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PPSUS – São Paulo 

Balanço das atividades do Programa de Pesquisa para o SUS 
no Estado e São Paulo: 
 
 
*Últimos três editais: 
 *2008-2009 – em fase de finalização  
 *2011-2012 – em fase de julgamento 
 *2012-2013 – início previsto para esse ano 
 
*Encaminhamentos discutidos em reunião com FAPESP em 
fevereiro de 2013 



PPSUS – São Paulo 2008-2009 

Edital PPSUS 2008-2009  
 
*37 propostas 
*R$ 6.700.000,00 
*Encerramento em 31/07/2012 
*Projetos prorrogados até abril de 2013 
*Seminário de Avaliação Final 
 *Participação de gestores da saúde e pesquisadores 
 *Data provável: 09 e 10 de maio de 2013 
 *Local: Instituto de Saúde 
 *Recursos: 
  - Projeto FAPESP para passagens e diárias 
  - IS – alimentação e divulgação 
 



PPSUS – São Paulo 2011-2012 

*Cronograma 

Atividades Data Nova Proposta 

Lançamento do Edital na página online  da FAPESP e Diário 
Oficial do Estado 

06/08/2012 OK 

Disponibilização do Formulário de Propostas online 06/08/2012 OK 

Limite para submissão eletrônica das propostas ao MS/Decit 08/10/2012 OK 

Limite para entrega da documentação na FAPESP  08/10/2012 Prorrogado até 
18/12/2012 

Divulgação dos resultados na página Internet da FAPESP e Diário 
Oficial do Estado  

08/02/2013 03/06/2013 

Contratação das propostas aprovadas  01/03/2013 01/07/2013 



PPSUS – São Paulo 2011-2012 

Etapas da avaliação:  

 

Enquadramento das propostas    

 

Avaliação de assessores ad hoc 

 

Comissão de especialistas 

•   

Comitê gestor 

 



PPSUS – São Paulo 2011-2012 

Edital PPSUS 2011-2012 
 
* Reunião - Marco Zero 
 -Objetivo: Favorecer a incorporação dos resultados 
 das pesquisas financiadas pelo PPSUS por meio da 
 aproximação entre gestão e academia 
 -Presença dos pesquisadores contemplados no edital 
 e gestores da saúde     
 -Data provável: segunda semana de agosto de 2013 
 -Local: Instituto de Saúde 
 -Recursos: do convênio 
  



PPSUS – São Paulo 2012-2013 

 
*Assinatura do convênio entre FAPESP e CNPq em dezembro 
de 2012 
 
*Recursos: R$ 8.000.000,00 
 
*Duração: 40 meses (propostas com execução em 24 meses) 



PPSUS – São Paulo 2012-2013 

 
*Oficina para definição de prioridades de pesquisa e linhas 
que comporão o edital 
 *Meta: Aperfeiçoar o processo de definição de       
 prioridades visando o Edital PPSUS 2013 
 *Consulta ao Decit sobre linhas específicas(*) 
 *Consulta ao Conselho de CCT&I/SES-SP 
 *Consultas às coordenadorias da SES 
 *Consulta aos pesquisadores 
 *Oficina de trabalho com presença de gestores e 
 pesquisadores para definir linhas do edital 
 *Data provável: 2º semestre de 2013 para 
 lançamento do edital ainda nesse exercício 



PPSUS – São Paulo 

ppsus@isaude.sp.gov.br 
soniav@isaude.sp.gov.br   

 

Muito Obrigada! 
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