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EDlTORIAL:
I Fótum de Pesquisa e Ensino em Enfermagem do lnstituto Fernandes Figueira

Construir diretrizes para os
rumos da pesquisa em
Enfermagem do Instituto
Femandes Figueira

Demarcar as liúas de
pesquisa em enfermagem e

construir relações entre a
pesquisaeoensinoda
enfermagem na instituição.

Refletir sobre a elaboração
de um modelo pedagógico
marcado pela pesquisa e
sua interface com a assis-
tência.

Desenvolver projetos de
pesquisa em interface com
a qualidade da assistência

Itesta edição:

A iniciativa do I Fórum de Pes-

quisa e Ensino em Enfermagem

surgiu da necessidade de refletir

sobre o avanço da qualificação do

nosso quadro de profissionais de

enfermagem no que tange a for-

mação de doutoramento"

O aumento expressivo do quadro

de doutores de enfermagem nos

últimos l4 anos, apresentapoten-

cial para fazer avançar os projetos

de pesquisa as linhas de pesquisa

e o próprio Íìncionamento do

GEPENFE que foi criado em

2001 e certificado pelo CNPq.

Os membros do Gepenfe em suas

reuniões de 2015 trabalharam na

discussão e aprofundamento das

linhas de pesquisa da enferma-

gem, primeiro passo pffa pensar

uma pós-graduação Sricto Sensu

em Enfermagem.

No projeto original, o Mestrado

Profissional de Enfermagem

deve respeitar sua área de concen-

tração: Ciências da Saúde e

aprofundar suas linhas de pes-

quisa

A iniciativa do I Fórum de Pes-

quisa e Ensino em Enfermagem é

do Gepenle e da Coordenaçào

Técnica de Enfermagem em paÍ-

ceria com os coordenadores do

ensino cle pós-graduação Latu

Sensu da Enfermagem no IFF. A
preparação dos temas estão sendo

discutidas neste pequeno grupo e

será ampliada no interior do Fó-

rum_

Um dos objetivos da iniciativa é

aprolundar as linhas de pesquisa e

potencializar os programas de

ensino e pesquisa em enferma-

gem.

Duas parcerias intemacionais vão

contribuir na formulação do Mes-

trado Profissional: a Dra Irene

Oliveira da Universidade Católica

Portuguesa e Raquel Tamez en-

fermeira assistencial na UTI Neo-

natal do Loma Linda University
Children's Hospital, Loma Lin-

da,Califórnia.

O departamento de ensino da ins-

tituição acolheu a iniciativa e

reforçou a importância de alguns

aspectos como financiamento e

pesquisas orientadas para prática

assistencial.

Credenciamento GEPEN FE

Lattes: Registro de Projeto

Laboratórro de Publicação

Parcerias lnternacionais



Gepenfe é credenciado em Programa de Pesquisas
Translacionais

GEPENFE foi submetido ao

edital de Programa de Pesquisas

TraÍÌslacionais, e sel ecio nado

para credencitmenlo. A inscri-

ção foi feita sob o número de

protocolo: 201 5. I 80.280.607-

19. O credenciamento permite

ao Gepenfe participar de editais

e projetos futuros na área de

doenças crônicas nào transmis-

síveis.A constituição dos Pro-

gramas de Pesquisas Translaci-

onais (PPT) é uma ação estraté-

gica que visa a estimular os

trabalhadores da Fiocruz, com

atuação em pesquisa, a integrarem

redes de pesquisas

e,desenvoÌvimento tecnológi-

co"Outro objetivo do programa e

buscar a articulação em torno de

pesquisas translacionais para o

atendimento às necessidades de

saúde e demandas por soluções

inovadoras para o sistema de saú-

de brasileiro" Esta ação estratégica

é parte do Plano de Ciência. Tec-

nologia e Inovação em Saúde da

Fiocruz e(PCTIS). O Edital de

credenciamento loi uma iniciativa

da Vice Presidência e da Vice-

de Pesquisa e Laborató-
rios de Referência da
FIOCRUZ.
A pesquisa translacional ou,
no seu original em inglês,
t rans I a t ì o na I re se a rc h, sur-
ge para aproximar o pes-
quisador dos campos de
prática.Embora o termo seja

bastante recente, a noção de
"transferência de resultados

de pesquisa" não é. Est4
r em sendo discutida desde

as décadas de 1970 e 1980.

nos Estados Unidos e tam-
bém no Brasil, nos Seminá-
rios Nacionais de Pesquisa
em Enfermagem.

