
Rev. Latino-am. enfermagem - Ribeirão Preto - v. 1 - n. especial - p. 1-3 - dez. 1993 

EDITORIAL 

 

 

Maria Helena Palucci Marziale 

Branca Maria de Oliveira Santos 

 

 

Face às comemorações do 40° Aniversário da Escola de Enfermagem de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo foram realizadas atividades sociais e científicas 

organizadas por uma Comissão Assessora da Direção da Escola, da qual tivemos a 

satisfação de participar. 

Os trabalhos desta Comissão foram conduzidos no sentido de contemplar o ensejo 

da comunidade, representada por docentes oriundos dos três Departamentos da Escola, 

alunos de graduação e funcionários bem como de comemorar esse importante momento 

histórico de forma condizente À elevada posição ocupada pela Escola, a nível nacional e 

internacional. 

No dia 07.08.93 foi realizada sessão solene de abertura das solenidades, que contou 

com a presença de autoridades da comunidade Uspiana e local, bem como ex e atual 

diretores, professores, alunos e funcionários. Nessa ocasião houve uma sessão de 

homenagens a pessoas que contribuíram de modo significativo para a história da Escola 

nessas quatro décadas. Houve ainda lançamento de botton, catálogo comemorativo e vídeo 

institucional, culminando com a apresentação da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto. 

Um momento de grande júbilo foi a inauguração do Memorial Fotográfico do atual 

diretor e ex-diretores da Escola de Enfermagem, junto a Sala de Congregação. 

No período de 11 a 13 de agosto, realizou-se o “Encontro Nacional Perspectivas e 

Prospectivas em Enfermagem”, cujos objetivos foram proporcionar o debate de questões 

relativas ao ensino de graduação, pesquisa e serviços de extensão à comunidade e 

promover o intercâmbio de informações técnico-científicas entre enfermeiros e alunos de 

graduação em enfermagem. 

O Encontro contou com a participação de 67 Enfermeiros e 43 Alunos de Graduação 

em Enfermagem, oriundos dos Estados de São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Bahia, 

Ceará, e Distrito Federal – Brasília.  

Profissionais de Enfermagem especializados em ensino, pesquisa e serviços de 

extensão através de suas palestras e conferências, trouxeram em discussão aspectos 

vivenciados no cotidiano em cada uma dessas áreas. 
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Em relação ao ensino foram debatidas questões referentes à contextualização da 

Educação em Enfermagem, com base nos determinantes sócio-políticos brasileiros, 

concepções de educação e Escolas de Enfermagem, proposta do novo currículo mínimo 

para os cursos de graduação, promoção de formação generalista dos enfermeiros visando a 

competência técnico-científica e a atuação em diversos campos. 

A Pesquisa em Enfermagem foi abordada a nível nacional e internacional, onde 

mereceu destaque seu impacto sobre a prática e a importância do controle de qualidade das 

investigações produzidas. Foram ressaltados os desafios da pesquisa para os próximos 

anos e a necessidade de inseri-las num processo político, bem como o compromisso 

coletivo e institucional com a pesquisa. 

Abordou-se ainda, questões relativas a situação da pesquisa em Enfermagem nas 

regiões nordeste, centro-oeste, sudeste e sul do país, onde destacou-se a necessidade da 

criação e fortalecimento de grupos/núcleos de pesquisa, bem como a importância da 

participação e apoio de órgãos financiadores para o desenvolvimento da pesquisa na área, 

e a ampliação de meios de divulgação das pesquisas realizadas. 

As palestras e as conferências realizadas, abordando aspectos da cultura e extensão 

de serviços à comunidade, proporcionaram reflexões relativas a importância da cultura em 

nossa sociedade e a ampliação da visibilidade do papel da Enfermagem frente a 

comunidade através da prestação de serviços de extensão. 

Acreditamos que as discussões emergidas do referido Encontro tenham contribuído 

para um aprofundamento sobre as questões referentes ao ensino, pesquisa e serviços de 

extensão a comunidade, e que contribuíram para o aprimoramento técnico científico dos 

participantes. 

Este suplemento foi organizado com o intuito de divulgar os temas abordados durante o 

evento. 

