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Breve Histórico CEREMAPS

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL - RESOLUÇÃO CIB Nº 054/2009

Art. 1º Aprovar a criação da Comissão Estadual de Residência Multiprofissional e em Área 
Profissional da Saúde.

Parágrafo 1º A Comissão Estadual de Residência Multiprofissional e em Área Profissional 
da Saúde, órgão colegiado e deliberativo, tem por finalidade atuar na formulação, execução 
e controle dos Programas de Residência Multiprofissional em Saúde e Residência em Área 
Profissional da Saúde.



Breve Histórico CEREMAPS

Art. 2º São instâncias componentes da estrutura da Comissão Estadual de Residência

Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde:

I – Pleno da Comissão

II - Coordenação-Geral;

III - Secretaria Executiva;

IV – Subcomissão de Avaliação, e

V – Plenária Consultiva, com a participação das Entidades da Sociedade Civil.



Comissões Descentralizadas 
Multiprofissionais de Residência –

CODEMUs.

Instância auxiliar à CNRMS, por unidade da Federação, para

assuntos relacionados a Residência Multiprofissional e em Área

Profissional da Saúde, de acordo com a legislação vigente.



A constituição da Plenária 
Organizativa, das Comissões 

Descentralizadas Multiprofissionais de 
Residência - CODEMUs.



RESOLUÇÃO CNRMS Nº 1, DE 3 DE MARÇO 
DE 2022

COMPOSIÇÃO 

Plenário

Art. 7º O Plenário da Comissão Descentralizada Multiprofissional de Residência será
composto por Coordenadores das COREMUs das instituições que ofereçam Programas
de Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde e um representante dos
residentes, em cada unidade da Federação.

Parágrafo único: o representante dos residentes na CODEMU será indicado pela
Associação Nacional de Pós-Graduandos com mandato de 1 (um) ano, não sendo
permitida a recondução.



RESOLUÇÃO CNRMS Nº 1, DE 3 DE MARÇO 
DE 2022

Diretoria Executiva

Art. 4º Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário, eleitos pelo Plenário.

Art. 5º Os candidatos deverão ser coordenadores de COREMU e/ou coordenadores de
Programas de Residência em Área Profissional da Saúde ou em Residência
Multiprofissional.

Art. 6º Os membros serão eleitos pelo mandato de 2 anos, podendo ter uma recondução

consecutiva para o mesmo cargo, sendo vedada a recondução entre cargos.



RESOLUÇÃO CNRMS Nº 1, DE 3 DE MARÇO DE 
2022

COMPETE À CODEMU

I - monitorar o andamento dos PRMS e PRAPS da unidade da Federação;

II - orientar, acompanhar e analisar os processos de credenciamento e recredenciamento de

instituições e autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de programas,

aumento do número de vagas, inclusão e alteração de categoria profissional e remanejamento

de vagas dos PRMS e PRAPS, sugerindo medidas que aprimorem o seu desempenho;

III - realizar estudos de demandas para cada área de concentração e categoria profissional de

saúde;

IV - orientar as Instituições ofertantes quanto à política de vagas, por área de concentração, de

acordo com a demanda;



RESOLUÇÃO CNRMS Nº 1, DE 3 DE MARÇO DE 
2022

V - fazer a interlocução com os Sistemas de Saúde, Instituições Formadoras, Associações de

Ensino, Conselhos Profissionais e CNRMS, em assuntos relativos à Residência Multiprofissional e

em Área Profissional de Saúde;

VI - acompanhar e orientar as COREMUs na atualização de dados e dos programas, e na

progressão e conclusão dos residentes em área da saúde no sistema eletrônico da CNRMS;

VII - analisar e emitir parecer sobre o processo de transferência de Residentes em área da saúde,

encaminhado pela COREMU de origem, e conforme a legislação vigente;



RESOLUÇÃO CNRMS Nº 1, DE 3 DE MARÇO 
DE 2022

VIII - realizar diligência ou indicar comissão para apuração, in loco, em caso de denúncia,

e elaborar os relatórios a serem encaminhados à reunião plenária da CNRMS;

X - propor à CNRMS a adoção de medida ao programa de residência, quando do não

cumprimento das exigências ou diligências no prazo estabelecido, quando da vistoria do

programa.



Art. 9º 
COMPETE AO 
PRESIDENTE

I - representar a CODEMU junto às autoridades e à CNRMS;

II - elaborar a pauta, convocar e presidir as reuniões ordinárias e

extraordinárias do Plenário;

III - cumprir e fazer cumprir este Regimento Interno e as Resoluções

da CNRMS;

IV - encaminhar ao Plenário os assuntos que dependem de aprovação;

V - manter informada a Secretaria-Executiva da CNRMS sobre a

situação dos PRMS e PRAPS ofertados pelas instituições de seu

Estado.



Art. 9º 
COMPETE AO 
PRESIDENTE

VI - responder às solicitações e correspondências enviadas à

CODEMU;

VII - acompanhar os processos de credenciamento e

recredenciamento de instituições e autorização, reconhecimento e

renovação de reconhecimento de programas, aumento do número de

vagas, inclusão e alteração de categoria profissional e remanejamento

de vagas dos PRMS e PRAPS, da Unidade de Federação sob

responsabilidade da CODEMU;

VIII - atender, quando convocado, às solicitações de participação em

plenárias da CNRMS.



Art. 10º 
COMPETE AO 

VICE-
PRESIDENTE

I - substituir o Presidente em suas ausências ou impedimentos;

II - elaborar, confeccionar e divulgar os anais dos eventos
promovidos pela CODEMU e outras atribuições designadas pelo
Plenário;

III - executar atividades inerentes à Diretoria Executiva, quando
designado pelo Plenário.



Art. 11º 
COMPETE AO 
SECRETÁRIO

I - secretariar e lavrar as atas das reuniões da Diretoria
Executiva e do Plenário da CODEMU;

II - auxiliar o Presidente no desempenho de suas
atribuições;

III - manter atualizado o banco de dados da CODEMU no
sistema eletrônico da CNRMS.



CONSTITUIÇÃO DA CODEMU

O Plenário construído por 14 Coordenadores das COREMUs das instituições que oferecem

Programas de Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde no Estado da

Bahia e o representante dos Residentes, em reunião ocorrida no dia 31 de março de 2022

escolheram, em votação aberta virtual, gravada, os Membros da Diretoria

Executiva/CODEMU- BA, ficando com a seguinte configuração:

Presidente - COREMU/ESPBA/SESAB

Vice-Presidente - COREMU/UEFS

Secretário - COREMU/EBMSP



CONSTITUINDO A CODEMU

A eleição dos membros dessa Diretoria foi documentalmente registrada e será encaminhada 

ao MEC;

Em reunião ocorrida no dia 14 de abril de 2022 o regimento da CODEMU/Ba foi aprovado 

pela plenário.

Após validação pela CNRMS, será publicada a listagem dos membros da Diretoria Executiva 

das CODEMU/Ba e do representante dos Residentes.



Obrigada!