A pesquisa tïdnslacional ou, no seu

original em ìnglês, n"mslational

research, sttrge pctrar ãproxìmau' o

pestlursador dos campos de próttcct.
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LATTES: Link para projetos
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O desenvolvimento de projetos

de pesquisa é fator de extrema

importância para o currículo do

pesquisador.

No cumículo Lattes no CNPq

existe um link para esta finali-
dade. o mesmo classifica o os

pro.ietos em três níveis: pesqui-

sa, desenvolvimento e de exten-

são"

O desenvolvimento de projetos
pelos pesquisadores são espera-
dos uma vez que são importan-
tes para consolidar linhas de
pesquisa, formar recursos hu-
manos e gerar publicações de
ârea.

Os projetos podem receber
lomentos por órgào de pesquisa
ou mesmo recursos internos da
instituição.

Lattes no CNPq tem link para

registro de projetos de pesqui-

sã
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Linhas de Pesquisa de Enfermagem são definidas

Após reuniões e apresentações
dos doutores de enfermagem
foram definidas as linhas de
pesquisa que devem ser as

molas mestras para organização
das disciplinas. desenvolvi-
mento da primeira turma de
mestrado profissional. Foram
no total de 1 I apresentações
que após análise se desdobra-
ram em 04 linhas a saber:
1- Atenção de Enfermagem à

saúde de neonatos, crianças e

adolescentes com estratégias e

práticas seguras de cuidado,

aspectos educativos e dimensões
técnicas e científicas da atençào a

doença crônica
2) Aspectos fundamentais do
cuidado de Enfermagem à Saúde
da Mulher, dimensões demográÍì-
cas, tecnológicas, sociais, cultu-
rais e filosóhcas
3) Aspectos conceituais e tecno-
logias aplicadas ao gerenciamen-
to de serviços de Enfermagem,
com enfoque na atenção é cui-
dado á saúde do trabalhador.
4) Promoção da Saúde & Educa-

çào para Vida: Aspectos concei-

tuais e tecnologias aplicadas
para e reorientação de modelos
assistências da enfermagem.
As apresentações dos pesquisa-
dores também indicam os dese-
nhos metodológicos que estão
orientados para modelos quanti-
tativos e qualitativos, desenvol-
vimento tecnológico e inova-

ção, utilizando uma gama de
ferramentas possíveis para rea-
lizaçào da pe:quisa em enler-
magem e seus desdobramentos.

O desenvolvimento de projeto
dentro das linhas de pesquisas
contribuem diretamente para
alinhar produtos e novas tecno-
logias no contexto da produçào
de um determinado pesquisa-
dor .

Os projetos são a carta de apre-
sentação do pesquisador para
captar parceiros e incentivar o
desenvolvimento cientifico.



Reuniões preparatórias para organização do I Fórum de
Pesquisa e Ensino em Enfermagem
O crescimento do corpo de

enfermagem no que diz respeito

a formação profìssional para

pesquisa e ensino, associado ao

crescente número de especialis-

tas de enfermagem em diferen-

tes áreas vem sendo refletida

nas discussões do grupo de

pesquisa.

Neste sentido. a coordehaçào

Técnica de Enfermagem e o

GEPENFE estruturou junta-

mente com os coordenadores

dos programas de ensino latu

sensu, no sentido de pensar

desdobramentos futuros na

or ganização destas areas.

O intenção é estruturar o I
Fórum de Pesquisa e Ensino em

Enfermagem do IFF, com obje-

tivo futuro de implantação do

Mestrado Profissional em En-

fermagem.

Este passo em direção a cons-

trução da Pós Graduação Stricto

Sensu em Enfermagem deve ser

discutido em grupo no interior

do I Fórum.

O grupo que se reuniu formu-
lou as primeiras questões que
serão organizadas em sínteses
de documentos para dar base a
discussão futura no I Fórum de
Pesquisa e Ensino em Enferma-
gem do IFF.
A perspectiva é que o I Fórum
aconteça em novembro.

A participação do corpo de
enfermagem é fu ndamental
para o sucesso da iniciativa.
Em breve serão disponibiliza-
das a divulgaçào e estratégias
facilitadoras ampliadas a to-
dos!

Para o segundo semestre estão
pré agendadas as seguintes
datas no horário de 09 as I I
horas sempre no andar do ensi-
no:

30 de setembro ( sala l)
28 de outubro ( sala 2)
25 de novembro ( sala l)
16 de dezembro ( sala l)

O pré agendamento mensal
oportuniza aos pesquisadores e

interessados a organização de
suas agendas para participação.

