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1. Introdução: Práxis - a pesquisa contribuindo com a realidade 

Um dos inúmeros desafios propostos pelo Mestrado Profissional 

em Ensino em Ciências em Saúde voltado para a região Norte do Brasil foi 

sugerir mudanças à realidade estudada. Uma das especificidades exigidas por 

este programa de mestrado foi que o objeto de pesquisa da dissertação 

surgisse da prática profissional do mestrando, além disso, teria que ser gerado 

um produto que pudesse intervir na realidade estudada, seja no âmbito do 

ensino formal; seja na educação continuada/permanente dos profissionais dos 

serviços de saúde; seja na educação em saúde, na comunidade. 

Esta especificidade implicou na criação do “Grupo de Estudos e 

Pesquisas sobre a Prática”, o GEPRA, que se desenvolveu ao longo do curso 

de pós-graduação por todos os mestrandos através de inúmeras tarefas 

escritas e orais, onde se vivenciou debates, discussões, apresentações, ora de 

forma coletiva/grupal, ora reservadamente com os orientadores ou tutores.  

Os principais objetivos do programa de mestrado, através do 

GEPRA,  

foram alargar a óptica do mestrando sobre sua prática, relacionando-a com as 

diversas dimensões do Ensino em Saúde; além de incentivar o mestrando a 

sistematizar e descrever as dimensões de sua prática, levando-o a selecionar 

uma dimensão para analisá-la de forma crítica; por fim, culminando na geração 

de produtos da pesquisa, com proposição de uma intervenção plausível na 

realidade estudada, pretendendo sua transformação e aprimoramento. A 

proposição de um produto interventor constitui-se em item obrigatório, que 

compõe a dissertação de mestrado. 

 

2. Publicação - Compartilhando Resultados e Conclusões 

Entre as intenções deste estudo está a divulgação no meio 

acadêmico/científico dos resultados e conclusões obtidas a fim de fomentar a 

discussão das DCN e da importância da qualidade da formação profissional, 

principalmente dos estágios supervisionados dos cursos da área da saúde. 

Compartilhando resultados acerca de estudos sobre IES que 

estão experienciando o processo de implementação de novos projetos 

pedagógicos, diversificando currículos e metodologias pode-se criar ou 

direcionar um rumo do que é positivo à formação em profissionais de saúde. 



Não se pretende e não se pode afirmar que as experiências se constituirão em 

modelos a serem seguidos, mas podem prover contribuições à qualidade do 

ensino superior e consequentemente melhorias na gestão e prestação dos 

serviços em saúde. 

Assim, com a intenção clara de divulgar resultados e compartilhar 

experiências, esta pesquisa foi submetida à comissão avaliadora do 9º 

Congresso Internacional sobre La Investigación en Didáctica de las Ciencias. 

Obteve parecer favorável e portanto os resultados deste estudo serão 

apresentados neste evento que ocorrerá em Girona, na Espanha, entre os dias 

9 e 12 de Setembro de 2013. O estudo também será publicado numa edição 

especial a Revista Enseñanza de las Ciencias, organizadora do evento. 

No Brasil, este estudo foi submetido à comissão do 51º 

Congresso Brasileiro de Educação médica, cuja avaliação está em andamento. 

Este evento ocorrerá em Recife, Pernambuco, entre os dias 19 e 22 de outubro 

de 2013. 

Pretende-se submeter os resultados e as conclusões deste 

estudo em outros eventos científicos e publicar em outros periódicos da área. 

 

3. Relatório Técnico: Compromisso de Devolutiva 

Uma das intenções desde a gênese deste estudo é contribuir com 

o Curso de Graduação em Enfermagem da UFPA. Ao buscarmos a 

compreensão de como os discentes percebem seu o processo de formação 

profissional, foram geradas informações que são do interesse de gestores, 

professores, profissionais dos serviços de saúde e dos próprios acadêmicos, 

pois dizem respeito ao processo de formação profissional que está sendo 

desenvolvido e podem subsidiar mudanças e intervenções.  

Portanto, será encaminhado à direção da Faculdade de 

Enfermagem da UFPA um relatório técnico com os resultados e conclusões do 

estudo, na íntegra. O envio do relatório técnico foi compromisso estabelecido 

com a Faculdade de Enfermagem da UFPA, antes mesmo de se iniciar a coleta 

de dados.  

Além de ser uma atitude respeitosa ao trabalho que esta IES vem 

desempenhando na formação de profissionais enfermeiros, o envio do relatório 

técnico trata-se de uma devolutiva, portanto mais um passo rumo à 



consolidação das mudanças pretendidas na formação profissional, almejada 

coletivamente pela comunidade acadêmica e também pelos pesquisadores 

responsáveis. 

O envio de um relatório técnico à direção da FAENF não é um 

produto da pesquisa exigido pelo programa de mestrado, mas talvez seja a 

forma mais resolutiva e relevante de “produto”, pois reproduz e expõe 

contribuições resultantes do estudo às pessoas diretamente interessadas da 

realidade estudada e capazes de implementar mudanças.  

  

4. Criação do “Guia do Internato e Estágios da Faculdade de Enfermagem 

da UFPA” 

A intenção de criar e divulgar um guia que oriente as atividades 

acerca dos estágios e internatos, em suas diversas modalidades vivenciadas 

no curso de graduação em enfermagem da UFPA, surgiu durante o 

desenvolvimento das tarefas do GEPRA e foi se delineando com os resultados 

obtidos através da dissertação de mestrado “O Processo de Formação 

Profissional no Semi-internato: a percepção do acadêmico de enfermagem”. 

O principal objetivo deste guia é orientar, auxiliar e prover 

esclarecimentos para o bom desenvolvimento das atividades referentes aos 

estágios e internatos durante o processo de formação profissional como 

enfermeiros pretendido pela Faculdade de Enfermagem da UFPA. 

Assim, através deste guia almeja-se apresentar uma ferramenta 

de intervenção básica, mas de grande relevância já que prima pela divulgação 

de informações pertinentes ao processo formativo e que são do interesse de 

docentes, discentes, preceptores, coordenadores, pois fundamenta-se no 

objetivo maior de toda a comunidade acadêmica: a qualidade da formação. 

Inicialmente o guia foi idealizado em forma de impressão gráfica, 

mas posteriormente preferiu-se pela intenção de criar um espaço específico na 

página on line do curso de graduação, assim utilizando-se dos recursos 

tecnológicos já disponíveis na Universidade Federal do Pará, embutindo a este 

guia de orintação o caráter de ferramenta de intervenção acessível a todos e 

de fácil viabilidade para a IES. 



Para o alcance dos objetivos do guia e prezando a acessibilidade 

e a praticidade do instrumento, pretende-se criar um guia com informações 

pertinentes, de forma sucinta, utilizando uma linguagem simples e objetiva. 

Poderá ser divulgado amplamente na Faculdade de enfermagem, entre 

professores, preceptores e alunos, no início das atividades práticas, sobretudo 

dos estágios e internatos, reforçando a importância do seu conteúdo de forma 

recorrente durante todo o processo formativo. 

Entres os pontos relevantes que devem ser abordados no Guia 

têm-se: conceitos, informações sobre a regulamentação legal dos estágios, 

perfil de enfermeiro pretendido pelas DCN, integração ensino-serviço, 

modalidades de estágio, objetivos do curso e dos estágios, atribuições da IES, 

atribuições do aluno, atribuições dos preceptores, metodologias e estratégias 

de ensino, avaliação docente e discente, pesquisa-ensino-extensão. 

 


