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APRESENTAÇÃO 

 

Prezado Coordenador e membros da CONAE, 

 

Segue o Relatório da décima reunião da Coordenação Nacional de Educação 

do CONTER – CONAE. 

Nessa reunião a pauta teve os seguintes eixos: informes e encaminhamentos;  

Discussão da Parceria ABENDI – CONTER; Discussão do Parecer do Prof. Cordão; 

Avaliação do Planejamento Estratégico da CONAE 

 

PRESENTES 

 

TNR. Abelardo Raimundo de Souza – Coordenador Geral -  e os membros: Profa. MSc. 

Michele Torquato Martins, Prof. Dr. Paulo Roberto Wollinger, Prof. Francisco Aparecido 

Cordão, Prof. MSc. Guilherme Oberto Rodrigues e o Prof. MSc. João Raimundo Alves 

dos Santos. 

Convidada: Tecnóloga  Luciene Prado para participar do ponto referente à Avaliação do 

Planejamento Estratégico da CONAE. 

 

PAUTA – 10ª Reunião da CONAE 

 

1º Dia: 27/04 – quarta—feira 

 09 h – Início das Atividades 

a) Saudação do Coordenador Geral da CONAE 

 09 h 15 – 1ª Atividade – Aprovação da Pauta  

 09 h 30 – 2 ª Atividade – Leitura e aprovação do Relatório da 9ª reunião da CONAE 

 10 h – 3ª Atividade – Informes 

 10 h 40 – 4ª atividade – Discussão da Parceria ABENDI – CONTER 
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 13 h – Almoço 

 14 h 15 –- Discussão do Parecer do Prof. Cordão 

 17 h 30 – Encerramento do dia 

 

2º Dia:  28/04 – quinta-feira 

 09 h 00 – Avaliação do Planejamento Estratégico da CONAE – 2016 - (vide anexo 4) 

 12 h 30 – Almoço 

 14 h – Continuação do Planejamento da CONAE - 2016 

 17 h – Encerramento do dia  

 

3º Dia:  29/04 – sexta-feira 

 9 h às 12 h 30 - Avaliação do Planejamento Estratégico da CONAE – 2016 

 12 h 30 – Almoço 

 14 h – Continuidade da Avaliação do Planejamento Estratégico da CONAE – 2016 

 16 h 45 – Calendário de Reuniões da CONAE 

 17 h – Encerramento do dia  
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1 DETALHAMENTO DA REUNIÃO 

 

1.1 O item detalhamento da reunião contempla todos os pontos discutidos. Para 

efeitos didáticos ele foi subdividido em saudações e informes; Parceria ABENDI 

– CONTER; Parecer do Prof. Cordão para o CEE do Paraná e Avaliação do 

Planejamento Estratégico da Coordenação Nacional de Educação 

 

1.2 SAUDAÇÃO E INFORMES 

 

O Tecnólogo Abelardo Raimundo de Souza, coordenador geral da CONAE abriu 

os trabalhos saudando os presentes. Em seguida passou a condução dos trabalhos para o 

membro João R. A. Santos que pautou os seguintes itens: 

 

1.2.1 Leitura e aprovação da Ata da reunião anterior 

Em função de que a nona reunião teve como foco a aprovação da Proposta do 

Projeto Pedagógico do Curso de Radiologia Industrial, os presentes consideraram que a 

ata da referida reunião estava aprovada, pois todos os itens foram validados 

coletivamente. 

1.2.2 Informes 

O Prof. João passou os seguintes informes: 

a) 06 e 07/04 – 59ª Reunião Extraordinária do Conselho Nacional de Saúde – CNS, 

na qual foram discutidos os itens: 

 Apreciar a apresentação de relatório feito pelos técnicos do Ministério da 

Saúde, em torno do desabastecimento de medicamentos e vacinas, o 

quadro epidemiológico da sífilis e o combate ao AEDES AEGYPTY;  

 Apreciar a análise do terceiro relatório da prestação de contas 

quadrimestral do Ministério da Saúde; 
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 Analisar e deliberar acerca dos pareceres da Comissão Inter setorial de 

