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RESUMO 
 
 

Introdução: O curso de graduação deve incentivar o aluno na busca por evidências científicas 
que possibilitem a melhora da assistência ao paciente. Porém, não basta que o graduando 
realize a pesquisa e até mesmo a publique, é necessário, ainda, que esse futuro profissional 
saiba reconhecer e discernir uma pesquisa de qualidade com resultados plausíveis quando a 
lê. Descrição do problema: Já não basta ter conhecimentos em fisiologia, farmacologia e os 
específicos da área estudada, é preciso que o aluno de graduação tenha competência e 
propriedade para analisar e julgar um artigo de boa qualidade, o qual possibilite permear sua 
prática na busca da excelência na assistência prestada. Relevância da pesquisa: O 
conhecimento obtido com essa pesquisa permitiu perceber o direcionamento das pesquisas do 
curso de graduação estudado. Assim, o contato com a metodologia para a investigação torna-
se precoce, além de permitir que o discente una o conhecimento gerado pela pesquisa às 
intervenções no cuidado, sob a luz das orientações do docente. Benefícios aos sujeitos 
estudados: A realização de um levantamento que proporcione um panorama do perfil dos 
estudos de investigação, realizados durante o curso, auxilia o corpo docente na busca da 
excelência no ensino da pesquisa científica acadêmica. Objetivo: Buscando contribuir com a 
pesquisa acadêmica na área de enfermagem, o presente estudo objetivou conhecer a 
quantidade de trabalhos de conclusão de curso realizados em uma Universidade do Vale do 
Paraíba Paulista, tendo como enfoque o número de trabalhos publicados, a área de 
concentração mais pesquisada e a abordagem metodológica. Metodologia: Tratou-se de um 
estudo quantitativo, retrospectivo, investigativo, exploratório e descritivo; realizado com dados 
provenientes dos trabalhos de conclusão do curso de graduação em enfermagem desde seu 
início, o qual abrangeu o período de 2007 a 2013. Dos trabalhos analisados foi identificada a 
abordagem metodológica da pesquisa, a área de concentração, além do Qualis do periódico 
em caso de publicação do estudo. A existência ou não de publicações foram determinadas por 
meio de consulta ao Currículo Lattes do docente orientador, realizada no mês de fevereiro de 
2014. Os dados coletados foram inseridos em planilha Excel e sua análise foi realizada pelo 
programa Statistical Package for the Social Science (SPSS), versão 18.0, estabelecendo-se 
análises descritivas por meio de freqüências absolutas e percentuais. Resultados: Foram 
analisadas 118 pesquisas, tendo em sua maioria, 50 (42,4%), como áreas de concentração a 
Saúde da Mulher, da Criança e do Adulto, e com abordagem quantitativa em 98 (83%) dos 
estudos. Dentre os 118 trabalhos de conclusão de curso realizados, apenas 16 publicações 
(13,5%) foram realizadas, sendo essas, 14 em periódicos Qualis B1, uma em periódico Qualis 
B2 e uma em periódico Qualis C, conforme informações contidas no Currículo Lattes do 
docente orientador. Além, da evidência na diminuição progressiva dessas publicações, as quais 
tiveram sua maior freqüência no ano de 2007. Conclusão: Nesse estudo, foi encontrado o 
enfoque em áreas de concentração específicas além de menos de 14% de publicações dos 
trabalhos realizados, o que sugestiona uma falha no incentivo à pesquisa, a qual deve ser 
abrangente e necessariamente estimulada, para que haja publicação em periódicos 
conceituados, o que exige para isto, trabalhos de qualidade. Mais estudos que permitam 
conhecer o panorama da pesquisa no ensino devem ser encorajados, de forma a permitir que 
os docentes elaborem estratégias que revertam o quadro identificado, caso necessário. 


