
CALENDÁRIO DA RESIDÊNCIA INTEGRADA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE E 
EM ÁREA DA SAÚDE: ATIVIDADES 2021  

 

 
 

Demandas na COREMU e NDAE 

Demandas Universidade – Calendário PG semestral 

Demandas dos Coordenadores/Programas 

Demandas de docentes 

Demandas do residente 

DATA  ATIVIDADE  RESPONSÁVEL 

Primeiro Semestre 

Março 

01.03  Recepção dos residentes pelos 
Programas  (edital 308/2020) 

Coordenação 
do  Programa 

01/Março  Início das aulas eixos teóricos     
(modalidade Remota, enquanto durar a      
Crise COVID-19,  determinação PROPPI) 

Docentes 

10.03  Entrega das Folhas de Frequência e 
relatórios à  COREMU (excepcionalmente por 
e-mail) 

Coordenação 
do  Programa 

10.03 Abertura do período para lançamento de 
notas  

Docentes 

15/03 Período final para lançamento dos planos 
de ensino pelos professores no GURI 

Docentes 

15/Março  a) Envio de contratos dos ingressantes       
regulares 2021, Turma VII– para     
PROGEPE; 

COREMU 

20/03 Data Limite para informar residentes ativos 
no  mês vigente para COREMU - Ação 
estratégica  “O Brasil conta Comigo: 
Residentes na Área do MS)de Saúde” 
(Portaria nº 580, de 27 de março   

de 2020 

Coordenação 

22/03 Reunião Ordinária COREMU 
Pautas previstas:  
- Calendário 2021  
- Semana padrão dos programas 2021-I - 

COREMU 



 

Lista de concluintes de fevereiro/21 
 

25/03 Data Limite para informar lista de   
residentes ativos (informe de   
monitoramento mensal) para 
MEC/CNRMS - Ação estratégica “O Brasil 
conta Comigo:  Residentes na Área de 
Saúde”(Portaria nº  580, de 27 de março 
de 2020 do MS 

COREMU 

Abril 

01/04 Lançamento de Abandono pela Divisão 
Registros Acadêmicos  

COREMU 

05.04  Reunião I NDAE:   
 

NDAE 

09.04  Envio lista de residentes Ativos (R1 e R2) 
para  MEC/CNRMS  

COREMU 

12.04  Entrega das Folhas de Frequência e 
relatórios à  COREMU (excepcionalmente por 
e-mail) 

Coordenação 
do  Programa 

19.04 II Reunião COREMU 
Pautas: 

1. COVID-19: Relato dos programas 

 

COREMU 

20.04  Data Limite para informar residentes ativos 
no  mês vigente para COREMU - Ação 
estratégica  “O Brasil conta Comigo: 
Residentes na Área do MS)de Saúde” 
(Portaria nº 580, de 27 de março   

de 2020  

Coordenação 
do  Programa 

25.04  Data Limite para informar lista de   
residentes ativos (informe de   
monitoramento mensal) para 
MEC/CNRMS - Ação estratégica “O Brasil 
conta Comigo:  Residentes na Área de 
Saúde”(Portaria nº  580, de 27 de março 
de 2020 do MS) 

COREMU 

30.04  Data limite para regularização de     
documentos junto à COREMU, da turma       
concluinte (quarta  turma 2019-2021) 

Coordenação 
do  Programas 



 

30.04  Data limite para resolução de pendências 
(via  SEI) residentes junto a secretaria 
acadêmica. 

Coordenação 
do  Programa 

30.04  a) Solicitar códigos de certificados MEC 
para  as turmas (sem pendências)  
b)Enviar lista de concludentes (sem   
pendências) para emissão certidão PROPPI  

COREMU 

Maio 

Maio  Informações aditivo maio/outubro para  
Descentralização de bolsas – registro 
SIMEC 

PROGEPE e   
Divisão   

Orçamento 

10.05  Entrega de Folha de Frequência e relatórios 
à  COREMU (excepcionalmente por e-mail) 

Coordenação 
do  Programas 

10.05  Reunião II NDAE:  
Pauta prevista:  

- COVID-19: Relato dos Programas 
- Processo seletivo 2021  
 

NDAE 

20.05  Data Limite para informar residentes ativos      
no mês vigente para COREMU - Ação        
estratégica “O Brasil conta Comigo:      
Residentes na Área de Saúde” (Portaria       
nº 580, de 27 de março  de 2020 do MS) 

