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Teixeira (coautora) Resumo: O Programa de Extensão do Laboratório de
Políticas Públicas, Ações Coletivas e Saúde (LAPPACS/|UFRGS) tem
promovido atividades que buscam articular os eixos
ensino/pesquisa/extensão, em torno de questões relacionadas às
políticas públicas, a participação, ao controle social em saúde e aos
movimentos sociais. Integra a realização de seminários, palestras e
debates, estágios curriculares, pesquisas e publicações. Nesta edição
foram realizadas atividades como: aula pública com Sandra Fagundes
sobre a promoção de Políticas Públicas de Saúde e Saúde Mental
(05/06/19); os seminários: ?O Brasil precisa de Conselhos? que destacou
a importância da participação social como forma de consolidação da
democracia brasileira; e ?A Reforma Sanitária, 30 anos: como anda a
saúde da nossa democracia?? (30/08), que discute a reforma sanitária no
contexto da 16a Conferência Nacional de Saúde. Em parceria com o
Conselho Municipal de Saúde (CMS), no âmbito de um estágio curricular
do Bacharelado em Saúde Coletiva, foi promovido o curso: Fortalecendo
o Controle Social por meio da qualificação dos Conselheiros das
Comissões de Acompanhamento de Contratos (13/06 a 08/08/19).
Também em parceria com o CMS realizamos as ?Oficinas de devolução
da pesquisa Desafios da Participação Social na Atenção Básica? (11 e 12
de 2019) que foram momentos privilegiados para a educação
permanente. Lançamos em parceria com a Editora da Rede Unida o
edital ?Literatura e Saúde Pública: A narrativa entre a intimidade, o
cuidado e a política?, que recebeu mais de 70 contribuições de textos que
tratam da saúde em contos, poesias e crônicas. A previsão de publicação
dos livros é para o primeiro semestre de 2020. Desde 2015 o LAPPACS
promove o projeto História de Vida e Ação Política (HVAP), que consiste
no registro de narrativas autobiográficas centradas na passagem
público/privado, e já publicou 7 vídeos com variadas trajetórias de vida.
Este ano, foi realizada uma visita com aproximadamente 40 discentes da
UFRGS à aldeia Estiva para registro de entrevista com Zico da Silva,
enfermeiro e liderança envolvida com a SESAI (Secretaria Especial de
Saúde Indígena). Este ano foram registradas as histórias de vida de
Paulo Gadelha e Maria da Conceição Silva, ambos sanitaristas presentes
na 8a Conferência Nacional de Saúde, e estão agendadas Reginete

Bispo, Célia Chaves e Maria Luzia Jaeger. O HVAP recebeu destaque no
Salão de Extensão 2016. O LAPPACS promove diálogos entre a
universidade, a comunidade, o poder público e a sociedade civil
organizada.

