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A Comissão de Pesquisa na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade 
de São Paulo (EERP-USP) foi instituída em janeiro de 1989. 

É atualmente composta  por três docentes e três suplentes, representando os diferentes 
Departamentos da Unidade (Departamento de Enfermagem Geral e Especializada, 
Departamento de enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública e Departamento de 
Enfermagem Psiquiátrica e Ciências Humanas). Conta ainda com um representante discente e 
seu respectivo suplente, eleitos pelos alunos da pós-graduação regularmente matriculados. 

Existe a compreensão e o consenso no Concelho de Pesquisa, um dos Órgãos Centrais 
da Universidade de São Paulo, de que é absolutamente intencional não se atribuir funções às 
comissões e segundo o Sr. Pró-Reitor de Pesquisa, “não se tem a menor intenção de 
burocratizar a pesquisa ou exercer qualquer tipo de controle de gestão de pesquisa dentro da 
Universidade. Cada comissão deve encontrar o seu espaço e a forma de atuação dentro de sua 
Unidade”. 

Neste contexto a Comissão de Pesquisa da EERP-USP, esteve no início de sua gestão, 
em `989, envolvida com a coordenação dos trabalhos na elaboração do projeto BID II, cujo 
auxílio financeiro provém do Banco Inter-americano de Desenvolvimento (BID). 

O projeto da EERP-USP aprovado pelo BID/USP I (2ª fase) foi intitulado ”Investigação 
das condições de trabalho e Saúde do Trabalhador Urbano e Rural na Região de Ribeirão Preto. 
Através desse projeto, três docentes da EERP-USP puderam, em1990, conhecer, estagiar e 
contratar pesquisadores ligados a essa área nos Estados Unidos (National Institute of 
Environmental Health Science [NIEHS], Environmental Protection Agency - EPA e National 
Institute of Occupational Safety of Health - NIOSH); na França (Laboratorie D’Ergonomie 
Psysiologique et Cognitive – École Pratique DesHautes Études de Paris) e na Itália (Instituto di 
Medicina del Lavoro “Luigi Devoto”. 

Esse programa de intercâmbio científico possibilitou a vinda, em 1990, da professora 
visitante Profª Drª Asa Cristina Laurell, da Universidade Autonoma do México, que entre outras 
atividades, ministrou o curso “Perspectivas Teórico-Metodológica em Saúde e Trabalho. 

A comissão de Pesquisa, em 1990 e 1991 esteve envolvida com a coordenação dos 
trabalhos na elaboração do projeto BID II, intitulado “Recursos Humanos em Enfermagem”. Este 
projeto foi a provado a nível de Pró-Reitoria de Pesquisa e aguarda, como as demais Unidades, 
o pronunciamento do BID. 

Em relação aos graduados, foi atribuída a essa comissão o acompanhamento e a 
avaliação do Programa de Iniciação Científica do Conselho Nacional de Pesquisa 
(CNPq), através da Universidade de São Paulo. Já está programado para o início de 
1993, um simpósio interno, ocasião em que esses  bolsistas,  através  da  exposição  oral 
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ou de painéis, terão a oportunidade de apresentar as suas contribuições ou relatar suas 
participações nos respectivos projetos. 

Durante o primeiro semestre de 1992, essa Comissão fez um levantamento de dados 
referente aos diferentes grupos de estudo e/ou pesquisas de toda a Escola de Enfermagem de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, elaborando um estudo intitulado: “Dinâmica para el 
desenvolvimento de Investigación: Grupos de trabajo”, que foi apresentado no “III Colóquio 
Panamericano de Investigación en Enfermería”, realizado no Panamá, em novembro de 1992. 

Atualmente, está programado em conjunto com os três Departamentos, a Comissão de 
Pós-Graduação e o Programa Interunidades de Pós-Graduação das Escolas de Enfermagem de 
São Paulo e Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, uma Oficina de Trabalho, onde se 
pretende discutir as linhas de pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo. 
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