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Categoria
 Trabalho de Pesquisa

Introdução
 A pesquisa é uma busca, uma investigação com o intuito de desvendar um caso ou dúvida. Com isso, o pesquisador deve procurar 

saber se o tema em evidência já foi pesquisado, avaliar a real necessidade da atividade investigativa para não desgastar-se  com temas às 
vezes amplamente estudados e determinar assim no quê e de que forma sua pesquisa contribuirá para o avanço científico e social. Através da 
pesquisa o aluno, pesquisador em formação, aumenta seu conhecimento científico e metodológico, além de se tornar mais crítico e reflexivo. 
Por isso, todos os cursos de graduação devem estimular e possibilitar aos seus alunos o contato precoce com o mundo das ciências por meio 
do processo de pesquisa. No âmbito da enfermagem não é diferente, pelo contrário, torna-se extremamente importante para os futuros 
enfermeiros, a inserção em atividades científicas visando à formação de um profissional melhor e preparado para o mercado de trabalho.

Objetivo
 Divulgar a importância dos grupos de pesquisas nas universidades com metodologia ativa de aprendizagem e proporcionar a 

disseminação da pesquisa na formação do aluno de enfermagem e 

Descrever os resultados da Jornada Científica promaovida pelo Grupo Acadêmico de Pesquisa em Enfermagem (GAPE) da Universidade 
Estadual de Londrina (UEL).

Metodologia
 O presente estudo trata do relato da experiência desenvolvida pelo Grupo Acadêmico de Pesquisa em Enfermagem (GAPE), que iniciou 

suas atividades a partir de um projeto de pesquisa de docentes do curso de enfermagem na Universidade Estadual de Londrina (UEL). O GAPE 
se reúne quinzenalmente com atividades científicas pré-agendadas, nas quais os alunos debatem temas que os cercam no cotidiano da teoria 
e da pratica no papel de educando da área da saúde. Também estudam e discutem os passos de metodologia científica; como e por quê 
pesquisar e publicar artigos. 

O GAPE realizou, nos dia 25 e 26 de junho de 2008, a I Jornada do Grupo Acadêmico de Pesquisa em Enfermagem abordando o tema 
Artigo Científico: Da Elaboração à Publicação. No término do evento foi aplicado um questionário para avaliar a percepção dos participantes 
sobre os ítens relacionados à organização do mesmo.

Resultado
 O evento foi direcionado aos alunos, docentes e profissionais da área da saúde. O objetivo foi disseminar conhecimentos importantes 

relacionados à produção e divulgação de pesquisa científica, tema que se faz fundamental para a saúde e em especial para a enfermagem.

O GAPE teve a expectativa de contribuir através das  apresentações de palestras e do lançamento do Manual "Porque e Onde Publicar na 
Enfermagem", para que os participadores reconhecessem o valor da pesquisa. Na enfermagem/saúde a construção de novos conhecimentos  
via atividade investigativa, promove melhorias na prestação de cuidados ao paciente, desenvolve os profissionais e implementa avanços na 
área. Os resultados dos questionários 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 de enfermagem/saúde, com o intuito de criar uma 
consciência sobre à importância da pesquisa.

Conclusão
 A pesquisa tem um importante papel no desenvolvimento acadêmico e na construção profissional para o aluno, por isso torna-se 

necessário investir em projetos acadêmicos neste sentido nas universidades. As atividades científicas estimulam o aluno à buscar 
conhecimento, propiciando um aumento de sua capacidade crítico-reflexiva. Buscar o novo sempre, é estar constantemente atualizado, ou 
seja, estar preparado para desempenhar suas atividades profissionais de maneira mais eficiente e resolutiva.
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Legenda
(4) Aluno Graduação Outra Instituição
(8) Docente Outra Instituição


