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O Laboratório de Políticas Públicas, Ações Coletivas e Saúde da 

UFRGS(LAPPACS/UFRGS), criado em 2014, tem como objetivo integrar ensino, 

pesquisa e extensão, trabalhando em rede para a potencialização das atividades de 

formação, apoio à pesquisa, desenvolvimento de novas tecnologias e ações de 

educação permanente. O enfoque do LAPPACS para a análise de políticas públicas 

considera a complexidade da vida política e, neste sentido, se interessa pelos 

movimentos sociais e ações coletivas que excedem os espaços institucionais de 

organização social. Deste modo, busca desenvolver parcerias, construindo redes que 

envolvem academia, gestão e militância. No último ano desenvolvemos parcerias com 

diversos serviços de saúde, movimentos sociais, como o Nuances – Grupo pela Livre 

Expressão Sexual, o Laboratório de Integração Universidade e Sistema Local de 

Saúde – LABIN, a Rádio Web Saúde, dentre outras. O LAPPACS/UFRGS está ligado 

ao Bacharelado em Saúde Coletiva e ao Programa de Pós-Graduação em Saúde 

Coletiva da UFRGS e faz parte da Rede Governo Colaborativo em Saúde. Seu vínculo 

com a Rede é uma estratégia para potencializar as atividades de apoio à pesquisa, 

ações de educação permanente e ações de extensão que trabalhem questões 

voltadas às políticas públicas e saúde coletiva, envolvendo trabalhadores, militantes e 

acadêmicos que almejam um SUS cada vez mais participativo, equânime e 

humanizado. O laboratório desenvolve e apoia as seguintes pesquisas: Psicopolítica 

das Fronteiras Estatais - Movimentos Sociais e Políticas de Educação, que investiga a 

relação entre movimentos sociais e Estado, tomando como foco de problematização 

as políticas de educação da cidade de Porto Alegre/RS; Desafios da Participação 

social na Atenção Básica, que analisa os conselhos locais de saúde da cidade de 

Porto Alegre, além de comparar estes arranjos com as experiências de participação 

nas casas de saúde na Itália. O LAPPACS realizou no último ano dois grupos de 

estudos, intitulados Análise de Políticas Públicas, e Grupo de Estudos sobre 

Pesquisas Qualitativas em Ciências Humanas e Sociais. Em 2015 foram 

desenvolvidos três projetos de extensão: 1) Evolução das Instituições de Saúde: 

História e Desafios Atuais; que objetiva conhecer a evolução temporal das práticas 

realizadas para diferentes patologias, proporcionando reflexões interdisciplinares. 

2)História de Vida e Ação Política, que traz para a universidade experiências de vida 

marcantes de ativistas e lideranças políticas, propiciando o diálogo entre a produção 

de conhecimento acadêmico e as experiências de ativistas e militantes sociais. 3) 24 

Anos do Grupo Nuances: ações de extensão sobre Cultura, Política, Saúde e 

Sexualidade; este projeto trouxe para a universidade discussões acerca das políticas 

públicas de enfrentamento à LGBTfobia e demais questões relevantes às lutas dos 

movimentos sociais LGBTT. As diferentes formas de articulação do laboratório para 

produção de pesquisas, ações de extensão e formação política foi extremamente 

relevante para a produção de conhecimento dos bolsistas, parceiros e professores. 
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