Recursos Humanos – CIRH;  

 Apreciar e deliberar acerca da Minuta de Resolução proposta pelo Grupo 

de Trabalho de Ciências Humanas e Sociais da Comissão Nacional de 

Ética e Pesquisa - CONEP; 

 Realizar o debate sobre a composição das Comissões do Conselho 

Nacional de Saúde para o triênio 2015/2018 

 Realizar o ato público em defesa do SUS. 

b) 07 e 08/04 – 280ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde – CNS - na 

qual foram discutidos os itens: 

 Atualizar/validar a missão do Conselho Nacional de Saúde (CNS); 

 Realizar Análise de Situação da estrutura e desempenho do CNS;  

 Elaborar o Plano de Ação do CNS para o período 2016/2018;  

 Promover o reconhecimento mútuo de atores-chave para o planejamento 

do CNS 

c) Fórum dos Conselhos das Profissões Regulamentadas 

 Informes das indicações para o CNE 

A Diretora-Presidente do CONTER esteve na reunião da CONAE para discutir 

esse item. Ela reafirmou que o profissional tecnólogo já é aceito há mais de vinte anos. O 

CONTER abraçou o trabalho desse profissional. Houve um crescimento da atuação 

profissional que saiu da sala de exames e estão atuando em outras áreas – supervisor, 

professor, etc. No entanto o profissional tecnólogo não será aceito pelos demais 

profissionais da área da saúde na área federal. Em função dessa questão foi levantada a 

pergunta: Qual o futuro do Tecnólogo? 

É necessário, segundo ela, repensar o fato de que o CNS não vai aprovar a 

profissão de tecnólogo em radiologia e tampouco de outras áreas. Por isso, a Diretoria 

vem acenando para a necessidade de que se pense também no fortalecimento de propostas 

de instituições educacionais que desejam iniciar o bacharelado. 
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Também foi frisado que somente 10% dos profissionais tecnólogos formados 

estão inseridos no Conselho. É necessário enfrentar essa questão. Em função do avanço 

da tecnologia é necessário repensar o trabalho do técnico. Hoje em dia há inúmeras 

limitações para esse profissional sendo necessário ampliar para o Tecnólogo e para o 

Bacharel.  

 

d) Fórum dos Conselhos das Profissões da Saúde 

 Informes sobre o Projeto de Lei do Tecnólogo 

O membro da CONAE, João informou aos demais de que a resistência para 

aprovação do Tecnólogo na área da saúde no Fórum das Profissões regulamentadas desse 

âmbito é muito grande e que não passará a aprovação nesse colegiado da proposta do 

CONTER. 

 

e)  FENTAS - FÓRUM DAS ENTIDADES NACIONAIS DOS 

TRABALHADORES DA ÁREA DE SAÚDE - 05/04/2016 - 

 Aprovação da Pauta da Reunião Ordinária do FENTAS 

 Análise de Conjuntura 

 Avaliação da Primeira Etapa do Planejamento do CNS 

 

O membro da CONAE, João, informou aos demais membros que o Fentas reúne-

se, ordinariamente um dia antes do CNS para preparar a pauta e a intervenção junto ao 

Conselho. Sua pauta, começa sempre com uma análise de conjuntura e em seguida são 

feitas as discussões acerca dos pontos referentes à saúde. 

 

f) 03 e 4 de abril de 2014 e 15/12/2015 – CONPEP (vide anexo 1)  

O membro João trouxe os informes sobre as duas últimas reuniões bem como 

informou a todos os presentes de que estava sendo indicado para o CNE – câmara de 

educação básica.  
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g) DEGERTS. Seguem os pontos tratados e repassados pelo membro João: 

 

Reunião de continuidade dos pontos da parceria. 

 

C: O DEGERTS marcará reunião com os integrantes da Coordenação de Gestão 

Estratégica, CONTER e com sua participação para verificar como está esse debate e, se 

possível, viabilizar a participação do CONTER. 

D: - Ficaremos aguardando a data. Ok? Assim que tivermos uma posição da Coordenação 

de Gestão entraremos em contato. 

