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A Pós-Graduação na Escola de Enfermagem da USP tem história
por mais de 30 anos!

Nossa história iniciou-se em 1973, com o Programa de Pós-
Graduação em Enfermagem (PPGE). Em 1981 foi organizado o
Programa Interunidades de Doutoramento em Enfermagem dos
Campi de São Paulo e Ribeirão Preto e, em 2000, o Programa de
Pós-Graduação em Enfermagem na Saúde do Adulto (PROESA).

Por ocasião do encerramento do Ano de Comemoração dos 30 anos
de Pós-Graduação da EEUSP, orientadores dos Programas
analisaram o conhecimento produzido, descreveram a trajetória
percorrida e apontaram as tendências. Esse número especial é a “memória” desse evento e
agradecemos a Revista da Escola de Enfermagem da USP por esta oportunidade.

Os números da Pós-Graduação da EEUSP são significativos. Contamos com dois cursos de
mestrado e três de doutorado, mais de sessenta orientadores, setenta disciplinas e, em média,
250 alunos por ano.

A abrangência dos nossos cursos chama atenção. As áreas de concentração e linhas de pesquisa
abarcam as principais áreas de conhecimento em enfermagem: saúde coletiva, saúde mental,
saúde materno-infantil, saúde do adulto e administração. As linhas de pesquisa permitem a
produção de conhecimento aplicado e de modelos teóricos, de estudos quantitativos e qualitativos,
de pesquisas sobre intervenção e de compreensão de um fenômeno.

Somos, por meio de nossos egressos, de certo modo, “mãe” de muitos programas de pós-
graduação em todo o Brasil e de alguns da América Latina, o que muito nos honra.

Temos aceitado os desafios propostos pela ciência, pela enfermagem, por nossa universidade e
pelos organismos federais, atentas ao nosso papel social como pessoas, enfermeiras e
pesquisadoras. Parte do que fazemos ou fizemos está aqui descrito. Apreciem!
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