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Categoria
 Trabalho Acadêmico

Introdução
 Na graduação, o processo ensino-aprendizagem pretende desenvolver nos alunos o pensamento científico, reflexivo e crítico. Desta 

forma, pretende-se que o estudo dos problemas da realidade de forma científica, além da motivação intrínseca dos alunos, seja o instrumento 
mais apropriado para promover a aprendizagem do conhecimento científico. O aluno pode assim observar, analisar, criticar e buscar 
informações sobre os problemas da realidade, a fim de escolher alternativas, apresentar e executar soluções embasadas na análise. É preciso 
valorizar e divulgar os trabalhos de conclusão, pois eles representam uma parcela significativa da produção em pesquisa do curso. Os 
encontros científicos tem o papel de chamar atenção para a importância da prática da pesquisa entre alunos da graduação e profissionais, 
incentivando-os a divulgar suas experiências.

Objetivo
 Relatar a experiência do Grupo Acadêmico de enfermagem (GAPE) da Universidade Estadual de Londrina (UEL) diante da 1ª Jornada 

Científica promovida pelo grupo.

Metodologia
 Trata-se de um relato de experiência sobre a   vivência do GAPE quanto à realização da 1ª jornada científica com o tema: Artigo 

científico: da elaboração à publicação, realizada em julho de 2008. O GAPE  conta 13 alunos de graduação em enfermagem de diferentes 
séries.O desafio para realização surgiu por idéia de um dos integrantes durante a discussão do grupo sobre o trajeto da pesquisa, do seu início 
, escolha do tema,  até a fase final de divulgação.Ao final do evento os membros do grupo aplicaram um questionário de avaliação aos 
participantes. O evento foi direcionado aos alunos, docentes e profissionais da área da saúde; com o intuito de disseminar conhecimentos 
importantes relacionados à produção e divulgação de pesquisa científica, tema que se faz fundamental em um cenário com tantas dimensões 
ainda a serem exploradas.Durante o evento foi lançado o manual "Porque e onde publicar na enfermagem" , publicação fruto da pesquisa de 
integrantes do GAPE.

Resultado
 Na enfermagem como em outras áreas da saúde a construção de novos conhecimentos  via atividade investigativa, promove melhorias 

na prestação de cuidados ao paciente, desenvolve os profissionais e implementa avanços na prática da profissão. Os resultados  dos 
questionários aplicados mostram que faz-se necessário às universidades aderirem a um currículo de metodologia ativa de aprendizagem que 
proporcione a prática da pesquisa no processo de  formação do aluno.O grupo teve a expectativa correspondida de contribuir ,através das  
apresentações de  palestras e do lançamento do manual , para o reconhecimento do  valor da pesquisa para as diversas categorias presentes 
no evento.

Conclusão
 Ao evidenciar a pesquisa como princípio científico-educativo estimulante, que resulta em um aluno mais consciente do seu papel na 

profissão em que está se inserindo.O aluno precisa sentir-se estimulado e participante do processo do conhecimento, e ser capaz de 
compreender e valorizar a importância da pesquisa na Enfermagem, considerando que haja um retorno satisfatório, expressado através do seu
próprio comprometimento, como a promoção de um evento científico por exemplo.
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