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Chamada de Projetos 08/2009
Programa de Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde
A Diretoria Executiva da Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do
Paraná torna público o resultado da aprovação das solicitações de auxilio financeiro, referente à Chamada de Projetos
08/2009 – “Programa de Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde ”.
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