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O Núcleo de Aperfeiçoamento dos profissionais de Enfermagem (NAPEN), 

vinculado ao Conselho Regional de Enfermagem do Ceará (COREN/CE), tem como objetivo 

promover a capacitação e atualização dos Profissionais de Enfermagem, visando o 

fortalecimento e o desenvolvimento da categoria no estado do Ceará. 

Com fundamento no art. 8º, X da lei nº 5.905/73, ao COFEN e facultado promover 

estudos e campanhas de aperfeiçoamento profissional.  

O COREN/CE compõe o sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, 

vindo assim a ser contemplado pelo dispositivo legal acima. Assim o NAPEN – Núcleo de 

aperfeiçoamento dos profissionais da enfermagem tem a pretensão de promover campanha 

focada em estudos de alguns temas que considera relevantes para o momento, tendo como 

público alvo, principalmente, os profissionais de enfermagem regularmente inscritos, que 

atuam em instituições públicas e privadas.  

Como autarquia corporativa que congrega mais de 87,000 mil profissionais de 

enfermagem com inscrição ativa, o COREN/CE e responsável pela fiscalização do exercício 

profissional e tem, por missão, além de fiscalizar, disciplinar e normatizar sobre a profissão, 

em sua jurisdição, promovendo estudos e campanhas de aperfeiçoamento, bem como 

executar as instruções e provimentos do COFEN, nos termos da lei supra, arts. 8º, X, e 15, 

II e III. 

Em observância ao seu dever legal de fiscalizar, o COREN/CE realiza o 

aperfeiçoamento dos profissionais em atividade nas diversas instituições de saúde do estado 

do Ceará, como forma de prevenir condutas que venham a colidir com a ética profissional, 

permitindo que toda a sociedade, usuária dos serviços públicos e privados de enfermagem, 

venham a ser beneficiados com tais ações de qualificação. 

Nesse contexto, segue o cronograma de cursos para o ano letivo de 2022, com o 

objetivo de Capacitar os profissionais de enfermagem do Estado do Ceará, atualizando os 

conteúdos referentes a Enfermagem contribuindo para o cuidado. 

A nossa proposta é que em 2022, os  cursos sejam com carga horária de 20 horas 

e  híbridos, presencial e on-line, assim levando conhecimentos para os interiores do Estado 

do Ceará. 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2022  

 

 
CRONOGRAMA ANUAL 

 

CURSO MÊS PÚBLICO 

Curso de Atualização em 
Atendimento Pré-
Hospitalar (APH) 

Fevereiro Enfermeiro e Técnico de 
Enfermagem 

Curso de Atualização em 
Emergências Obstétricas 

Março Enfermeiro e Técnico de 
Enfermagem 

Curso de Atualização em 
Curativos e Ostomias 

Abril  Enfermeiro e Técnico de 
Enfermagem 

Curso de Atualização em 
CME e Centro Cirúrgico 

Junho Enfermeiro e Técnico de 
Enfermagem 

Curso de Atualização em 
Injetáveis, Punção Venosa 
e c Cálculo de Medicação  

Julho Enfermeiro, Técnico e 
Auxiliar de Enfermagem 

Curso de Atualização em 
Amamentação e Cuidados 
com Recém-Nascido 

Agosto Enfermeiro e Técnico de 
Enfermagem 

Curso de Atualização em 
Saúde Pública na Saúde 
Mental 

Setembro Enfermeiro, Técnico e 
Auxiliar de Enfermagem 

Curso de Atualização em 
Empreendedorismo na 
Enfermagem 

Outubro Enfermeiro 

Curso de Atualização em 
Estética e Práticas 
Integrativas 

Novembro Enfermeiro 

 

Fortaleza, 23 de novembro de 2021 
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