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MAIOR REALIDADE 
PARA A PESQUISA , 

EM ENFERMAGEM E 
OBRAS DE ARTE 

NO SEN PE 
Inicia se hoje, no Stream Palace, o Seminário Na-

cional de Pesquisa em Enfermagem, promovido pelo 
Centro de Estudos e. Pesquisas em Enfermagem, da 
Associação Brasileira de Enfermagem, sob o patrocínio 
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico. 

A sessão dé abertura, às 9 horas, foi presidida pe-
la dra. leda Barreira e Castro, como presidente de hon-
ra, seguida pela palestra "Estado atual da pesquisa no 
país", proferida pelo dr. José Ubyrajara Alves e debates 
a partir das 10:30 horas. 

Na parte da tarde, às 14:30 horas, em sessão ple-
nária, a enfermeira Isabel Amélia Costa Vieira apresen-
ta pesquise sobre "Observação da administração de 
insuTna em pacientes no domicílio", com assessoria 
jfo dr. José da Rocfra Carvalho, seguido de debates. 

NO CORREDOR, ARTISTAS 
Durante o Seminário, que irá até' quinta'feira pró-

xima, artista como Vaccarini, Leopoldo Lima, ,QdÜ5 
. Mestrlner, Pculo Camargo, Ulliemo Cicci, Wilson Cai-! 
res e Ãmêndola estarão exponde seus trabalhos no, 

!j corredor que leva ao Heraklion e demais salas. São 18 
; quadros e três esculturas à disposição do público. 

cn!os preços podem ser tratados com os próprios auto-
res, que ali permanecem parfátender_aosJ.nteressados. 

MAIS REALIDADE 
O tema específico é debatido num seminário que 

surge para dar maior impulso ao valor da Pesquisa em 
Enfermagem, como ressaltou a professora Antonia Re-
gina Foregatto Rodrigues que, com duas outras pro-
fessoras, formà a comissão administrativa do SENPE. 
A propósito ,abrem se as sessões plenárias, trabalhos 
de pesquisa e debates, quando cerca de 70 docentes, 
no 2.o Encontro Nacional decidem por um ensino que 
reforce seus objetivos diante da realidade comunitária 
do país. Em pesquisa realizada em 30 escolas, cs estu-
dantes responderam a questionários e o resultado, di-
vulgado pela imprensa brasileira, revela a contrarieda-
de dos mesmos quanto à introdução e fundamentação 
científica de Enfermagem. Em documento já aprovado, 
os docentes evidenciam a sua proposta de uma melhor 
conceituação da área e maior identificação com suas 
teorias. 


