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139 AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO DO NÚCLEO DE ESTUDOS 
DESENVOLVIMENTO HUMANO - SAÚDE E EDUCAÇÃO. Karina Cenci Pertile, Nair Regina Ritter Ribeiro, 
Elizabeth Gomes da Rocha Thomé, Flávia Beatriz Lange Hentschel, Maria Henriqueta Luce Krusi (Projeto do 
NEDEHSE, DEMI, Escola de Enfermagem, UFRGS). 

A enfermagem envolve-se com a elaboração de um corpo científico de conhecimentos, relacionados à sua prática. Há expectativa 
crescente de que todos profissionais sejam capazes de ler, compreender e avaliar criticamente trabalhos de pesquisa (Burlamaque 
et al, 1986). “A pesquisa é uma das formas pela qual uma profissão se expressa, se estabelece e se desenvolve” (Westrupp et all, 
1994). Os objetivos deste estudo são identificar áreas temáticas que constituem a produção do conhecimento do NEDEHSE 
(Núcleo de Estudos Desenvolvimento Humano - Saúde Educação) até 1999, apontar lacunas desta produção e propor linhas de 
pesquisa ao NEDEHSE. O NEDEHSE integra professores universitários, enfermeiros assistenciais e acadêmicos de enfermagem 
que desenvolvem suas atividades didático-pedagógicas, assistenciais, acadêmicas ; no entanto, não há registro das temáticas 
abordadas ou características desta produção: projetos integrados ou individuais, trabalhos acadêmicos, fonte financeadora e 
metodologias empregadas. Com o intuito de avaliar e organizar a produção do núcleo, pretendemos estudar essa produção do 
início do Núcleo de estudos, no ano de 1996 a 1999. Estudo exploratório descritivo, com abordagem quantitativa e qualitativa. A 
população constitui-se dos integrantes do núcleo, no período de 1996 a 1999. A coleta dos dados será através de instrumento 
estruturado e entrevista semi-estruturada. Parte dos dados será analisada quantitativamente e apresentada através de números 
absolutos e porcentagem; para os demais dados, será utilizada a análise de conteúdo proposta por Minayo (1996) . Com os 
resultados, pretende-se obter subsídios para delinear linhas de pesquisa do núcleo, cadastrar seus pesquisadores e pesquisa, 
constituindo  um  banco  de  dados  dos  trabalhos  para  o  desenvolvimento  do  ensino  e  da  assistência  em  enfermagem; 
consequentemente, promover intercâmbio entre núcleos de pesquisa e demais faculdades nacionais e internacionais(CNPq- 
PIBIC/UFRGS) . 




