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Calendário de Reuniões Ordinárias da Comissão de Residência do Programa de 

Residência Uni e Multiprofissional em Área Profissional da Saúde 

(COREMU/PRAPS) para o ano de 2022 

 

1. Considerando o disposto no Regimento Interno do PRAPS/FAMED/UFU: 

Art. 11º. A COREMU reunir-se-á ordinariamente, com periodicidade bimensal e extraordinariamente, 

sempre que necessário, a critério do seu presidente ou por solicitação de ao menos um terço de seus 

membros.  

§ 1º As reuniões ordinárias e extraordinárias da COREMU serão convocadas previamente por seu 

presidente, que tem a função de elaborar a pauta a ser abordada em cada reunião.  

§ 2º O prazo mínimo para a convocação será de 48 (quarenta e oito) horas. Este prazo também é 

limite para os componentes da residência encaminhar ao presidente os temas que queiram 

acrescentar à pauta da reunião. Temas urgentes poderão ser acrescidos à pauta, desde que 

aprovados pela COREMU, no início de cada reunião. 

2. Considerando a disponibilidade do Coordenador do PRAPS, também Presidente da COREMU, e da 

maioria dos coordenadores de Área de Concentração, 

3. Apresenta o calendário abaixo para as reuniões ordinárias do PRAPS/FAMED/UFU para o ano de 2022, a 

ocorrer às quintas feiras, das 8h30h as 11h30h: 

 

  

 

 

 

 

 

 

4. Destacam-se ainda outras orientações constantes no Regimento Interno do PRPAS/FAMED/UFU: 

Art. 14º. Quando um membro da COREMU não puder participar de alguma reunião, o poder de voto 

passará ao seu vice.  

DATA MEMBROS PARTICIPANTES 

25/01 COREMU - geral 

10/02 Coordenadores e/ou vices 

10/03 COREMU - geral 

07/04* Coordenadores e/ou vices 

12/05 COREMU - geral 

09/06 Coordenadores e/ou vices 

14/07 COREMU- geral 

11/08 Coordenadores e/ou vices 

15/09* COREMU- geral 

06/10* Coordenadores e/ou vices 

10/11 COREMU- geral 

08/12 Coordenadores e/ou vices 
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§ 1º O voto será sempre pessoal, não sendo admitido voto por procuração, por representação, 

por correspondência ou por qualquer outra forma. 

§ 2º Em caso de acumulação de representações na COREMU, será permitido apenas um voto por 

membro.  

§ 3º Quando na impossibilidade de participação na reunião do membro titular ou o seu vice, 

deverá ser enviado, até dois dias úteis após a reunião, uma justi

COREMU.  

§ 4º Quando uma representatividade não comparecer por mais de 2 (duas) reuniões ordinárias ou 

extraordinárias consecutivas, sem apresentar justificativa ao presidente da COREMU, a mesma 

deverá ser imediatamente substituíd

§ 5º Representatividades que não comparecerem por mais de 4 (quatro) reuniões anuais, mesmo 

que com justificativa, deverão ser substituídas no ano seguinte.

 

 

 

Calendário aprovado em 25 de janeiro de 2022

 

 

Portaria de pessoal UFU nº 3014, de 29 de julho de 2021
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§ 1º O voto será sempre pessoal, não sendo admitido voto por procuração, por representação, 

por correspondência ou por qualquer outra forma.  

§ 2º Em caso de acumulação de representações na COREMU, será permitido apenas um voto por 

§ 3º Quando na impossibilidade de participação na reunião do membro titular ou o seu vice, 

deverá ser enviado, até dois dias úteis após a reunião, uma justificativa ao presidente da 

§ 4º Quando uma representatividade não comparecer por mais de 2 (duas) reuniões ordinárias ou 

extraordinárias consecutivas, sem apresentar justificativa ao presidente da COREMU, a mesma 

deverá ser imediatamente substituída pelos seus pares a pedido do presidente da COREMU. 

§ 5º Representatividades que não comparecerem por mais de 4 (quatro) reuniões anuais, mesmo 

que com justificativa, deverão ser substituídas no ano seguinte. 

25 de janeiro de 2022 durante reunião ordinária da COREMU

 
Maria Angélica Melo e Oliveira 

Coordenadora do PRAPS/FAMED/UFU 
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§ 1º O voto será sempre pessoal, não sendo admitido voto por procuração, por representação, 

§ 2º Em caso de acumulação de representações na COREMU, será permitido apenas um voto por 

§ 3º Quando na impossibilidade de participação na reunião do membro titular ou o seu vice, 

ficativa ao presidente da 

§ 4º Quando uma representatividade não comparecer por mais de 2 (duas) reuniões ordinárias ou 

extraordinárias consecutivas, sem apresentar justificativa ao presidente da COREMU, a mesma 

a pelos seus pares a pedido do presidente da COREMU.  

§ 5º Representatividades que não comparecerem por mais de 4 (quatro) reuniões anuais, mesmo 

durante reunião ordinária da COREMU. 

Portaria de pessoal UFU nº 3014, de 29 de julho de 2021 


