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Ementa
Primeira aproximação com o processo educar e investigar da enfermagem, enquanto princípio pedagógico. Prepara o aluno para a elaboração de trabalhos
científicos, enquanto conjunto de atividades intelectuais realizadas como requisito na produção de novos conhecimentos. Apresenta diretrizes para a criação de
hábitos de estudo, fornece diretrizes para a leitura, análise e interpretação de textos sobre a documentação dos estudos pessoais.

Objetivo
Instrumentalizar o aluno sobre o processo de produção do conhecimento através da construção de novos saberes e atitudes diante da dinâmica de leitura e
construção de textos;
Favorecer a primeira aproximação do aluno com o trabalho científico, reflexivo, ordenado e crítico, inserindo-o no contexto da metodologia científica;
Estimular o prazer pela leitura, relacionadas às necessidades e interesses acadêmicos dos estudantes;
Possibilitar novas estratégias de leitura, relacionadas às necessidades e interesses acadêmicos dos estudantes;
Incentivar a produção de trabalhos acadêmicos baseados nas normas para a produção de trabalhos científicos;
Estimular o processo de publicação dos trabalhos como forma de divulgação da produção do conhecimento da academia.

Conteúdo
O que significa estudar?
A importância do ato de ler
O QUE É CIÊNCIA (MARCONI &amp; LAKATOS)
Cuidar para quê, ou para quem?
Elementos do texto científico (introdução, objetivos, metodologia, desenvolvimento, considerações finais – artigos para identificar os elementos do texto)
Fichamentos e resumos 
A ética, política e liberdade como elementos de construção da sociedade – BAUMAN e VIVIANE MOSÉ
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE COMO FONTE DE PESQUISA BASES DE DADOS (scielo, LILACS, BIREME) CONFIABILIDADE DA
PESQUISA VIA INTERNET
História e conflitos sociais, políticos e econômicos: seus desdobramentos na produção científica
Tipos de inteligência x conhecimento (arte, cultura, política, religião)
Normas ABNT e Vancouver
Normalização de trabalhos científicos – forma gráfica do texto, referências, citações e a internet como fonte de pesquisa.

Metodologia
Aulas dialogadas;
Vídeos;
Atividades práticas;
Rodas de conversas

Procedimentos
Uso do Diário de Aprendizagem como instrumento avaliativo continuado não-tradicional;
Atividades práticas - fichamentos; resenha crítica.
Primeira Avaliação: Diário de Aprendizagem + Fichamento
Segunda Avaliação: Diário de Aprendizagem + Análise de textos (composições discursivas)
Terceira Avaliação: Diário de Aprendizagem + Resenha Crítica
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