 C: Resposta: Ok. Aguardaremos o retorno de vocês. 

 

C: O CONTER articulará reunião com o Conselho Nacional de Saúde, em conjunto com 

o DEGERTS para verificar a forma de discutir a inserção do Tecnólogo em Radiologia 

na Portaria sobre os trabalhadores da saúde. Já encaminhamos ofício ao Presidente do 

CNS e estamos aguardando data para a reunião com ele. Tão logo a tenhamos, vamos 

informá-los para que estejamos juntos na mesma, caso a agenda de vocês permita.  

D: Não podemos estar juntos na mesma mesa com o CNS, e não podemos emitir parecer 

a respeito, oficialmente, porque isso demonstraria uma ingerência do Ministério em 

assunto da competência do Conselho. Não teria uma boa resposta. Se quiser, podemos 

conversar por telefone a respeito. 

C: Ok. Sem problemas. Colocamos esse encaminhamento, pois havíamos compreendido 

que o antigo Coordenador havia proposto nos acompanhar na reunião. Mas sem 

problemas com o entendimento expressado nesse mail acerca desse ponto.  

  

C: O CONTER entrará na Plataforma de RH para verificar como poderá contribuir. 

Igualmente o DEGERTS verá com o seu técnico essa possibilidade - Já o fizemos e seria 
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bom articular uma reunião com a equipe técnica do Portal para discutirmos mais 

detalhadamente esse item. Aguardamos o retorno.  

D: A equipe fica em Natal, temos uma agenda lotada com eles no momento. Vou entrar 

em contato com você durante a semana, e veremos o que é possível. 

C: Resposta: Ok. Aguardaremos o retorno de vocês. 

  

C: O CONTER encaminhará para o DEGERTS o projeto de Lei 3.661, a fim de que 

possam conhecer o seu teor e verificar como podem contribuir. A Lorena – Assessoria da 

Diretoria do CONTER - vai encaminhar-lhes o documento.  

 

g.1 - Fórum permanente do MERCOSUL para o trabalho em saúde  

O membro João trouxe os informes sobre a última reunião da Câmara de 

Regulação do Trabalho do Ministério da Saúde. O colega Wolnei é o representante do 

CONTER, no entanto não pode estar presente na reunião em função de problemas 

ocorridos para o seu deslocamento junto à Capital. Participaram da Reunião, além do 

João, a Assessora da Diretoria Lorena. Foram passadas as informações solicitadas pelo 

DGERTS que constam do anexo (2) 

 

g.2 - SGTES 

 O curso de especialização de nível médio em Radioterapia – 

INCA/CONTER/UERJ 

 

O membro João informou os demais colegas que o CONTER encaminhou todos 

os documentos referentes ao Projeto Pedagógico bem como elaborou uma resolução 

específica para acolhimento dos alunos oriundos do curso de extensão universitária da 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro no curso de Radioterapia para serem acolhidos 

por todo o Sistema. Essa resolução se fez necessária, uma vez que a Universidade não 

ministra o curso de especialização técnico de nível médio em radioterapia. 
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1.3 PARCERIA ABENDI – CONTER 

 

O membro João expôs que já foram feitas inúmeras rodadas de negociação com a 

ABENDI para acolher os profissionais da radiologia industrial no Sistema 

CONTER/CRTR. No anexo 3 consta o que foi acordado até o momento e os próximos 

passos a serem dados. O professor Ricardo apresentou o quadro abaixo para comparar os 

requisitos necessários para a formação desses profissionais de acordo com as 

organizações relacionadas à radiologia industrial. 

