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Câmara Técnica de Radiologia Industrial – Currículos dos Especialistas 

 

Dra. Kenia Angel Mares de Freitas 

Doutora em Matemática; Supervisora de Radioproteção desde 1986; realiza levantamentos 

radiométricos de instalações radiológicas; treina supervisores em proteção radiológica para 

certificação na CNEN;  registra e autoriza instalações de radiografia junto à CNEN; 

representante junto a CNEN/AIEA na revisão da norma de transporte NN5.01 e recusas e 

demora com transporte; participa da CORSEG - Comissão de Segurança da ABENDI, desde 

1986, como Membro/Presidente/Vice-presidente;  participa do IRPA - International Radiation 

Protection Association, desde de 2000 ; apresentação de trabalho e participação em todos os 

IRPAS desde 2000. 

Dr. Josilto Oliveira de Aquino 

Doutor em Engenharia Nuclear pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2009), Mestre em 

Radioproteção e Dosimetria pelo Instituto de Radioproteção e Dosimetria (2003), Especialista 

em Segurança Radiológica e Nuclear pela Universidade de Buenos Aires e Organismo 

Internacional de Energia Atômica (1996) e graduado em Bacharel em Química com Atribuições 

Tecnológicas pela Fundação Técnico Educacional Souza Marques (1989). É servidor da 

Comissão Nacional de Energia Nuclear desde 1984, lotado atualmente na Divisão de Aplicações 

Industriais, atuando principalmente nos seguintes temas: licenciamento, fiscalização, proteção e 

segurança radiológica de instalações radiativas. Presidente da FRALC - Federación de 

Radioproteción de América Latina y el Caribe (2013-2015), exerce também o cargo de Vice-

presidente da SBPR - Sociedade Brasileira de Proteção Radiológica (2012-2014). Inspetor da 

Agência Internacional de Energia Atômica - IAEA para assuntos de licenciamento e proteção 

radiológica na América Latina, Caribe e África. 

Dra. Andrea Huhn 

Docente do Curso Superior de Tecnologia em Radiologia e do mestrado profissional em 

Proteção Radiológica, do Instituto Federal de Santa Catarina - IFSC. Doutoranda e Mestre em 

Enfermagem pelo Programa de Enfermagem da UFSC (2014). Especialista em Docência para o 

Ensino Superior pela Faculdade do Litoral Catarinense - FLC (2009). Tecnóloga em Radiologia 

pela Universidade Luterana do Brasil - ULBRA (2001). Atualmente coordena projeto de 

extensão com apoio CNPQ, enfatizando sustentabilidade e imagens radiográficas e dedica-se a 

pesquisa acerca da proteção radiológica em radiodiagnóstico. Vinculada ao grupo de pesquisa 

EST -Educação, Saúde e Trabalho do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Santa Catarina e ao grupo PRAXIS: núcleo de estudos sobre trabalho, cidadania, saúde e 

enfermagem, da UFSC. Também é membro da Comissão de Educação do Conselho Regional de 

Técnicos e Tecnólogos em Radiologia de Santa Catarina - CRTR/11ª Região.  
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Flávio Vieira 

Possui pós-graduação em Docência no Ensino Superior, graduação em Radiologia pela 

Universidade Nove de Julho (2009). Experiência na área da docência, com ênfase em educação, 

atuando principalmente no seguinte tema: Proteção Radiológica e Radiologia Industrial. 

Experiência na área Radiologia Industrial atuação em medidores nucleares, transporte de 

materiais classe 7, aceleradores, técnicas analíticas, radiografia industrial e gamagrafia. 

Dr. Robson Spinelli Gomes 

Doutor em Engenharia de Produção, mestre em Ciência Ambiental, bacharel em física. Possui 

especialização na área nuclear junto a Philips Holanda e IPEN/USP. Substituto Eventual da 

Presidência, Diretor Técnico, Pró-Reitor de Pesquisa e Pesquisador da FUNDACENTRO/MTE, 

esteve cedido ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, onde atuou como Técnico 

pericial na área de Meio Ambiente, saúde do trabalhador e qualidade total. Atua também como 

professor em cursos de Pós-Graduação na UFF, UFBA, UCAM, UFOP e faculdade de Medicina 

Social da Santa Casa de São Paulo. Orientador de mestrado e monografia em curso de latu e 

scritu sensu. Especialista na área nuclear, atuou como gerente industrial da presidência da 

INB/RJ. Representou o Brasil no Comité Internacional de eletricidade durante dez anos, 

participa de grupos de estudos, autor de publicações e artigos científicos nas áreas de Higiene do 

trabalho, meio ambiente e ergonomia. Agente multiplicador de biossegurança, participou da 

elaboração da NR32 como representante técnico da bancada dos trabalhadores. Colaborou na 

descrição de projetos de decreto estadual e municipal na área de campos eletromagnéticos 

oriundos do serviço de telefonia celular no Rio de Janeiro. Durante alguns anos, foi relator 

técnico de ações do MTE em relação a Convenção da OIT n.115 que versa sobre radiações 

ionizantes. Consultor técnico na área de radiações ionizantes por meio de acordo de convênio 

firmado entre MPRJ e MPT/BA. 

Eduardo Ikeda Terni 

 Especializado em controle de qualidade em ensaios não destrutivos em peças seriais da indústria 

automotiva. Especialista em Radiografia Industrial e Radioproteção; com quase 15 anos de 

experiência nas áreas de Radiografia Industrial, Supervisor de Radioproteção e Prestação de 

Serviços de ensaios não destrutivos em peças fundidas. Especializado em radiografia e 

radioscopia industrial, área essa que coordena, supervisionando as operações e os procedimentos, 

treinamento e qualificação de operadores. Pós-Graduado em Qualidade e experiência em auditor 

interno no sistema ISO. Engenheiro de Segurança do Trabalho com experiência como assistente 

técnico e conhecimento na elaboração e emissão de documentos técnicos em riscos de radiação 

ionizantes. Qualificado como Supervisor de Radioproteção no CNEN e como Inspetor de 

Radiografia Industrial pela Aeronáutica. 
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Dr. Marco Aurélio/ MG 

Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP-1999), 

mestrado em Ciências e Técnicas Nucleares pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG-

2002) e doutorado em Tecnologias Energéticas e Nucleares pela Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE-2007). Atualmente é pesquisador titular do Centro de Desenvolvimento da 

Tecnologia Nuclear da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CDTN/CNEN). Desenvolve 

pesquisas na área de Física Médica e Engenharia Nuclear com ênfase nos seguintes temas: 

Metrologia das Radiações, Método de Monte Carlo aplicado à Dosimetria das Radiações 

ionizantes, Radioproteção. 
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