
COREMU 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA 

FAMÍLIA 

Calendário do Ano Letivo de 2019  

07 a 16/03 Semana de acolhimento dos residentes 

18/03 a 

23/03 

Início das aulas teóricas do 1º semestre letivo para R1 e R2 

18/03  Acolhimento dos R1 nos campos de prática 

19/03 Início do Diagnóstico Situacional (R1) 

30/03 Oficina sobre Plano de Ação (R1) – Horário: 08 às 12h presencial e de 

14 às 18h à distância 

05 a 06/04 Conferência Municipal de Saúde – todos os R1 e R2 convocados 

19/04 Sexta-feira Santa - suspensão das atividades 

15 a 26/04 Apresentação do Diagnóstico Situacional para a equipe de saúde (R1) 

21/04 Tiradentes/Páscoa - suspensão das atividades 

23/04 a 

03/05  

Entrega do relatório do Diagnóstico Situacional para o preceptor (01 

cópia) (R1) 

29/04 em 

diante 

Inserção do R1 nas atividades da equipe de saúde  

01/05 Dia do Trabalhador - suspensão das atividades 

03 a 11/05 Avaliação do relatório do Diagnóstico Situacional pelo preceptor (R1) 

13 a 18/05 Feedback do relatório do Diagnóstico Situacional pelo preceptor (R1) 

20/05 a 

25/05 

Entrega do relatório final em versão impressa do Diagnóstico 

Situacional para a gerência da USF (01 cópia), gerência de distrito (01 

cópia), Diretoria de Atenção Básica (01 cópia) e secretaria do 

Programa (01 cópia) (R1) 

20/05 em 

diante 

Intervenções na comunidade (R1) de acordo com o Diagnóstico 

Situacional e pactuação com o preceptor e com a equipe de saúde 

22/05 a 

31/05 

Realização da avaliação 360º ou outra avaliação de desempenho para 

R1 e R2 referente ao 1º trimestre (março/abril/maio) com feedback 

para o residente 

03 a 11/06 Prazo para entrega à secretaria do Programa da avaliação 360º ou outra 

avaliação de desempenho realizada para R1 e R2 referente ao 1º 

trimestre (março/abril/maio) 

10/06 Feriado Municipal – Fundação da cidade de Foz do Iguaçu. 

20/06 Corpus Christi – suspensão das atividades 

24/06 Feriado Municipal – Padroeiro de Foz do Iguaçu. 

19/07 Finalização das aulas teóricas do 1º semestre letivo 

20/07 a 

04/08 

Período para férias dos R1 e R2 

01 a 31/08 Escrita do edital da 5ª Seleção do Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família 

05/08 Início do segundo semestre letivo de 2019 

20 a 30/08 Realização da avaliação 360º ou outra avaliação de desempenho para 

R1 e R2 referente ao 2º trimestre (junho/julho/agosto) com feedback 

para o residente 



02/09 a 

10/09 

Prazo para entrega à secretaria do Programa da avaliação 360º ou outra 

avaliação de desempenho realizada para R1 e R2 referente ao 2º 

trimestre (junho/julho/agosto) 

01 a 30/09 Publicação do edital da 5ª Seleção do Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família 

01 a 30/09 Encontro dos preceptores com os profissionais de saúde residentes para 

apresentação dos resultados do plano de intervenção do diagnóstico 

situacional pelos R1. Data a ser agendada. 

07/09 Independência do Brasil – suspensão das atividades 

01/10 Início do período para marcação de banca pelos orientadores dos TCR 

com o envio à secretaria do programa da carta de encaminhamento 

01 a 31/10 Apresentações dos R1 referente ao Diagnóstico Situacional e Plano de 

Intervenção realizado ao Conselho Municipal de Saúde (de acordo com 

datas agendadas pelo Prof. Walfrido Kuhl Svoboda) 

12/10 Nossa Senhora Aparecida - suspensão das atividades 

02/11 Finados - suspensão das atividades  

15/11 Proclamação da república - suspensão das atividades 

05/11/2019 

a 

20/02/2020  

Defesas dos Trabalhos de Conclusão da Residência  

21 a 30/11 Realização da avaliação 360º ou outra avaliação de desempenho para 

R1 e R2 referente ao 3º trimestre (setembro/outubro/novembro) com 

feedback para o residente 

02/12 a 

13/12 

Prazo para entrega à secretaria do Programa da avaliação 360º ou outra 

avaliação de desempenho realizada para R1 e R2 referente ao 3º 

trimestre (setembro/outubro/novembro) 

14/12 Finalização das aulas teóricas do 2º semestre letivo 

16/12/2019 

a 

28/02/2020 

Período para férias dos R1 e R2 

20/02/2020 Prazo máximo para solicitação de dilação da defesa do TCR (R2) 

18 a 

23/02/2020 

Realização da avaliação 360º ou outra avaliação de desempenho para 

R1 e R2 referente ao 4º trimestre (dezembro/janeiro/fevereiro) com 

feedback para o residente 

25/02 a 

06/03/2020 

Prazo para entrega à secretaria do Programa da avaliação 360º ou outra 

avaliação de desempenho realizada para R1 e R2 referente ao 4º 

trimestre (dezembro/janeiro/fevereiro) 

 

Secretaria do Curso – Sala G 202-08 – JU 

Avenida Tarquínio Joslin, 1000 – Jardim Universitário 

Secretaria do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família  

secretaria.prmsf@unila.edu.br 
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