 

GUIA DE REQUISITOS DAS VÁRIAS ORGANIZAÇÕES RELACIONADAS À 
RADIOLOGIA INDUSTRIAL 

CONTER ABENDI CNEN 

 
Lei 7.394/85 
 
- Diploma de Escola Técnica 

Radiologia, com egressos 
do ensino médio (800 horas) 

 
-  Estágio (400 horas) 

 

 

NA-001 – Radiografia 
Industrial  
 

Qualificação Nível 1 
 
- 40 horas treinamento, por 
OTR ou Nível 3 

(O treinamento deve ser 
reconhecido pela ABENDI) 

 

- Experiência 3 meses no 
método 

 
- Curso técnico nível médio 
 
- Exame de vista 
 
 

Qualificação Nível 2 
 
- 80 horas treinamento (ou 

direto N2 - 120 horas), 
por OTR ou Nível 3 
(O treinamento deve ser 

reconhecido pela ABENDI) 
 

- Experiência 9 meses (direto 
N2 – 12 meses) 

 
- Curso técnico nível médio 

 

NN 7.02 – Radiografia 
Industrial 
 

Operador I 
 
- 80 horas de treinamento 

radioproteção, a menos de 2 
anos, ministrado pelo SPR 
(com experiência > 5 anos) 

 
- 5 meses de experiência 

comprovado por histórico de 
dose 

 
- Experiência operacional 50 

exposições, comprovada 
pelo SPR da frente de 
trabalho 

 
- Exame físico 

 
Operador II 
 
- 80 horas de treinamento 

radioproteção, a menos de 2 
anos, ministrado pelo SPR 
(com experiência > 5 anos) 
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- Exame de vista 
 
 

Certificação (exames 
aplicado por CEQ´s) 

 
- Exame teórico: 40 questões 
- Exame específico: 20 

questões 
- Exame prático 

 

- 6 meses de experiência 
comprovado por histórico de 
dose, como Operador I 

 
- Experiência operacional 50 

exposições, comprovada 
pelo SPR da frente de 
trabalho 

 
- Exame físico 
 

  Outras práticas 
Radiológicas 
 
- 80 horas de treinamento 

radioproteção, ministrado 
pelo SPR 

 

 

1.4 PARECER DO PROF. CORDÃO PARA O CEE DO PARANÁ 

 

Os membros da CONAE leram a minuta do Parecer (anexo IV) e deram sugestões. 

 

1.5 AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA COORDENAÇÃO 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

 

Iniciou-se a avaliação do Planejamento Estratégico da CONAE e foram abordados os 

itens abaixo: 

 

1.4.1. Missão da CONAE – É a razão de ser da Coordenação é o porquê ela existe.  

 

 “Promover, atualizar o sistema de formação técnica e tecnológica e fomentar a pesquisa 

e extensão, por meio de diferentes modalidades e práticas educacionais, propiciando a 

capacitação dos profissionais das ciências radiológicas e orientação das instituições de 

ensino, na melhoria da saúde e do bem estar social”. 
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1.4.2. Visão da CONAE 

Visão é o sonho da organização. É aquilo que se espera ser num determinado 

tempo e espaço. A visão é um plano, uma ideia mental que descreve o que a organização 

quer realizar objetivamente nos próximos anos de sua existência.  

“Tornar-se referência nacional no âmbito da educação tecnológica das técnicas 

radiológicas.” 

 

1.4.3. Valores da CONAE (CONDIÇÃO DE DESEMPENHO) - "Como faz? 

Representam os princípios éticos que norteiam todas as suas ações. Neste ponto o foco 

está nos valores e crenças. Busca-se, aqui, os princípios básicos instituídos, 

compartilhados e seguidos na organização. Inicialmente foram contatos que a CONAE já 

trabalha com os seguintes valores: 

 

Respeito à diversidade – Ética - Democracia e Perseverança 

 

1.4.4. OPORTUNIDADES E AMEAÇAS 

a) Análise das oportunidades e ameaças externas à CONAE. Identificação de quais 

fatores, atuais ou potenciais externos à organização, que podem contribuir ou 

ameaçar em grau relevante a realização da missão da Coordenação Nacional de 

Educação do CONTER. 
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FATORES DO AMBIENTE EXTERNO 

OPORTUNIDADES 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICA 

1) Ações da política pública federal para combater e 

prevenir o câncer de mama, expansão do SUS, câncer 

de pele. 

2) A existência de concursos públicos para profissionais de 

radiologia com ênfase no graduado em tecnologia, 

especialmente os promovido pela EBSER e pelas 

Universidades Públicas. 

