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Ementa
Discute a evolução histórica da construção do conhecimento científico e em particular do conhecimento na Enfermagem partindo da concepção da investigação
como um dos seus processos de trabalho. Ciência, Tecnologia e Sociedade. Políticas de produção, fomento e divulgação do conhecimento no Brasil.  O
processo investigar na enfermagem: base filosófica, metodológica e operacional.  A pesquisa no âmbito da UERN e da Faculdade de Enfermagem. Realiza
atividades relacionadas à produção do conhecimento. Apresentação de trabalhos científicos em eventos locais.

Objetivo
•Discutir as diversas formas de conhecimento;
•Discutir a conformação histórica das concepções de ciência e os seus desdobramentos para a produção do conhecimento;
•Discutir a articulação entre ciência, tecnologia e sociedade;
•Discutir as correntes filosóficas e seus desdobramentos na produção do conhecimento em saúde/enfermagem;
•Compreender a produção do conhecimento saúde/enfermagem e sua articulação com o atendimento às necessidades sociais;
•Compreender a investigação como processo de trabalho da enfermagem;
•Refletir sobre as políticas de produção, fomento e divulgação do conhecimento no âmbito internacional, nacional, estadual e local.

Conteúdo
I - Contextualizando a produção de conhecimento;
II-Bases filosóficas e metodológicas que fundamentam a produção de conhecimento;
III - Processo investigar na enfermagem;
IV- Políticas de produção. fomento e divulgação de conhecimento;
V- A Produção de conhecimento da FAEN.

Metodologia
A característica principal é o envolvimento do aluno no processo de busca do conhecimento. A disciplina contará com momentos de aulas dialogadas,
atividades de leitura em momentos em sala de aula ou de dispersão, oficinas de trabalhos com vistas à inserção do aluno o mais precocemente possível na
produção de conhecimento, elaboração de textos e discussão dos mesmos em sala na perspectiva de aperfeiçoamento coletivo e individual desta construção.

Procedimentos
A sistemática de avaliação adotada é parte do processo ensino-aprendizagem, o que significa dizer que as ações avaliativas que serão implementadas se
destinarão sobretudo a coletar dados que permitam localizar as deficiências na assimilação das informações propostas ou dificuldades na aquisição de
habilidades referentes a disciplina.  A avaliação encarada na sua perspectiva processual servirá especialmente para a correção de rumos e adoção de
estratégias que permitam retomar ou reforçar experiências de aprendizagem.  Serão utilizadas diferentes modalidades de avaliação pactuadas coletivamente:
1.Construção de textos
2.Trabalhos em grupo
3.Trabalhos individuais
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