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ATA DA III REUNIÃO DA COORDENAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – CONAE, 

REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2014.    

Às nove horas do dia vinte e nove de setembro do ano de 2014, na sede do Conselho Nacional de 1 

Técnicos em Radiologia, sito no SRTVN Quadra 701 Bloco P, sala 2.080 – Brasília/DF, realizou-2 

se a reunião da Coordenação Nacional de Educação – CONAE. Presentes: o TNR. Valtenis 3 

Aguiar Melo – Presidente, o MSc. João Raimundo Alves dos Santos – Membro, a Profa. 4 

Cleusaneide Fernandes de Lima – Membro, o MSc. Guilherme Oberto Rodrigues – Membro, a 5 

MSc. Michele Torquato Martins – Membro, o Prof. Dr. Paulo Roberto Wollinger – Membro, o 6 

Prof. Ricardo Andreucci – Membro e o MSc. Francisco Aparecido Cordão – Membro. Ausente, 7 

por motivo justificado, o Prof. Dr. Ibevan Arruda Nogueira – Membro. O Presidente da 8 

Coordenação abriu os trabalhos agradecendo a presença dos membros. Em continuidade o MSc. 9 

João Raimundo Alves dos Santos disponibilizou a cada membro a pauta da 3ª reunião, iniciando-10 

se com a leitura do Relatório da 2ª reunião. Em seguida, passou-se ao desenvolvimento das 11 

atividades requeridas no planejamento da CONAE, com o debate e propostas sobre a 12 

metodologia para a execução dos Projetos: Projeto Estratégico 01 – Estabelecimento de 13 

Parceria (Parceiros do CONTER); Projeto Estratégico 02 – Consolidar a presença do SATR na 14 

Radiologia (SATR atuante); Projeto Estratégico 03 – Capacitação de profissionais das técnicas 15 

radiológicas em mamografia (CONTER contra o câncer de mama: prevenção e qualidade); 16 

Projeto Estratégico 04 – Difusão das ações da CONAE (CONAE em foco); Projeto 17 

Estratégico 05 – Educação continuada em radiologia (Renovando os Saberes); Projeto 18 

Estratégico 06 – Formação Docente em Radiologia (Professores na Radiologia nota 10); 19 

Projeto Estratégico 07 – Vigilância em Radiologia; Projeto Estratégico 08 – Projeto DCN - 20 

Tecnólogo em Radiologia (DCN - JÁ); Projeto Estratégico 09 – Projeto DNC – Técnico em 21 

Radiologia (DNC - JÁ); Projeto Estratégico 10 – Defesa da Segurança e Qualidade do uso de 22 

Radiações Ionizantes (Práticas Radiológicas: Habilitar para bem realizar) e Projeto Estratégico 23 

11 – Elaboração do Projeto de Lei (Nova Lei).  Em sequência, iniciou-se o debate e propostas 24 

sobre os procedimentos para realização dos projetos escolhidos, tarefa executada no decorrer de 25 

toda a reunião. Como resultado da atividade, foram definidos 04 grandes eixos: Consolidação 26 

do exercício da profissão – exercício ilegal (Consolidar a presença do SATR na Radiologia (2), 27 

 Educação Continuada em Radiologia (5)  e Formação Docente em Radiologia (6); Regulação 28 

(Diretrizes e Lei) (DCN Tecnológico (8), DCN Técnico (9), Defesa da Segurança e qualidade do 29 

uso de radiações ionizantes (10)  Elaboração do Projeto de Lei (11); Promoção do trabalho 30 

(Capacitação de profissionais das técnicas radiológicas em mamografia (3)  e divulgação das 31 

ações da CONAE (4) e Parcerias (Parceiros do Conter (1) e Vigilância em Radiologia (7). Em 32 

seguida foi discutida a metodologia de trabalho. Foram apresentadas duas propostas: a)  Cada 33 

dois membros discute  as principais estratégias dos projetos, em seguida define o projeto 34 

prioritário e traz para a plenária, por fim a plenária define a metodologia de trabalho. b)      A 35 
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partir dos eixos discutir os projetos e escolher o prioritário por eixo no grupo.Optou-se pela 36 

discussão coletiva por eixo para que se escolha o Projeto Prioritário. Os membros decidiram 37 

como Projeto Prioritário no Eixo Regulação os Projetos 8 e 9 (Diretrizes e Lei - DCN 38 

Tecnológico, DCN Técnico); no Eixo Promoção foi escolhido como Projeto Prioritário o Projeto 39 

3 (Capacitação de profissionais das técnicas radiológicas em mamografia), no Eixo Consolidação 40 

optou-se pelo Projeto 3 (Consolidar a presença do SATR na Radiologia) e no Eixo Parcerias foi 41 

escolhido como Projeto Prioritário o Projeto 1 (Estabelecimento de parceria). Nada mais a tratar, 42 

às dezessete horas e trinta minutos foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que após lida 43 

e aprovada, será assinada por todos os membros presentes. Brasília, 29 de setembro de 2014. Às 44 

nove horas do dia trinta de setembro deu-se seguimento à reunião desta Coordenação. Ausente, 45 

por motivo justificado, o Prof. Dr. Ibevan Arruda Nogueira – Membro. Ato contínuo, passou-se 46 

ao desenvolvimento da atividade iniciada no dia anterior, dando sequência ao debate para definir 47 

qual metodologia será utilizada para a realização dos projetos escolhidos. Como resultado do 48 

debate, os membros decidiram inicialmente dividir-se em duplas para traçarem um 49 

plano/estratégias para efetivação dos projetos.  Em continuidade, as duplas apresentaram seus 50 

projetos e metodologias para execução dos mesmos, a todos os membros da Coordenação. Em 51 

seguida os membros sugeriram por aprofundar os Projetos com programa de execução, sendo 52 

submetido à Diretoria Executiva do CONTER para conhecimento e deliberação. O seguimento 53 

desta atividade dar-se-á na próxima reunião da CONAE.  Considerando o calendário de 54 

atividades da CONAE e tendo em vista a indisponibilidade de alguns membros para 55 

comparecimento na reunião agendada para o mês dezembro/2014, decidiu-se por encaminhar 56 

Ofício à Diretoria Executiva do CONTER, solicitando a alteração da data da reunião agendada 57 

para os dias 08 e 09/12 para os dias 15 e 16/12/2014. Nada mais a tratar, às dezesseis horas foi 58 

encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por todos os 59 

presentes. Brasília, 30 de setembro de 2014.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 60 
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