3) A existência de Fóruns de debates sobre valorização do 

profissional tecnólogo, inclusive buscando a 

regulamentação do profissional em lei específica 

4) A publicação de lei em todas as instâncias federativas 

ratificando que o exercício da profissão é de uso 

exclusivo dos profissionais das técnicas radiológicas 

 

ECONÔMICA 

1) O investimento do governo federal no programa de 

expansão da radioterapia; 

2) O aumento do número de cursos promovido pelo 

Pronatec 

 

 

 

 

SOCIAL 

1) A ABENDI, a CNEN, CBR, são parceiros estratégicos. 

2) A existência dos Organismos de Treinamentos 

Reconhecidos (OTR), na área industrial, que podem ser 

uma força. 

3) A Sociedade Brasileira de Radioterapia está 

reformulando as técnicas e buscando condições de 

melhorar o profissional da área; 



CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
 

COORDENAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – CONAE 
 

13 

4) As instituições de Ensino – PUC/PR – e Faculdades 

Santa Marcelina podem contribuir com os cursos em 

seus Estados. 

5) O reconhecimento da área de radiologia dentro das 

Anvisa e visas regionais 

6) A Parceria com o INCA e a UERG, Osvaldo Cruz 

(HAOC) 

7) O Programa Ciência Sem Fronteira 

8) A existência do ICESP 

 

 

TECNOLOGIA 

1) A utilização de scanners na inspeção e segurança 

2) A ampliação dos programas de pós-graduação lato e 

stricto senso 

3) Existência de Programa Nacional voltado p/ o 

incremento de novas tecnologias para o aprimoramento 

das técnicas básicas utilizadas na área de saúde, 

objetivando reduzir iatrogenias. 

AMEAÇAS 

 

 

 

POLÍTICA 

1) A indecisão do cenário político nas três dimensões do 

poder: executivo, judiciário e legislativo 

2) A radicalização do CNS na defesa de seus interesses 

corporativos 

3) A mobilização dos setores organizados da área de saúde 

pela não regulamentação, por lei, da profissão de 

tecnólogo 

4) O avanço da articulação dos biomédicos na 

consolidação de atividades de exercício profissional dos 

tecnólogos. 
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5) O excesso de legislação na área radiológica industrial 

inviabilizando a utilização, pesquisas e investimentos. 

 

 

 

ECONÔMICA 

1) A pressão econômica dos grandes laboratórios e 

fabricantes de equipamentos contra pesquisadores 

brasileiros. 

2) A diminuição de verbas públicas e privadas para 

pesquisa pura e aplicada. 

3) Ausência de uma política salarial para as duas áreas – 

técnico e tecnólogo 

 

 

 

 

SOCIAL 

1) A falta de formação inicial e continuada dos Professores 

para os cursos de técnico e tecnológicos 

2) Os projetos estabelecidos pelas Secretarias e Conselhos 

Estaduais de forma desarticulada entre educação, saúde 

e CONTER 

3) A precária avaliação e regulação do Ensino Técnico e 

Tecnológico 

4) Ausência de matriz curricular padrão para o Técnico e 

Tecnólogo em radiologia, definindo com clareza os 

respectivos perfis profissionais. 

TECNOLOGIA 5) A diminuição brasileira de investimentos em pesquisa 

tecnológica. 

 

 

 

b) Definição das premissas do ambiente interno. Identificação dos PONTOS 

FORTES e FRACOS (oportunidades e fraquezas) - do ambiente interno do 

CONTER e da CONAE que podem alavancar a realização da missão ou seja 

favorecer o alcance de um bom desempenho 
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FATORES DO AMBIENTE INTERNO 

 

DIMENSÕES 

PONTOS FORTES 

(Oportunidades) 

PONTOS FRACOS 

(Fraquezas – precisam ser 

melhoradas) 

 

 

SOCIEDADE 

 O Conter ser um órgão 

regulador; 

 Promoção de eventos 

(Congresso, Seminários, 

etc.) 

 A existência da CONAE 

 A CONAE é um fórum 

de discussão de aspectos 

relacionados à radiologia 

e educação. 

