O Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos
do Ministério da Saúde (DECIT/SCTIE/MS), em parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa do
Estado do Rio Grande do Norte (FAPERN), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq) e a Secretaria de Estado da Saúde do Rio Grande do Norte (SESAP-RN) divulgam
hoje, dia 23 de março de 2016, a abertura da Chamada FAPERN/MS-DECIT/CNPq/SESAP-RN nº
002/2016 – PPSUS – Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde.
A presente Chamada tem por objetivo apoiar atividades de pesquisa, mediante aporte de recursos
financeiros a projetos que promovam o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação na área
da saúde visando o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), no Estado do RN. São
contempladas 24 linhas de pesquisa divididas em 5 grandes temas: (1) gestão e organização das
Redes de Atenção à Saúde (RAS); (2) gestão do trabalho e educação permanente em saúde; (3)
vigilância de riscos e agravos; (4) atenção á saúde com equidade e integralidade, e; (5) inovação
tecnológica em saúde. Será destinado a essa Chamada valor global de R$ 1.580.000,00, que irão
apoiar projetos de pesquisa em duas faixas de financiamento: (1) Faixa A: proposta com valor de até R$
80.000,00, e; (2) Faixa B: proposta com valor de até R$ 150.000,00.
As propostas podem ser apresentadas por pesquisadores com título de doutor e vínculo formal com
instituições de ensino superior e pesquisa no Estado do RN.
As propostas deverão ser submetidas online no Sistema de Informação de Ciência e Tecnologia em
Saúde (SISC&T – http://portal2.saude.gov.br/sisct/ ) até o dia 05 de maio de 2016 e a versão impressa
deverá ser entregue na FAPERN ou encaminhada por correio até o dia 06 de maio de 2016.
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