As reuniões são oporhrnidades
para que os profissionais de
enfermagem se aproximem das
pesquisas realizadas na Institui-
ção"
E a partir destes encontros,
fazerem parte do grupo de pes-
quisa- ampliando os coúeci-
mentos de enfermagem e forta-
lecendo os projetos desenvolvi-
dos por pesquisadores.
A agenda deve ser divulgada
paÍa os pares para incentivar a
participação das equipes nesta
iniciativa!

w**wç

Laboratório de Publicação para

produção cientifica de enÍermagem

p

Calendário de Reuniões do GEPENFE

Os encontros do GEPENFE tem
sido fundamentais para organi-
zaÍ uma pauta de trabalhos em
diálogo com o gÍupo de pesqui-
sadores.
No primeiro semestre foram
realizadas um total de 07 ( se-
te ) encontros com pautas defi-
nidas o que favoreceu muito o
processo de crescimento do
grupo"
Nestas reuniões forma discuti-
dos temas distintos relaciona-
dos a organização e avanço das
propostas do GEPENFE.
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Laboratório de Publicação: Avanços

A Coordenação Técnica de

Enfermagem e o GEPENFE

esta programando o Labora*

tório de Publicação.

O objetivo do laboratório é

orientar a produção de artigos

direcionados para as revistas

científi cas de en lermagem.

A publicação é hojejuntamente

com os financiamentos, pontos

de alto impacto paÍa o progres-

so da pesquisa em enfermagem.

A Coordenação de Ensino do

IFF apóia a realização do labo-

ratório e deve disponibilizar

recursos financeiros paÍa esta

finalidade"

Desta forma os pesquisadores

devem organizar o esboço do

artigo para enviar ao Gepenfe

contendo titulo, objetivos e

metodologia como pré requisi-

tos para participar do laborató-

rio.
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Avenida Rui Barbosa, 71-6

Flamengo

CEP:2225O-O2O

T el: 2554-7867 -25520639
E-mail: gepenf@iff.fiocruz.br

O GEPENFE esta vinculado a Coordenaçtio Técnica de Enfermagem,

certificado como diretório de Pesquisa pelo Conselho Nacional de Pes-

qttisa do CNPq e pelo FIOCRUZ. Compõe a base de dados de pesquisa

do Brasil contribuindo parut o desenvolvimento cieúírtco da Enfermagem.

Tem por objetivo estimular o desenvolvimento de pesquisas além de

aperfeiçoar as linhas de pesquisa

Figueira.

de enfermagem do Instituto Fernandes
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Mais informações do GEPENFE
Enf iff .wix.com\enferm agem iff

Comunicação Interna da Coordenação Técnica de Enfermagem- IFF
Coordenadora: Claudía Maria Alexandre do Carmo
Coordenação do GEPENFE: Sueli Rezende Cunha
Edição: Sueli Rezende Cunha
Revisão: Francisco A. Marcos
Fotografias: Acervo do GEPENFE

Parcerias lnternacionais do GEPENFE

A internacionalização das pesquisas repre-

sentam um lofte tÍaço de crescimento e

desenvolvimento e aprimoramento de pro-

gramas de Ensino e Pesquisa.

O CNPQ e a CAPES consideram este um

critério importante na construção de projetos

e implantação de programas de ensino.

A finalidade dos intercâmbios é fofialecer e

ampliar a forma de construir conhecimentos

e também se aproximar de critérios e parâ-

metros cada vez mais rigorosos de qualida-

de.

O projeto de pesquisa encaminhado pelo

GEPENFE para solicitação de fomento no

PMA- Programa de Modelos Assistências

da FIOCRUZ prevê alcançar esta meta"

Duas parcerias foram pensadas no projeto:

Raquel Tamez da Loma Linda University

Children's Hospital da Califórnia , que já é

parceira do GEPENFE desde 2001 e muito

tem contribuído no desenvolvimento cientí-

fico e tecnológico da EnÍèrmagem.

Outra parceria esta em fase de construção

com a coordenadora do Mestrado Profissio-

nal da Universidade Católica do Porto.

Em contato realizado via e-mail a resposta

foi afirmativa. Desta forma, um documento

deverá ser encaminhado ao departamento de

relações intemacionais da Universiclade

com as bases desta parceria e o tipo de cola-

boração pretendida.

A colaboração se dará através da Coordena-

dora do Mestrado Profissional Dra lrene de

Oliveira do Centro Interdisciplinar em Saúde

no Campus Asprela na cidade do Porto.

Para conhecer a Universidade visite o site:

'www. 
s aud e. p o rto. ucp. pt
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