Coordenação 
do  Programa 

24.05  Reunião II COREMU  
Pauta prevista:  
Covid/19 - Relato dos Programas 
- Comissão de seleção 2021 
 

 
COREMU 

25.05  Data Limite para informar lista de   
residentes ativos (informe de   
monitoramento mensal) para 
MEC/CNRMS - Ação estratégica “O Brasil 
conta Comigo:  Residentes na Área de 
Saúde”(Portaria nº  580, de 27 de março 
de 2020 do MS) 

COREMU 

31.05  Prazo final para lançamento e encerramento 
dos  planos de ensino no GURI (2020-I)  

Docentes 

Junho  

10.06  Prazo Final para entrega à COREMU:  
- Entrega de Folha de Frequência e relatórios 
à  COREMU (excepcionalmente por e-mail) 

Coordenação 
do  Programa 



 

 - Oferta 2020-2  
- Semana Padrão 2020-2  

 

12/06 Reunião III NDAE  
Pauta prevista:  
-Plano de ação programas  
- Processo seletivo 

NDAE 

21.06  Data Limite para informar residentes ativos      
no mês vigente para COREMU - Ação        
estratégica “O Brasil conta Comigo:      
Residentes na Área de Saúde” (Portaria       
nº 580, de 27 de março  de 2020 do MS) 

Coordenação 
do  Programa 

25.06  Data Limite para informar lista de   
residentes ativos (informe de   
monitoramento mensal) para 
MEC/CNRMS - Ação estratégica “O Brasil 
conta Comigo:  Residentes na Área de 
Saúde”(Portaria nº  580, de 27 de março 
de 2020 do MS) 

COREMU 

28.06  Reunião III COREMU  
Pautas previstas:  
-Oferta e semana padrão 2021-2  
-Resolução/Regimento e Normas  

COREMU 

Julho 

10.07  Entrega de Folha de Frequência e relatórios 
à  COREMU 

Coordenação 
do  Programa 

12.07  Reunião IV NDAE  
Pauta prevista:  
-Plano de ação programas  
-Processo seletivo 2021 
 

NDAE 

20.07  Data Limite para informar residentes ativos      
no mês vigente para COREMU - Ação        
estratégica “O Brasil conta Comigo:      
Residentes na Área de Saúde” (Portaria       
nº 580, de 27 de março  de 2020 do MS) 

Coordenação 
do  Programa 

25.07  Data Limite para informar lista de   
residentes ativos (informe de   
monitoramento mensal) para 
MEC/CNRMS - Ação estratégica “O Brasil 
conta Comigo:  Residentes na Área de 
Saúde”(Portaria nº  580, de 27 de março 

COREMU 



 
 

de 2020 do MS) 

26.07  Prazo máximo para o lançamento de Notas 
e  frequências Semestre 2020-I no sistema 
GURI 

Docentes 

26.07  Reunião IV COREMU  
Pauta prevista:  
- revisão calendário  
- segundo semestre 2021 (plano de ação  
programas) 
 

COREMU 

30.07  Prazo Final para entrega à COREMU:  
- conceitos e frequência teórica 2020-1 
emitida  do GURI em PDF com assinatura 
docente; 

Coordenação 
do  Programa 

 - Conceitos práticos dos residentes em 
2020-1,  juntamente com os instrumentos de 
avaliação  preenchidos e assinados;  
- Relatório semestral PROPPI-2019-I; 

 

Segundo Semestre 

Agosto 

01-17/08  Data provável de início das atividades 
do  eixo teórico 2020-2 

Docentes 

10.08  Data limite para entrega de 
documentos  para solicitação de 
Estágio Optativo de  Vivência 

Residentes 

10.08  Entrega de Folha de Frequência e relatórios 
à  COREMU (excepcionalmente por e-mail) 

Coordenação 
do  Programa 

31.08  Período máximo para inserção e finalização 
dos  planos de ensino de componentes 
2020-2 no  GURI 

Docentes 

17.08  Reunião V NDAE  NDAE 

23.08  Reunião V COREMU  
Pautas Previstas:  
-última reunião para solicitação de 
estágio  optativo de vivências  
-processo seletivo 2021 

COREMU 



 
 

