000,00 



02 PRATA R$10.000,00 

❖ Menção do Patrocinador no cerimonial do evento; 

❖ Aplicação da logo nos materiais impressos (Panfletos, crachás, certificados, envelopes, 

bloco de anotações, papel timbrado e anais do evento); 

❖ Estande no local do evento de até 9m²; 

❖ Divulgação da logo no auditório principal e na sinalização do evento; 

❖ Estande virtual na plataforma online com: logo, site, e-mail, chat ao vivo, vídeo e fotos; 

❖ Logomarca no website; 

❖ Página no site com conteúdo do patrocinador; 

❖ Logo na capa da transmissão; 

❖ Banner no site - 728x90px; 

❖ Surgimento da logo durante pontos da transmissão; 

❖ 1 post exclusivo nas redes sociais do evento; 

❖ Cortesia de 5 inscrições. 



03 OURO R$20.000,00 

❖ Menção do Patrocinador no cerimonial do evento; 

❖ Aplicação da logo nos materiais impressos (Panfletos, crachás, certificados, envelopes, 

bloco de anotações, papel timbrado e anais do evento); 

❖ Divulgação da logo no auditório principal e na sinalização do evento; 

❖ Estande no local do evento de até 16m²; 

❖ Estande virtual na plataforma online com: logo, site, e-mail, chat ao vivo, vídeo e fotos; 

❖ Logomarca no website; 

❖ Página no site com conteúdo do patrocinador; 

❖ Logo na capa da transmissão; 

❖ Banner no site - 728x90px; 

❖ Surgimento da logo durante pontos da transmissão; 

❖ Possibilidade distribuição de brindes da empresa para entrega em casa (produção de 

responsabilidade do patrocinador); 

❖ Aplicação da Logo do patrocinador na tela de espera; 

❖ Um envio de e-mail marketing personalizado; 

❖ 2 posts exclusivos nas redes sociais do evento; 

❖ Cortesia de 10 inscrições. 



04 MASTER 

BENEFÍCIOS E VISIBILIDADE 

 

A categoria master é mais completa. Sua marca é veiculada em todo 

nosso material de divulgação, assim como em utilitários de uso 

contínuo, a categoria também dá direito a: logo visível durante toda 

transmissão do evento, três posts exclusivos nas redes sociais do 

evento, 40 cortesias e assina exclusivamente os certificados de 

participação.  

DE ACORDO COM O PROJETO 



BRONZE PRATA OURO MASTER 

�  

CONTRAPARTIDA 

�  

Menção do Patrocinador no cerimonial do 

evento 

Aplicação da logo nos materiais impressos (Panfletos, 

crachás, certificados, envelopes, bloco de anotações, papel 

timbrado e anais do evento) 

Divulgação da logo no auditório principal e na 

sinalização do evento 

Estande virtual na plataforma online com: logo, site, 

e-mail, chat ao vivo, vídeo e fotos. 

Logomarca no website 

Página no site com conteúdo do patrocinador 

Logo na capa do vídeo do streaming 

Banner no site - 728x90px 

Logomarca no Certificado online - para download 

Possibilidade distribuição de brindes da empresa 

para entrega em casa (produção de 

responsabilidade do patrocinador) 
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BRONZE PRATA OURO MASTER 
CONTRAPARTIDA 

Aplicação da Logo do patrocinador na tela de 

espera 

Um envio de e-mail marketing personalizado 

Logo visível durante toda a transmissão do evento 

Surgimento da Logo durante pontos da transmissão 

Post nas redes sociais  
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1 Post 

compartilhado 

1 Post 

exclusivo 

2 Post 

exclusivos 

3 Post 

exclusivos 

�  

�  

�  

�  

�  

�  Estande no local do evento de até 9 m² de até 16 m² de até 30 m² 



A ABEn é uma associação de caráter cultural, científico e político, com 

personalidade jurídica própria, de direito privado e que congrega pessoas  

Enfermeiras; Técnicas de Enfermagem; Auxiliares de Enfermagem; 

estudantes de cursos de Graduação em Enfermagem e de Educação 

Profissional de Nível Técnico em Enfermagem; Escolas, Cursos ou 

Faculdades de Enfermagem; Associações ou Sociedades de Especialistas 

que a ela se associam, individual e livremente, para fins não econômicos. 

 

Pautada em princípios éticos e em conformidade com suas finalidades, a 

ABEn articula-se com as demais organizações da Enfermagem brasileira, 

para promover o desenvolvimento político, social e científico das 

categorias que a compõem. 

 

Compromete-se a promover a educação e a cultura em geral; e a propor e 

defender políticas e programas que visem à melhoria da qualidade de vida 

da população e ao acesso universal e equânime aos serviços social e de 

saúde. 

ABEn 



PROMOÇÃO ORGANIZAÇÃO 

@senadensinaden 

@18senaden 

APOIADOR 