 Participação nos Fóruns 

das Profissão, no 

FENTAS, etc. 

 Legislação – carga 

horária reduzida. 

 Atuação dos Biomédicos 

nas áreas radiológicas. 

 A expectativa dos alunos 

ao procurarem o ingresso 

na carreira (aposentadoria 

e carga horária reduzida) 

 Situações do cotidiano do 

profissional das técnicas 

radiológicas que 

apresentam ausência de 

POP para a realização de 

exames. 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSOS 

INTERNOS 

 A continuidade dos 

assuntos tratados entre 

reuniões; 

 O apoio logístico  

 O trabalho sistemático e 

organizado  

 Dificuldade de inscrição 

do técnico em radiologia 

industrial no Conselho. 

 Pouca articulação entre a 

CONAE e os CRTRs 

 Dificuldade de 

comunicação com os 

órgãos educacionais, 

CNEN, CBR, etc. 
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 Ausência de elaboração 

das políticas de educação 

continuada no âmbito do 

CONTER/CRTRs 

COMUNICAÇÃO 

  O uso do face book 

 A revista do CONTER 

 Site do Conter 

 Site das instituições de 

origem dos membros da 

CONAE. 

 Dificuldade de 

comunicação e 

inadequação entre a 

assessoria de imprensa e a 

conae 

 Forma de comunicação 

inadequada das Minutas e 

Resoluções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESSOAS 

 

MEMBROS DA COORDENAÇÃO 

 Diversificação nas áreas 

radiológicas 

 Participação de membros 

de outras áreas. 

 Participação de membros 

vinculados ao MEC e as 

SE. 

 Profissionais bem 

formados e com 

consciência de 

transformação 

 

FUNCIONÁRIOS 
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 Disponibilização de um 

funcionário para a 

Coordenação 

 Capacidade e dedicação 

Marilúcia, Elizângela 

  

 

 

 

 

ECONÔMICA 

(FINANCEIRA) 

 A contribuição de 

passagens e diárias 

 A possibilidade de dotar 

a CONAE com um 

percentual como a 

CONAFI 

 O apoio das instituições 

em que atuam os 

membros da CONAE 

  

 Falta de divulgação do 

trabalho do Tecnólogo e a 

distinção entre técnico e 

tecnólogo (falta 

identidade profissional). 

 Falta de incentivo para a 

graduação tecnológica 

INFRAESTRUTURA 

  Local excelente; 

 Estrutura administrativa 

 Apoio jurídico 

 Apoio de TI 
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1.4.5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (LONGO PRAZO) 

 

Os objetivos organizacionais proporcionam benefícios, como: guias para a ação, 

motivação e envolvimento dos colaboradores e racionalidade na tomada de decisão. São 

os objetivos globais e amplos da organização e definidos no longo prazo, isto é, entre dois 

a cinco ou mais anos pela frente.  

 

 

1) Articular parcerias com a ABENDI e Organismo de Treinamento 

Reconhecido (OTR) estimulando a formação na radiologia industrial. 

META (S) 

1.1 Elaborar termo de Parceria, em 3 meses, visando a formalização da parceria. 

PROJETO: Redigir o Termo de Parceria 

Ok 

 

1.2 Elaborar e Publicar a Resolução, no prazo máximo de 1 ano a partir da data de 

assinatura do acordo para o ingresso de profissionais da radiologia industrial no 

Conter. 

PROJETO: Elaborar o Edital – Em andamento 

 

1.3 Elaboração do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Radiologia Industrial - OK 

1.4 Enviar Projeto Pedagógico para a CNEN para comentários. 

1.5 Inserir o curso de técnico em radiologia industrial no Catálogo Nacional dos Cursos 

Técnicos do MEC 

1.6 Fomentar o surgimento de cursos em radiologia industrial, no prazo de 18 meses, a 

partir da assinatura do acordo; 

PROJETO: Elaborar o projeto de indução 
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2) Consolidar a necessidade do SATR, fomentando a sua formação. 

2.1 Propor à CONAFI a verificação da existência do SATR nas suas fiscalizações – onde 

e quantos?  