01.10 Informações aditivo 
maio/outubro para  Descentralização 
de bolsas – registro SIMEC  

PROGEPE e  Divisão   
Orçamento 

 

24.08  Data Limite para informar residentes ativos      
no mês vigente para COREMU - Ação        
estratégica “O Brasil conta Comigo:      
Residentes na Área de Saúde” (Portaria       
nº 580, de 27 de março  de 2020 do MS) 

Coordenação 
do  Programa 

25.08  Data Limite para informar lista de   
residentes ativos (informe de   
monitoramento mensal) para 
MEC/CNRMS - Ação estratégica “O Brasil 
conta Comigo:  Residentes na Área de 
Saúde”(Portaria nº  580, de 27 de março 
de 2020 do MS) 

COREMU 

Setembro 

10.09  Entrega de Folha de Frequência e relatórios 
à  COREMU (excepcionalmente por e-mail) 

Coordenação 
do  Programa 

21.09  Reunião VI NDAE  NDAE 

24.09  Data Limite para informar residentes ativos      
no mês vigente para COREMU - Ação        
estratégica “O Brasil conta Comigo:      
Residentes na Área de Saúde” (Portaria       
nº 580, de 27 de março  de 2020 do MS) 

Coordenação 
do  Programa 

25.09  Data Limite para informar lista de   
residentes ativos (informe de   
monitoramento mensal) para 
MEC/CNRMS - Ação estratégica “O Brasil 
conta Comigo:  Residentes na Área de 
Saúde”(Portaria nº  580, de 27 de março 
de 2020 do MS) 

COREMU 

27.09  Reunião VI COREMU  COREMU 

Outubro 

10.09  Entrega de Folha de Frequência e relatórios 
à  COREMU (excepcionalmente por e-mail) 

Coordenação 
do  Programa 



19.10  Reunião VII NDAE  NDAE 
 

25.10  Reunião VII COREMU  
Pautas Previstas:  
- solicitações de defesas 

COREMU 

Novembro 

10/11  Prazo Final para entrega à COREMU:  
- Entrega de Folha de Frequência e relatórios 
à  COREMU (excepcionalmente por e-mail) - 
Oferta 2020-2  
- Semana Padrão 202112 (se alterações) 

Coordenação 
do  Programa 

23.11  Reunião VIII NDAE  NDAE 

29.11  Reunião VIII COREMU  
Pautas Previstas:  
- último período para entrega de relatórios 
de  estágio optativo;  
- ofertas componentes e semana padrão 
2022-1 

COREMU 

23 a 30.11  Defesas de TCR Turma V (2020-2022)  Residentes 

Dezembro 

Até 10.12  Prazo Final para entrega à COREMU: - 
Folha de Frequência e relatórios à 
COREMU  - Lista de Prováveis Concluintes 
e planilha  atualizada de certificação da 
Turma (2019- 2021) 

Coordenação 
do  Programa 

13.12  Reunião IX COREMU  
Pautas Previstas:  
- homologação de defesas  
- solicitação de férias Programas 

COREMU 

18.12  Prazo máximo para lançamento de 
notas e  frequência nos componentes no 
GURI 

Docentes 

21.12  Prazo máximo para envio a COREMU   
comprovante de notas e frequências emitida 
do  GURI em PDF com assinatura docente; 

Coordenação 
do  Programa 

2022 

Janeiro  Envio de Relatório de Prestação de Contas 
2021 e Planejamento 2022 – enviar SIMEC 

Divisão de   
Orçamento 

Fevereiro  matrícula Residentes ingressantes  COREMU 



 
 

Observação: os períodos de férias dos Programas de Residência ainda não foram 
definidos e serão incluídos posteriormente no calendário da Residência.  

Eventos Transversais Previstos  
Fórum Nacional Residências*  
Fórum Regional Residências*  
SIEPE*  
*verificar instruções normativas pertinentes 

Fevereiro  Prazo Final para entrega à COREMU: - 
Volume final do TCR e comprovante de  
submissão do artigo da Turma 2019-2021 - 
Folhas de frequências e relatórios de janeiro 
e  fevereiro  

Coordenação 
do  Programa 

janeiro a  
março 

Avaliação Discente do Programa para PROPPI 
Encerramento das atividades para Turma 
2019- 2021 

Residentes  
Residentes 


