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Introdução
 A pesquisa tem um papel importante para o desenvolvimento da enfermagem, que necessita constantemente de ações reflexivas, 

pautadas em conhecimentos científicos para a realização do cuidado. O que demonstra a importância da implementação de estratégias que 
visem aproximar estudantes com a produção científica, uma vez que o processo de formação ocorre durante a graduação, formando um 
profissional mais crítico, criativo, que utilizará o método científico no cotidiano de trabalho. Neste contexto, projetos de iniciação científica 
propicia ao estudante a oportunidade de confronto com a realidade acadêmica diferente da existente em sala de aula, onde pode exercitar o 
raciocínio através do método científico. Portanto, a investigação e descrição dos aspectos que envolvem a aproximação do estudante de 
graduação em enfermagem com atividades de pesquisa torna-se fundamental para a reflexão, discussão e o planejamento de atividades que 
visem o desenvolvimento permanente destes acadêmicos.

Objetivo
 Identificar e descrever como se dá a participação de estudantes de graduação em enfermagem da Universidade Estadual de Londrina 

(UEL) em atividades de pesquisa científica.

Metodologia
 Estudo exploratório de abordagem quantitativa do tipo levantamento. Foi realizado na UEL, no Centro de Ciências da Saúde (CCS). A 

população investigada foi composta por 120 discentes do curso de graduação em Enfermagem das segunda e terceira séries no ano de 2007, 
porém a amostra do estudo constitui-se de 110 estudantes, devido a 7 perdas por não localização destes e por 3 estudantes que não 
responderam por serem colaboradoras da pesquisa. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UEL. Os dados foram 
coletados nos intervalos das aulas, através de aplicação de questionário semi-estruturado. Os alunos responderam as questões após assinar o 
termo de consentimento livre e esclarecido. A análise dos dados foi realizada através de números inteiros e percentuais, dispostos em gráficos 
e tabelas demonstrativas, agrupados de acordo com questões do instrumento.

Resultado
 Do grupo de entrevistados 51% eram da segunda série e 49% da terceira. Referiram já participar de atividades extracurriculares 

vinculados à pesquisa, ensino, extensão ou mais de uma destas concomitantemente 64%, e 36% referiram nunca ter participado. Dentre os 
participantes destas atividades constatou-se: 37% estavam envolvidos com pesquisa, 24% com atividades de extensão e 24% de projetos de 
pesquisa e extensão simultaneamente. A produção de pesquisa pelos alunos ocorre em maior número em projetos de pesquisa, como se é 
esperado, referida por 41% destes estudantes, porém os projetos de pesquisa e extensão integrados também apresentaram um número 
significativo de produção (28%). Este tipo de atividade faz com que o aluno se integre de forma prática no processo de pesquisa científica, 
proporcionando maior familiaridade com as etapas do método científico, além de ser uma estratégia de auto-aprendizagem, pois busca na 
literatura científica a resolução de problemas da assistência.

Conclusão
 A participação de estudantes em atividades de pesquisa se dá por meio de projetos, aproximando-os da metodologia científica e 

permitindo sua utilização. Assim, complementa sua formação acadêmica e desenvolve sua habilidade investigativa. De acordo com a literatura 
este tipo de atividade permite a formação de um profissional que terá menores dificuldades em utilizar e realizar pesquisa no seu ambiente de 
trabalho, e permitirá a realização do cuidado de forma fundamentada e com qualidade.
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