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Introdução: A área da educação em enfermagem no Brasil vem passando por 

transformações frente às exigências do mercado de trabalho. Atualmente espera-se do 

profissional da Enfermagem um profissional com habilidades e competências, dotado de 

conhecimento científico aliado a sua práxis. Objetivos do trabalho: Relatar a 

participação dos graduandos de enfermagem em um Grupo de Pesquisa, Extensão e 

Inovação e a sua importância para a formação profissional. Metodologia: Trata-se de um 

relato de experiência crítico reflexivo a partir das vivências dos acadêmicos de 

enfermagem no Grupo de Pesquisa, Extensão e Inovação na Saúde da Mulher, Neonato, 

Criança e Adolescente. O referido Grupo foi lançado em 28 de maio de 2021, durante a 

realização da Semana de Enfermagem do Instituto Federal do Paraná/ Campus Palmas. As 

reuniões estão sendo organizadas de forma remota a cada 15 dias via google meet. O 

Grupo é aberto para a participação de profissionais da saúde, docentes e discentes, sendo 

que atualmente conta com 41 membros: enfermeiras (que atuam na docência, assistência e 

pesquisa), fisioterapeutas e discentes do curso de enfermagem. O cronograma das 

atividades foi planejado de forma participativa durante a primeira reunião do Grupo, e 

contempla momentos de discussão e reflexão sobre diversas temáticas da área materno-

infantil, nos âmbitos do ensino, pesquisa, extensão e inovação. Resultados: A 

participação dos acadêmicos no referido Grupo vem favorecendo a aproximação com o 

meio científico, melhor compreensão para produções de trabalhos e métodos de pesquisa, 

além do constante incentivo para a realização de produções científicas, participação em 

eventos e oportuniza iniciar a estruturação de um currículo ainda na vida acadêmica. Esta 

vivência tem contribuído ainda para a lapidação do profissional Enfermeiro; uma vez que, 

a participação do aluno no Grupo além de contribuir para a sua formação também resulta 

em maiores descobertas para o desenvolvimento da profissão de enfermagem.  

Conclusões: Apesar da experiência dos discentes ainda ser inicial, entende-se que ao 

participar de um Grupo de Pesquisa, Extensão e Inovação os acadêmicos passam a ter 

contato com diversas possibilidades em seu campo a partir de uma atuação baseada em 

evidências científicas. Descritores: Grupo de pesquisa, Educação em enfermagem, 

Enfermagem. 
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