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O LABIN – Laboratório de Integração Universidade e Sistema Locorregional de Saúde é um 

dispositivo para fortalecer a integração ensino e trabalho na saúde com as atividades 

desenvolvidas pela UFRGS no sistema local de saúde. Envolve os diferentes cursos que 

compõem a Coordenadoria da Saúde – COORSAUDE, instância colegiada vinculada à Pró-

Reitoria de Graduação com função articuladora das ações referentes à formulação, à execução e 

à avaliação das políticas de formação profissional em saúde na UFRGS, base para os Projetos 

Político-Pedagógicos específicos dos cursos, e das conexões dos cursos da área da saúde com as 

demais áreas que auxiliam na formação de profissionais para atuar junto ao Sistema Único de 

Saúde ou na docência e na pesquisa. O seu objetivo é desenvolver políticas para a formação na 

área sob a perspectiva de atender às Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos da saúde, à 

legislação e às diretrizes éticas para o trabalho na saúde e estreitar as relações da Universidade 

com o SUS, tendo em vista necessidades sociais em saúde e o desenvolvimento de políticas 

públicas. As principais ações em desenvolvimento que ocorrem entre a Coordenadoria da Saúde 

e a Gerência do Distrito Glória/Cruzeiro/Cristal são: a Disciplina Praticas Integradas em Saúde; 

com a participação de quatorze cursos de graduação da área da saúde e sete Unidades de Saúde 

da Família; a atividade de familiarização, ação semestral dirigida a estudantes e profissionais da 

área da saúde que apresenta os cenários de prática de ensino e serviço e os projetos que a 

UFRGS desenvolve no âmbito do sistema municipal de saúde; o Programa PET GraduaSUS, que 

tem por objetivo promover melhorias nas práticas educativas em saúde e nas condições de 

ensino-aprendizagem nos cenários de práticas existentes no território de atuação do projeto. 

Considerando as experiências de ensino e serviço descritas, o LABIN vem operando como 



dispositivo para articulação entre as iniciativas da UFRGS existentes e para o fomento de novas 

iniciativas, bem como de desenvolvimento de tecnologias e metodologias para a integração entre 

a Universidade e o sistema local de saúde, com destaque para o que se denomina, na legislação 

nacional e na literatura especializada, do quadrilátero da educação (metáfora para designar as 

dimensões da educação permanente em saúde: formação, atenção, participação e gestão). A 

localização no território local facilita a integração e a articulação entre essas dimensões, 

normalmente separadas por questões "didáticas" (na verdade, pela separação disciplinar, já que 

pertencem a áreas distintas nas árvores do conhecimento). O Laboratório funciona num ambiente 

físico, com equipamentos e outros recursos tecnológicos, bem como com trabalhadores e 

estagiários, organizado e mantido nas dependências da Gerência Distrital, de modo colaborativo 

entre a GDGCC e a UFRGS/COORSAUDE, e disponível para atividades dos projetos da 

cooperação. No Laboratório, são desenvolvidas e referenciadas atividades da cooperação, em 

articulação com a COORSAUDE. A manutenção é realizada em cooperação entre as duas 

instituições, com base no termo de cooperação existente e no escopo dos projetos em 

desenvolvimento e futuros. Na Feira de Extensão, pretende-se demonstrar as diferentes 

iniciativas desenvolvidas e divulgar os principais resultados. 

 

Descritores: Integração Ensino-Serviço; Ensino em Saúde; Educação Permanente em Saúde; 

SUS. 


