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Introdução

O projeto de pesquisa intitulado Enfermagem do Rio Grande: sua história e
seus feitos, encaminhado para apreciação do comitê de ética em pesquisa na área
da saúde (CEPAS), objetiva rememorar a história da enfermagem do Rio Grande/RS
e compreender a sua importância no contexto sócio-cultural do espaço que ocupa. O
projeto abrange um levantamento amplo, envolvendo os 35/40 anos de atuação do
Curso de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Para
facilitar a sua operacionalização e permitir a inclusão de grupos de docentes e
discentes, foram instituídos nove subprojetos: 1)Criação, homologação e
reconhecimento do Curso; 2)Estudo do Projeto político-pedagógico do Curso;
3)Criação da Pós-graduação em Enfermagem; 4)Corpo Docente do período entre
1975 e 2010; 5)Egressos: Enfermeiros, Especialistas, Mestres, Doutores;
6)Imageologia; 7)Recuperação documental; 8)Produção artística, cultural, social,
científica do corpo docente e discente; 9)Participação dos docentes e discentes em
atividades de destaque na FURG e sociedade Riograndina.

Recordar a história de um grupo profissional que se construiu ao longo do
tempo, significa resgatar a memória de lembranças e reconstituir o seu passado.
Nesse sentido, conhecer a história da Escola de Enfermagem do Rio Grande vai
contribuir para a ampliação do conhecimento, tanto do público discente, como
docente e administrativo. Além disso, permitirá reviver todo um contexto vivenciado
por ex-professores, ex-alunos e ex-funcionários que muito contribuíram para a
construção desta escola, sem esquecer os que se encontram na ativa e  continuam
a escrevê-lo no presente. Sobre a produção da história da Escola de Enfermagem
da FURG, entende-se ser fundamental a produção de um livro para comemorar os
seus 35/40 anos de atividade.

O subprojeto, Criação da Pós-Graduação em Enfermagem, contempla a
proposta da uma dissertação de mestrado em Enfermagem, na qual pretende-se
reconstruir a história dos cursos de pós-graduação da Escola de Enfermagem da
FURG. Acredita-se que esse estudo poderá fornecer subsídios para compreender as
dificuldades enfrentadas e as conquistas alcançadas pela Escola de Enfermagem, e
assim, servir de estímulo para outras entidades que pretendem iniciar a sua
caminhada na Pós-Graduação. Além disso, será possível tornar visível a realidade
vivenciada pelo grupo ao longo dos cursos de pós-graduação.

Metodologia

O subprojeto Criação da Pós-Graduação em Enfermagem é de caráter
descritivo-exploratório, com abordagem qualitativa e os dados serão coletados
através do método documental e história oral. O projeto “A Enfermagem do Rio
Grande: sua História e seus feitos”, do qual este é um subprojeto, foi encaminhado
ao CEPAS da FURG, no início do segundo semestre do corrente. Após a sua
aprovação, este subprojeto, após qualificado e aprovado pela banca examinadora do
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, será encaminhado à Escola de
Enfermagem, solicitando o início do levantamento de dados.



Os sujeitos do estudo serão todos os integrantes do corpo administrativo,
docentes e discentes do programa de Pós-Graduação em Enfermagem, desde a sua
criação, indicados por seus pares e que consentirem em participar deste estudo e os
que contemplarem os critérios de seleção.

Os primeiros selecionados serão contemplados pelos seguintes critérios de
inclusão: ser integrante do corpo administrativo da Universidade na época da
criação, homologação ou reconhecimento da pós-graduação; ser integrante do corpo
docente da Universidade na época da criação, homologação ou reconhecimento da
pós-graduação; ser integrante do corpo discente na época da criação, homologação
ou reconhecimento da pós-graduação; ser docente participante da criação do curso
de especialização, Mestrado e ou Doutorado; ser docente da pós-graduação em
enfermagem da Escola de Enfermagem da FURG e ter sido indicado por seus pares
para participar dessa pesquisa; ser discente da pós-graduação em enfermagem da
Escola de Enfermagem da FURG e ter sido indicado por seus pares para participar
dessa pesquisa; Aceitar em participar da pesquisa; permitir gravação da entrevista;
assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em duas vias.

Estágio de desenvolvimento do projeto

Fase inicial de elaboração.
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