
                                                                        

 

FLUXO DE ESTÁGIO OPTATIVO/ELETIVO 

I) FLUXO DE ESTÁGIO OPTATIVO DO RESIDENTE DE UM PROGRAMA DA UNIFESP 
PARA OUTRO PROGRAMA DA UNIFESP. 

1. Permitido somente a R2. 
2. Permitido nos meses de outubro e novembro. 

3) O residente é responsável pelo contato inicial, via e-mail, com coordenador do 
programa de interesse, com cópia para seu coordenador, descrevendo o período 
desejado. 

4) Os coordenadores devem responder no próprio e-mail a concordância 
com a solicitação; 

5) O coordenador de programa que aceitou a solicitação deverá enviar via SEI um 
ofício sobre a concordância quanto ao estágio. 

 

II) FLUXO DE ESTÁGIO OPTATIVO DO RESIDENTE DA UNIFESP PARA OUTRA 
INSTITUIÇÃO 

I. Permitido apenas para R2; 

II. O estágio poderá ser de 30 a 60 dias; 

III. O residente é o responsável pela tramitação dos acertos com o local que irá recebê-lo; 

IV. O residente deverá apresentar todos os documentos exigidos pela Instituição parceira. 

V. A Instituição deverá encaminhar documento de aceite, com o nome do profissional que 
ficará responsável pela supervisão e avaliação do residente; 

VI. Os custos de transporte, alimentação e moradia será de inteira responsabilidade do 
residente. 

VII. O Coordenador deverá encaminhar para a secretaria da COREMU documento 
autorizando a realização do estágio externo, no qual deve constar o local em que será 
realizado o estágio, nome do responsável pelo residente, programação que deverá ser 
desenvolvida com respectiva carga horária; 

VIII. Os estágios que forem fora do território Nacional, ficarão sob responsabilidade do 
residente o seguro de vida. 



                                                                        

 

 

 

 

 

III) ESTÁGIO OPTATIVO PARA R2 DE INSTITUIÇÃO EXTERNA  
 
NORMAS GERAIS.  
 
1. A COREMU da Universidade Federal de São Paulo poderá receber 
residentes, R2, de outra COREMU ou Instituição parceira, sejam elas 
Hospitais Universitários ou demais Instituições de Ensino Superior, desde 
que oriundo de Residência Multiprofissional ou em Área Profissional de 
Saúde, para o período mínimo de 15 dias e máximo de 30 dias entre o mês 
de junho a dezembro do ano corrente. 
 
2. Somente serão aceitas as solicitações para as áreas de conhecimento 

e Programas oferecidos pela UNIFESP.  
 
3. Não há necessidade de processo seletivo para aceite e o residente 
deve seguir o Fluxo de solicitação de estágio optativo.  

 
FLUXO DE SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO OPTATIVO 
 
 1. O residente é o responsável pelo contato inicial com a secretaria da 
COREMU/UNIFESP (coremu@unifesp.br), informando o Programa e o 
período que deseja realizar o estágio, com antecedência mínima de 90 
dias.  
 
2. A nossa secretaria entrará em contato com o Coordenador do 
Programa solicitado, para verificar a possibilidade de aceite ou não. 
Além disso, o coordenador de programa deverá responder a 
solicitação do estágio com antecedência de 60 dias para fins de um 
andamento tranquilo nos trâmites. 
 
3. Em caso de aceite a COREMU de origem deverá encaminhar para a 
Coordenadora da COREMU da UNIFESP a solicitação oficial do estágio 



                                                                        

 

contendo o plano de estágio, período, local e profissional que ficará 
responsável pelo residente, lembrando que a carga horária deverá ser 
de 60 horas semanais, conforme legislação vigente.  
 
4. O residente, ao final do estágio, deverá apresentar, na secretaria da 
COREMU/UNIFESP, relatório das atividades desenvolvidas e cópia das 
fichas de frequência e avaliações, assinadas e carimbadas pelo 
Preceptor.  
 
5. No ato da solicitação do estágio, o residente deverá encaminhar 
uma declaração de matricula com data atual. 
 
6. Antes do início do estágio o residente deverá comparecer na 
secretaria da COREMU (Rua Botucatu, 740 –1º andar –Vila Clementino 
–SP), para efetuar sua matrícula, junto com os seguintes documentos:  
 

Ficha de matrícula (preencher no local);  

Cópia simples da carteira do Conselho Regional;  

Cópia simples do seguro de vida;  

Cópia simples do CPF.  
 
Obs: O residente deverá trazer, desua Instituição, as fichas de 
frequência e de avaliação. 
 
Dados para Contato Universidade Federal de São Paulo /Pró-Reitoria 
de Extensão -COREMU Rua Botucatu, 740 -1º andar -Vila Clementino -
São Paulo -SP CEP 04023-900 E-mail: coremu@unifesp.br Telefone: 
(11) 3385-4125 Ramal  

 


