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A Comissão de Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade 

de São Paulo, instituída em janeiro de 1989 e que é composta por três membros efetivos e três 

suplentes originários dos três Departamentos da Unidade, continua no exercício das atividades 

que lhes são pertinentes em relação à pesquisa sem, no entanto, objetivar qualquer tipo de 

controle de gestão de pesquisa e sem a intenção de burocratizá-la. 

Dentro dessa perspectiva, no ano de 1993, esta Comissão entre outras atividades, 
teve como destaque as seguintes realizações: 

- Em continuidade ao processo ao processo de reestudo das linhas de pesquisa da Escola 
de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, realizou um Encontro 
para apresentação e discussão das linhas de pesquisa dos programas de pós-
graduação de todos os Departamentos da Unidade, que culminou com a indicação de 
propostas e sugestões. 

- O processo foi considerado produtivo, uma vez que houve a participação efetiva de 
representantes dos 4 programas de pós-graduação e da direção da Escola. 

- Com o objetivo de divulgar os trabalhos produzidos por alunos bolsistas de Iniciação 
Científica USP/CNPq, foram realizadas três simpósios, na seguinte ordem: 

I Simpósio de Iniciação Científica da Universidade de São Paulo – foi realizado 
no “Campus” da Universidade de São Paulo em São Paulo n período de 5 a 7 de maio, 
organizado pela Coordenação do Programa de Bolsas de Iniciação Científica da Pró-Reitoria 
de Pesquisa. Participaram 05 (cinco) bolsistas dessa Escola, junto aos demais de todas as 
unidades da Universidade de São Paulo. 

I Simpósio de Iniciação do “Campus” de Ribeirão Preto – realizou-se no dia 21 
de maio, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo, no Bloco didático. Participaram todos os alunos bolsistas (USP/CNPq) das 
Unidades do “Campus” e a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto participou 
apresentando 05 (cinco) trabalhos. 
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 I Simpósio de Iniciação Científica da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo: 

Evento organizado pela Comissão de Pesquisa da Escola de Enfermagem de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, realizado no dia 17 de novembro de 1993. 

A participação foi aberta para bolsistas ou não, que desenvolvem atividades de 
pesquisa. 

Houve a participação de 41 alunos como autores e co-autores, cuja distribuição, 
segundo tipo de bolsa foi: 

 

CNPq 11 26,8% 

PET/CAPES 11 26,8% 

USP/CNPq 07 17,0% 

FAPESP 03 7,4% 

BOLSA-TRABALHO/COSEAS 03 7,4% 

SEM FOMENTO 06 14,6% 

TOTAL 41 100,0% 

 

Convém ressaltar que foram apresentados 35 trabalhos, sob a orientação de 24 
professores, dos quais 21 eram da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto e 03 da 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. 

 

Esses trabalhos apresentados foram divididos em temas gerais, assim constituídos: 

 

Assistência de Enfermagem 08 22,8% 

Saúde da Mulher 04 11,5% 

Ensino de Enfermagem 04 11,5% 

Saúde da Criança 03 8,5% 

Pesquisa Científica 03 8,5% 

Doenças Transmissíveis 03 8,5% 

O Escolar e o Adolescente 02 5,7% 

Sexualidade 02 5,7% 
Outros (Saneamento, Fisiologia, Psicologia, Parasitologia, 
Saúde-Trabalho, Comunicação em Enfermagem) 

06 17,3% 

TOTAL 35 100,0% 
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 Estes simpósios foram considerados de grande importância, pela oportunidade que 
os alunos tiveram de divulgar seus trabalhos no “Campus” da Universidade de São Paulo 
(Capital), no de Ribeirão Preto e na própria Unidade. 

Destaca-se uma particularidade no Simpósio realizado na Escola de Enfermagem de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Foram aceitos todos os alunos de iniciação 
científica, independente do órgão fomentador e também aqueles que são voluntários. 

Este procedimento permitiu conhecer os tipos de bolsas, o número delas e os alunos 
voluntários. Com estes dados, pode-se comparar e identificar qual é a posição que ocupa a 
USP/CNPq em relação aos demais, como também o número de trabalhos produzidos pelos 
portadores de diferentes tipos de bolsas, segundo o órgão que a oferece. 

Quanto aos temas em que se distribuíram esses trabalhos, classificados por grupos, 
identifica-se a maior freqüência de produções voltadas para a Assistência de Enfermagem, 
tanto a nível hospitalar quanto ambulatorial. 

- A Comissão procedeu no mês de agosto o corrente ano à seleção de dois novos bolsistas 
USP/CNPq, com a responsabilidade de continuar o procedimento de avaliação semestral de 
todos os que receberam esse tipo de bolsa. 

- Outra atividade importante, tem sido a participação de todos os membros desta Comissão 
junto à Comissão de Editoração Eletrônica da Revista Latino-Americana de Enfermagem da 
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. 
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