COMPLEMENTAÇÃO ESPECIALIZADA
CRONOGRAMA 2021
FASE

PROCEDIMENTOS

Confirmação de Programas e
envio do formulário digital
PROGRAMAS
preenchido com aprovação do

PERÍODOS

ATÉ 24/08/2020

CONDEP em caso de alterações

Online em Sistema Edudata
(preenchimento da ficha e
upload dos comprovantes
dos requisitos).
Validação da inscrição pelas
secretarias no sistema
Edudata (análise de
documentos e dados
pessoais cadastrados nos
INSCRIÇÕES E campos obrigatórios) e envio
VALIDAÇÃO DE de boletos para pagamento
DOCUMENTOS
de inscrição pelo site.

de 01/09 a 01/10/2020

de 02/09 a 02/10/2020

Limite para envio de boletos
para inscrição.

05/10/2020

Conferência dos pagamentos
e confirmação da inscrição.

Até 09/10/2020

Divulgação das inscrições
homologadas em site CCEx e
Área do Depto.

13/10/2020

De acordo com o Departamento

Em data(s) a serem
definida(s) pelos
Departamentos,
entre os dias
15/10/2020 e
18/12/2020.

Enviar para CCEx por e-mail
1) Lista dos candidatos
aprovados na seleção.
2) Lista de espera.

Até 05/01/2021

AVALIAÇÃO E
SELEÇÃO

DIVULGAÇÃO

PAGAMENTO
DE TAXA DE
MATRICULA

Matrículas

1ª chamada
Divulgação LISTA FINAL dos
candidatos aprovados
no site CCEx e
departamentos/Áreas.

15/01/2021

Envio de Boletos pela FFM
para candidatos aprovados.
(vencimento 22/01)

15 a 21/01

Pagamento da taxa de
matrícula.

até 22/01/2021

Confirmação de pagamento de
taxa de matricula.

até 27/01/2021

Convocação de candidatos em
lista de espera – 2ª chamada.

29/01/2021

Convocação de candidatos em
lista de espera – 3ª chamada
Convocação de candidatos em
lista de espera - 4achamada
Convocação de candidatos em
lista de espera – 5ªchamada
Conferencia e ajustes
de dados
1ª e 2ª chamada por carga

Cadastro CadColab

05/02/2021
12/02/2021
19/02/2021
28 a 03/02/2021
04/02/2021

3ª a 5ª chamada manual

15/02 e 22/02/2021

Solicitação de Crachás em
auto atendimento HC

A partir de 06/02/2021

01/03/2021

LISTA DE
ESPERA

Convocação de candidatos da
Lista de Espera para
complemento de vagas, pelo
Departamento, em razão de
desistências até 30 dias após o
início do programa. Envio de
informação para CCE".

Até 01 /04/2021

CARNAVAL 2021* provavelmente será adiado para maio

B - ORIENTAÇÕES:
1

Para a inscrição, o interessado deverá acessar o link disponibilizado no
Portal FMUSP: http://www.fm.usp-br/ccex/cursos/complementacao

a) Preencher a Ficha de inscrição online;
b) Anexar no Sistema cópia dos seguintes documentos CRM
(Brasil);
Cópia do diploma e declaração de conclusão de Residência
Médica na área pretendida (reconhecida pela CNRM) ou
certificado de estagio equivalente quando permitido pelo
departamento/área;
Uma (1 ) fotografia 3x4 com fundo neutro recente.

2
3

4

Após 48h, o sistema libera o boleto para pagamento da taxa de
inscrição;
As Secretarias dos PCE (dos Departamentos elou das Disciplinas)
terão acesso ao sistema, para acompanhamento das inscrições,
verificação dos documentos dos candidatos e validação das
inscrições.
Após a seleção realizada na área, o Departamento deverá
encaminhar a CCEx a lista dos aprovados para matricula,
juntamente com lista de espera.

C - VALORES DE INSCRIÇÃO E MATRICULA (SEMESTRAL) 2020:
Taxas de inscrição e matrícula válidas para 2021:
Área Médica

Inscrição anual
Matrícula semestral

= R$ 500,00
= R$ 300,00

Outras Áreas da Saúde (Fonoaudiologia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional)
•

Inscrição anual

= R$ 250,00

Matrícula Semestral

= R$ 150,00

*A matrícula semestral esta válida para ingressantes a partir de 2019.
Mensalidades
Áreas Médicas:

(A) 100% presencial de 20 a 40h semanais
Valor mensal mínimo de 10% (dez por cento) do salário mínimo estadual de primeira
faixa e máximo a critério do departamento/área.

(B) 50% conectado mais 15 a 30h semanais presenciais
Valor mensal mínimo de 10% (dez por cento) do salário mínimo estadual de primeira
faixa e máximo a critério do departamento/área.
Outras Áreas da Saúde (Fonoaudiologia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional):

(A) 100% presencial de 20 a 40h semanais
Valor mensal de 5% (cinco por cento) do salário mínimo estadual de primeira faixa
e máximo a critério do departamento/área.

(B) 50% conectado mais 15 a 30h semanais presenciais
Valor mensal de 5% (cinco por cento) do salário mínimo estadual de primeira faixa
e máximo a critério do departamento/área.
*Valor do salário mínimo estadual paulista, na primeira faixa, em 27/08/2020.

R$ 1.163,55 (Hum mil, cento e sessenta e três reais e cinquenta e cinco
centavos)
10% (dez por cento) do salário mínimo R$ 116,36
5% (cinco por cento )do salário mínimo R$ 58,18

D - CRITÉRIOS PARA MENSALIDADE/ANUIDADE
APROVADO EM REUNIÃO ORDINÁRIA CCEx DE 19/09/18 e VALIDADO
NO CTA 28/09/2018 COM ALTERAÇÕES.
"A critério dos departamentos/áreas, poderá ser estabelecido valor para custeio
do curso superior ao mínimo definido por este regulamento, com base na carga horária
semanal do programa e área de atuação, que deverá ser recolhido pelo candidato
matriculado por boleto bancário ou por outro meio definido até 0 70 (sétimo) dia útil de
cada mês ou em parcela única, definida como anuidade, no mês seguinte ao início das
atividades..."

APROVADO EM REUNIÃO ORDINÁRIA CCEX DE 21/07/2020.

PROF. DR. CARLOS VICENTE SERRANO JUNIOR
Presidente da Comissão de Cultura e Extensão
Universitária da FMUSP

