
Lista Grupos de Pesquisa 

NOME DO GRUPO LÍDER EMAIL DE CONTATO RESUMO 

NUCRIM  Celmira Lange celmira_lange@terra.com.br  
 
cissapc@yahoo.com.br  

Desenvolve estudos em diferentes 
abordagens teóricas e metodológicas nas 
interfaces de família e nas condições 
crônicas de saúde, com ênfase na prevenção 
e reabilitação da saúde de indivíduos e 
familiares. 

Grupo de pesquisa em Saúde 
Rural e Sustentabilidade 

Rita Maria Heck  heckpillon@yahoo.com.br  O Núcleo tem por objetivo pesquisar a saúde 
rural numa perspectiva interdisciplinar, 
contemplando o sistema de cuidado em 
saúde contextualizando o biológico, 
econômico, social e cultural. Nesta 
perspectiva se enfatiza o sistema familiar e 
sua rede social, o processo de cuidado e a 
qualidade de vida do indivíduo nas diferentes 
fases do viver. Impulsiona de forma 
sustentável valores e crenças de educação e 
saúde, com vistas a cidadania e as políticas 
públicas. 

Núcleo de Estudos e Pesquisa 
em Enfermagem (NEPEn) 

Sonia Maria Konzgen Meincke meincke@terra.com.br 

 

O  NEPEn visa estimular e divulgar 
 pesquisas na Faculdade de Enfermagem 
envolvendo estudos que abordem as 
temáticas da família, práticas em saúde e 
processo de trabalho em saúde. 

Grupo Saúde Mental  e 
Coletiva 

Luciane Prado Kantorski kantorski@uol.com.br  As pesquisas na área de ensino em 
enfermagem psiquiátrica e saúde mental 
iniciaram-se a partir das articulações durante 
o doutorado na EERP-USP em que um grupo 
de doutorandos vinculados a instituições do 
Rio Grande do Sul começaram a dedicar-se 
ao assunto em meados dos anos 90. Ao 
retornar aos locais de origem, estes 
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pesquisadores aglutinaram-se em torno de 
uma pesquisa sobre a temática, apoiados 
pelo CNPq com bolsa de produtividade em 
pesquisa do líder do grupo, captando-se 
recursos para eventos e realização de 
pesquisas na área. As produções científicas 
resultantes das pesquisas realizadas pelo 
grupo têm sido divulgadas nos meios 
científicos. O grupo tem mantido uma 
periodicidade de encontros, estudos, 
pesquisas integradas e discussões que 
consolidam um espaço em nível estadual 
ainda inédito e preocupado em responder às 
demandas regionais. Ampliando o impacto 
dos estudos do grupo pode-se afirmar que o 
estado tem sido pioneiro em refletir e 
implantar diferentes modalidades 
assistenciais na área da psiquiatria e que 
nossos estudos podem contribuir para 
apresentar propostas de reorganização da 
atenção em saúde e o ensino no país. 
Considera-se que o grupo de pesquisa tem 
condições de promover uma interlocução 
entre ensino de graduação e pós-graduação, 
serviços de saúde e pesquisas realizadas. As 
pesquisas do grupo englobam os temas da 
avaliação de serviços de saúde mental, 
organização do processo de trabalho em 
saúde mental, modelo psicossocial, 
interlocuções entre a saúde mental e a saúde 
coletiva. 

 


