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Introdução: A Iniciação Científica (IC) encaixa na modalidade de pesquisa acadêmica que 

permite ao aluno de graduação despertar a vocação para pesquisa científica, proporciona o 

pensamento crítico, reflexivo e ético, acerca dos estudos a serem realizados. Segundo Dias 

(2014) “a pesquisa científica no nível de graduação deve ser entendida como parte integrante 

do processo de ensino, para que os alunos em colaboração com seus professores contribuam 

para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e à construção sustentável”. Nesse sentido, 

as atividades de IC pode ser desenvolvido com o Projeto de Integração Ensino, Pesquisa e 

Extensão (PIEPEx) lançado em 2018 pela Universidade Estadual do Centro-Oeste 

(UNICENTRO), e é constituído de um conjunto igualitário de atividades articuladas e inter-

relacionadas, nos cursos de graduação e pós-graduação, tendo como objetivo promover ações 

transversais articulando o Ensino, a Pesquisa e a Extensão ao Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), ao Projeto Pedagógico Institucional (PPI), aos Projetos Pedagógicos de 

Cursos (PPCs), com vistas à reflexão e melhoria dos cursos de graduação e pós-graduação. 

Dessa forma, a IC propicia novas oportunidades para os estudantes, como o desenvolvimento 

de habilidades críticas inerentes ao processo de pesquisa (SILVA et al., 2020). Para o preparo 

das capacitações profissionais foram realizadas atualizações dos roteiros utilizados na 

disciplina de fundamentos básicos para o cuidado de enfermagem, do 2º ano do curso de 

Enfermagem da UNICENTRO. No contexto da utilização dos roteiros nas aulas teórico-

práticas pode-se classificar como tecnologia leve-dura, dessa forma contribuiu no 

desenvolvimento de habilidades, criou autonomia discente e o pensamento crítico-reflexivo 

na tomada de decisão clínica e aos novos modos de produzir cuidado em enfermagem (MELO 

et al., 2019). 

Objetivos do trabalho: Relatar a experiência vivenciada pelo programa de iniciação 

científica da UNICENTRO e como bolsista da Fundação Araucária/PR.  

Metodologia: Este projeto encontra-se aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com o 

número do parecer: 4.042.763 e pela resolução 5292/2019 da Pró-reitoria de Ensino (PROEN-

UNICENTRO). Foram realizadas 07 capacitações via Google meet com duração de 1h para 
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os profissionais de enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Guarapuava-PR. 

Além disso, foi elaborado um formulário do Google subdividido em 3 seções, a primeira 

seção constava o Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) e logo após o 

participante da pesquisa fazer o aceite, foram dispostas questões tanto abertas quanto fechadas 

sobre as informações pessoais: sexo, idade, etnia, tipo de instituição atuante, categoria 

profissional e tempo de atuação profissional. Na última seção ficou a pesquisa de satisfação 

com questões de múltipla escolha, sobre: roteiros aplicados na capacitação, qualidade da 

capacitação realizada pela acadêmica, o aproveitamento na capacitação e qual dos roteiros 

apresentados trouxe maiores atualizações para a prática profissional. Nesse sentido, foram 

incluídas duas questões discursivas para o participante destacar algum aspecto da própria 

experiência e um espaço para os pesquisadores receberem sugestões, elogios ou críticas. Após 

o encerramento de todas as capacitações, foi enviado aos participantes o certificado de 

conclusão.   

Resultados: Os seguintes temas das capacitações foram: 1º - lavagem das mãos, 2º - 09 certos 

da medicação, 3º - paramentação e desparamentação de EPI, 4º - cuidados com medicamentos 

de alta vigilância, 5º - acompanhamento em viagens com o transporte sanitário, 6º - técnica de 

contenção mecânica, curativos simples e 7º - prevenção de quedas de idosos em domicílio, no 

período de abril a maio de 2021. Capacitamos aproximadamente 80 a 100 profissionais de 

Enfermagem, entretanto, 10 responderam o questionário socioeconômico e de satisfação. 

Todas eram mulheres e 10% tinham (21-30 anos de idade), 20% (31-40 anos de idade), 50% 

(41-50 anos de idade) e 20% (+50 anos de idade). Destas participantes 90% declararam ser 

brancas e 10% pardas, todas atuantes na instituição pública de saúde; 33,3% Enfermeiras, 

55,6% eram técnicas de enfermagem, e 11,1% auxiliar de enfermagem, a experiência 

profissional ficou em 10% (até 5 anos), 10% (5-10 anos), 40% (10-15 anos), 30% (15-20 

anos) e 10% (+20 anos). Na pesquisa de satisfação, 20% das participantes avaliaram as 

capacitações como satisfatório, 70% muito bom e excelente 10%. Numa escala de 0 (ruim) a 

10 (excelente) de quanto foi seu aproveitamento nessa capacitação, uma marcou (10), cinco 

(9), três (8) e uma (7). Dentre os roteiros apresentados, os que trouxeram maiores atualizações 

para as práticas dos profissionais foram: Administração segura de medicamentos: 9 certos 

(50%) e Paramentação e desparamentação de EPI (40%). 

Conclusões: O desenvolvimento do projeto de IC apresentou-se como alternativa de 

enriquecer o conhecimento individual da acadêmica e o currículo lattes. Por meio das 

capacitações realizadas atingiu-se o objetivo extensionistas deste projeto, o qual consiste em 

contribuir na melhora da assistência de enfermagem realizada por profissionais de 

Enfermagem (Enfermeiros e técnicos de Enfermagem) pela parceria firmada entre a 

UNICENTRO e a SMS conhecido como Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino - 

Saúde (COAPES), utilizando roteiros de técnicas básicas do 2º ano do departamento de 

Enfermagem.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Iniciação Científica na Enfermagem; Relato de experiência 
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