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RESUMO:

A Rede Governo Colaborativo em Saúde refere-se a um projeto originado a partir de uma parceria interinstitucional entre o Ministério

da Saúde e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), denominado “Rede de Gestão Colaborativa na Saúde: articulação

institucional e formativa, pesquisa & desenvolvimento e apoio em rede para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde”. Através da

inserção de instituições de ensino e pesquisa no sistema de saúde, busca-se não apenas o fortalecimento de políticas e programas e o

desenvolvimento institucional das organizações que compõem o sistema, mas também a qualificação do ensino, da pesquisa e da

formação em saúde. O projeto tem por objetivo o fortalecimento da gestão democrática e participativa e da educação em saúde e o

apoio ao desenvolvimento institucional do Sistema Único de Saúde (SUS), através da realização de atividades científico-acadêmicas, da

promoção intercâmbios interinstitucionais, do desenvolvimento e execução de projetos, da articulação em rede entre diversas

instituições e iniciativas para atuação colaborativa e formativa entre núcleos e instituições de educação, pesquisa, avaliação e

produção científico-tecnológica, visando a orientar ações, programas, serviços, sistemas e redes em saúde. A Rede Governo

Colaborativo atua na lógica dos coletivos em produção, integrando atores do cotidiano do SUS com dispositivos de formação,

fortalecendo a educação permanente. A partir disso, temos a UFRGS como instituição parceira para o desenvolvimento de diversos

projetos, apoiados em iniciativas que já vinham sendo desenvolvidas na universidade, como a Observatório de Tecnologias de

Informação e Comunicação em Sistemas e Serviços de Saúde (OTICS), o Núcleo de Educação, Avaliação e Produção Pedagógica em

Saúde (EducaSaúde), o Bacharelado e o Programa de Pós Graduação em Saúde Coletiva, dentro outros. Dentro desse cenário, temos,

até então, a participação da UFRGS na etapa de avaliação externa do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da

Atenção Básica (PMAQ), a retomada do projeto de Vivências e Estágios na Realidade do SUS (VER-SUS), dentre outros projetos

envolvendo gestão regionalizada, cooperação internacional e ensino e pesquisa em áreas estratégicas. Temos, então, a ilustração da

potencialidade das redes colaborativas, da articulação entre instituições de ensino e pesquisa, gestão e serviço buscando o

fortalecimento do Sistema Único de Saúde.
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