Apresentamos a seguir o Programa das atividades comemorativas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este suplemento contém somente matérias enviadas pelos conferencistas para publicação, bem como os 
resumos dos trabalhos científicos premiados durante o evento. 
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PROGRAMA 
 

Dia 07/08/93 
20:00 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia 10/08/93 
14:00 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 

A Seguir 
 
 

Dia 11/08/93 
 
 

08:00 horas 
08:30 horas 

 
 
 
 
 

10:15 horas 
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14:30 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17:30 horas�

Sábado 
Sessão Solene de Abertura das 
Festividades do 40º Aniversário da 
EERP-USP. 
Retrospectiva Histórica da EERP-USP 
Seção de Homenagens 
Lançamento de botton comemorativo. 
Apresentação da Orquestra Sinfônica 
de Ribeirão Preto - SP 
Local: Teatro Municipal de Ribeirão 
Preto 
Terça-Feira 
- Exposição do Memorial Fotográfico do 
atual Diretor e dos Ex-Diretores da 
EERP-USP. 
“Escola de Enfermagem de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo: 
Quatro Décadas”. 
Prof.a  Dra. Isabel Amélia Costa 
Mendes. 
Vice-Diretora da EERP-USP. 
Lançamento do Vídeo dos 40 anos da 
EERP-USP 
Local: Sala “F” da EERP-USP. 
Quarta-feira - Mesa Redonda 
“O Ensino de Enfermagem” 
Local: Sala “G” da EERP-USP. 
- Inscrições. 
- Palestra “Diretrizes da Educação em 
Enfermagem e o Novo Currículo de 
Enfermagem”. 
Enfa. Maria Auxiliadora Cordova 
Chistófaro 
Presidenta da ABEn – Nacional. 
- Palestra “O Ensino de Graduação na 
EERP-USP e suas Prospectivas”. 
Profa. Dra. Dulce Maria Vendrúsculo de 
Freitas (EERP-USP). 
- Sessão de Poster “Pesquisas 
elaboradas por Alunos de Graduação 
em Enfermagem”. 
Local: Sala “D” da EERP-USP. 
- Mesa Redonda “O Compromisso da 
Escola e dos Serviços no desempenho 
de novos papéis na Enfermagem”. 
Participantes: Profa. Dra. Eliane Correa 
Chaves (EE-USP). 
Enfermeiros da rede hospitalar, 
Secretaria Municipal de Saúde e 
ERSA-50. 
Alunos do 4º Ano de Graduação em 
Enfermagem da EERP-USP. 
- Entrega do Prêmio ao melhor trabalho 
científico de alunos de graduação 
apresentado neste Encontro. 

 Dia 12/08/93 
 
 

08:30 horas 
 
 
 

10:00 horas 
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17:30 horas 
 
 

Dia 13/08/93 
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Quinta-feira 
Local: Escola de Enfermagem de 
Ribeirão Preto. 
– Conferência “A Pesquisa em 
Enfermagem no Brasil”. 
Profa. Dra. Emília Luigia Saporiti 
Angerami. 
– Conferência “A Escola de 
Enfermagem enquanto Centro 
Colaborador”. 
Profa. Dra. Isabel Amélia Costa 
Mendes 
Vice-Diretora da EERP-USP 
– Sessão de Poster “Pesquisas em 
Enfermagem no Brasil” (exceto 
dissertações e teses). 
– Mesa Redonda “A Situação da 
Pesquisa em Enfermagem em 
Várias Regiões do País”. 
Participantes: Profa. Dra. Ingrid 
Elsen 
Profa. Dra. Maria José Rossi 
Profa. Dra. Margarita A. V. Luís 
Pós-Graduandas da EERP-USP. 
– Entrega do Prêmio à melhor 
Pesquisa em Enfermagem 
apresentada neste Encontro. 
Sexta-feira 
Local: Escola de Enfermagem de 
Ribeirão Preto. 
– Conferência “A Importância da 
Cultura e Extensão na 
Universidade”. 
Prof. Dr. João Alexandre C. 
Barbosa 
Magnífico Pró-Reitor de Cultura e 
Ex. Universitária da USP. 
–  Apresentação do Grupo Musical 
“Cantarolando”  da EERP-USP 
composto por Denize Bouttelet 
Munari 
Sandro Cézar de Oliveira 
Maria Fontes 
–  Mesa Redonda “As perspectivas 
da Cultura e Extensão nos Cursos 
de Enfermagem no Brasil”. 
Profa. Dra. Valda Lúcia R. de Novas 
Escola de Enfermagem da 
Universidade Federal da Bahia. 
Profa. Dra. Maria Coeli Campedeli 
Escola de Enfermagem da USP-SP 
Profa. Rosalina Aparecida Partezani 
Rodrigues. 
12:15 horas – Encerramento 
13:00 horas – Almoço de Adesão  
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