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Categoria
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Introdução
 Durante a graduação o estudante de enfermagem da Universidade Estadual (UEL) de Londrina,vivencia,nos diferentes cenários do SUS, 

situações teóricas e práticas relacionadas ao perfil profissional delineado no Currículo Integrado.Porém,para o exercício profissional pleno, além
do conhecimento clínico e gerencial, o enfermeiro também deve pautar-se pela atividade investigativa que deve ser iniciada na graduação.O 
ensinar a aprender sobre metodologia científica,ao resgatar a premissa do aprender-fazendo,passa a ser um processo eficaz e prazeroso 
inserido numa proposta curricular inovadora.Descortina-se a possibilidade de fomentar aprendizagens, construção de conhecimentos e 
inovações,aspectos relevantes na formação e atuação profissional em saúde.

Objetivo
 Apresentar a finalidade,os participantes e as atividades desenvolvidas no Grupo Academico de Pesquisa em Enfermagem o GAPE .

Metodologia
 Trata-se do relato de experiência do GAPE da UEL.O local desta experiência é no Centro de Ciências da Saúde, onde o grupo de 

estudantes de enfermagem desenvolve suas atividades,com a finalidade de vivenciar o processo ensino-aprendizagem pela pesquisa 
decorrente das experiências acadêmicas, assistenciais e científicas,além de propor estratégias educacionais que possibilitem o 
desenvolvimento e a ampliação da produção científica entre alunos, docentes e enfermeiros.Os dados são oriundos da descrição dos 
movimentos empreendidos nesta proposta e são apresentados na forma de relato discursivo.

Resultado
 grupo que foi criado no início de 2008 se pauta pelo princípio do desenvolvimento do espírito investigativo,no qual o aluno é um 

"detetive em busca da verdade",ou seja, do conhecimento científico.É coordenado por docentes de Enfermagem, e conta com doze estudantes 
do segundo,terceiro e quarto ano do curso de Enfermagem.As reuniões são semanais,com uma agenda de temas a serem apresentados e 
discutidos no decorrer dos encontros,relacionados ao assunto "pesquisa".De forma paralela às discussões semanais,os estudantes têm a 
possibilidade de desenvolver uma pesquisa, até a etapa de disseminação desta, em evento científico e/ou na elaboração de um artigo a ser 
encaminhado para publicação.Tem-se como resultado das atividades do GAPE a aproximação do estudante,desde os primeiros anos da 
graduação,com a pesquisa científica,permitindo a formação de um profissional com senso crítico e habilidade investigativa.

Conclusão
 O GAPE tem-se constituído em um novo cenário de aprendizado para o estudante, ao evidenciar a pesquisa como princípio científico

-educativo. Desta forma, a pesquisa é aprendida e praticada como um exercício.
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