
Calendário de Atividades da Residência em Medicina Veterinária

Data Atividade Responsável

2016-1

março Término do prazo de  entrega  TCC corrigido  c/ submissão artigo (30 dias pós defesa) R2 (2014-16)

Término do prazo de envio da semana padrão 2016-1 

Término do prazo para informar nomes das equipes de preceptores, tutores e docente da área

Prazo final para entrega das avaliações e notas 2015-2 Docente/Coordenador

Prazo final para entrega das avaliações e auto-avaliações 2015-2 R2

30/5 Fim do prazo de entrega projeto R2 (com aceite CEEA, registro no cobalto, aprovação COCEPE) R2

Término do prazo para informe de férias de inverno R1-2 da área Coordenador(a) área

Fim do prazo para informar escala de preceptores durante  férias  acadêmicas Coordenador(a) área

Fim do prazo para definição dos orientadores de TCC (R1) Coordenador(a) área

11/07 a 7/8

2016-2

Prazo final para entrega das avaliações e notas 2016-1 Docente/Coordenador

Prazo final para entrega das avaliaçãoes e auto-avaliações 2016-1 R1 e R2

Término do prazo de envio da semana padrão 2016-2 Coordenador(a) área

21/9 Fim do período para entrega da versão escrita dos projetos R1 (3 cópias) - na secretaria R1/orientadores

7/10 a 11/11 Período de defesas projeto R1 R1-2016 e bancas

3/11 Fim do período para entrega da versão escrita da qualificação R2 (3 cópias) R2/orientadores

18/11 a 9/12 Período de qualificação dos R2 R2-2016 e bancas

Término do prazo para informe de férias de verão R1-2 da área Coordenador(a) área

Fim do prazo para informar escala de preceptores durante  férias  acadêmicas Coordenador(a) área

Indicação de bancas e datas defesas TCC R2 orientadores/R2-2016

1º/12-26/fev Período de defesas TCC R2-2016 e bancas

15 dias pré-defesa Fim do período para entrega da versão escrita dos TCCs (3 cópias) R2

19/12/16 a 1º/03/17

1º-15/12 Período provável para Seleção 2016

Março 2017 Término do prazo de  entrega  TCC corrigido  c/ submissão artigo (30 dias pós defesa) R2-2015

Período destinado às férias (15 dias, SEM fracionar ou estender)

6/6

Período destinado às férias (15 dias, SEM possibilidade de fracionar ou estender)

22/8

22/3

Coordenador(a) área

28/11
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1º do mês Folha de Frequência mês anterior R1-R2

1ª sexta-feira/mês

1ª terça-feira/mês

última terça/mês Reunião COREMU

Datas fixas

Reunião NDAE

Reunião NDAE-COREMU


