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REDE CIENTÍFICA COLABORATIVA EM SAÚDE
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Resumo

Este trabalho pretende apresentar o primeiro momento da experiência de cooperação acadêmica firmada em
2012 entre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e a Alma Mater Studiorum – Università di
Bologna (UNIBO) que está promovendo o interesse nas atividades de ensino e pesquisa de ambas as
instituições, bem como, uma colaboração científica em temas de interesse comum, incluindo-se pesquisas
conjuntas sobre questões de gestão de saúde primária e avaliação de sistemas de saúde, Equidade em
Saúde, Saúde Global e Saúde Coletiva, bem como a mobilidade de pesquisadores, professores e estudantes.
No ano de 2011, missões técnicas exploratórias incluíram a participação de representantes da UNIBO em
atividades no Brasil e mediadas pela UFRGS. Atividades previstas: promover intercâmbio acadêmico;
participar da co-orientação de trabalhos de teses; organizar simpósios, conferências sobre temas de
pesquisa; desenvolver  programas de pesquisa conjunta através de convênios ou contratos específicos;
realizar intercâmbio de informações quanto ao desenvolvimento do ensino e da pesquisa em cada  uma das
instituições. Todas as iniciativas estão relacionadas à UFRGS, por meio da Rede Governo Colaborativo em
Saúde, em parceria com o Ministério da Saúde do Brasil, a Associação Brasileira da Rede Unida, e outras
universidades que compõem a rede científica mantida no Brasil em articulação com a UFRGS. Nos anos de
2012 e 2013 diversas atividades com professores e estudantes da UNIBO, bem como diretores e
trabalhadores em saúde da Região da Emilia Romana, aconteceram no Brasil. Algumas delas: intercâmbio de
estudantes italianos para participarem do VER-SUS; participação de professores e pesquisadores da UNIBO
em diferentes seminários promovidos pela UFRGS e pelo Ministério da Saúde do Brasil; aulas ministradas nas
disciplinas de Práticas Integradas em Saúde Coletiva; participação em congressos de Saúde Coletiva no
Brasil, como o Congresso da Rede Unida e o Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva; participação em
oficinas do Programa para a Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica (PMAQ). As atividades na
cooperação acadêmica firmada entre UFRGS e UNIBO produzem rede científica que qualifica os processos de
formação e de trabalho em saúde de estudantes, professores, pesquisadores e trabalhadores. A rede
científica tem o sentido de destacar a cooperação horizontal e o compartilhamento de recursos, projetos e
redes interinstitucionais em ambos os países, tendo as universidades partícipes da cooperação como elos
centrais. O avanço da cooperação no eixo da pesquisa e produção de conhecimentos constituiu um projeto
conjunto, que foi denominado de “Programa de pesquisas integradas em Saúde Coletiva, educação na saúde
e qualidade da atenção básica em saúde”, constituindo um novo eixo da cooperação entre ambas.
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