2.2 Elaborar diretrizes nacionais pela CONAE, articulada com as diretrizes curriculares 

de técnicos e tecnológicos, sobre a formação do SATR 

2.3 Elaborar cartilha/informativo sobre a importância do SATR  

2.4 Fomentar ao menos um curso em cada CRTR, no prazo de 04 anos, para os técnicos 

e tecnólogos supervisores das aplicações das técnicas radiológicas. 

 

3) Difundir as ações da CONAE junto com a Assessoria dessa área utilizando o 

face book, a revista e o Site do Conter e os Sites das instituições de origem 

dos membros da CONAE. 

META (S) 

3.1 Criar uma página da CONAE no Site do CONTER 

3.2 Incluir na página de cada curso o link para as ações da CONAE 

PROJETO: Difusão das ações da CONAE. 

4) Desenvolver diretrizes para o Plano Nacional de Capacitação e formação 

continuada dos profissionais das técnicas radiológicas e professores, 

proporcionando o aprimoramento da categoria em todo o território nacional. 

METAS 

4.1 Elaborar o Programa Nacional de Capacitação e Formação Continuada, no prazo de 

01 ano. 

PROJETO: Elaborar o Programa 

4.2 Implementar, pelo menos, um curso em cada área por regional, no prazo de 10 anos. 

PROJETO: Mapa de capacitações pelo Brasil 

4.3 Articular parcerias, no prazo de 03 anos, com as Instituições de Educação Técnica ou 

Tecnológica na formação de professores em seus estados. 

PROJETO: Formação docente para a Radiologia. 
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5) Articular ações junto à Anvisa e Visas Regionais contribuindo com 

informações e capacitação sobre a área de radiologia. 

METAS 

5.1 Manter contatos com a ANVISA, no prazo de 06 meses, para entendimentos sobre 

vigilância sanitária nos serviços de radiologia. 

5.2 Instrumentalizar os CRTRs na aplicação da Norma junto às Visas. 

PROJETO: Vigilância em Radiologia. 

 

6) Promover a construção das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Técnico 

e Tecnólogo, por meio de debates e diversos instrumentos de participação. 

6.1 Aprovar as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos técnicos em radiologia, 

no prazo de 05 anos. 

PROJETO: DCN – Técnico em Radiologia 

6.2 Aprovar as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos tecnológicos em 

radiologia, no prazo de 03 anos. 

PROJETO: DCN – Tecnólogo em Radiologia 

6.3 Valorização dos profissionais técnicos e tecnólogos em Radiologia – participação nos 

fóruns de debates dos técnicos e tecnólogos em radiologia. 

 

 A proposta seria realizar uma reunião com a Diretoria explicando por que insistir 

no tecnólogo e não investir no bacharelado 
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7) Organizar um plano de ação para a consolidação e fortalecimento das 

prerrogativas de realização das técnicas radiológicas e radioterápicas, no 

exercício profissional do técnico e tecnólogo partindo da atuação no serviço 

de radiologia e diagnóstico por imagem: médica, odontológica, veterinária, 

industrial e radioterápica. 

 

METAS:  

7.1 Elaborar e difundir documento sobre a impertinência da realização de exames 

radiológicos por biomédicos, no prazo de 03 meses. 

7.2 Elaborar e difundir documento de alerta sobre as práticas radiológicas por 

profissionais não habilitados, no prazo de 12 meses. 

PROJETO: Defesa da segurança e qualidade do uso de radiações ionizantes 

7.3 Defender novo Projeto de Lei que contemple técnico, tecnólogo e outros profissionais 

que possam se inscrever no CONTER 

PROJETO: Elaboração do Projeto de Lei.  

 

 

 

QUADRO DOS EIXOS E PROJETOS  

Eixos Projeto Prioritário Membros  

Consolidação Consolidar a presença do SATR 

na Radiologia 

Profª Cleusaneide e Prof. João 

Regulação DCN Tecnológico e Técnico  Prof. Cordão e Prof. Wollinger 

 

Promoção 

Capacitação de profissionais das 

técnicas radiológicas em 

mamografia  

Prof. Guilherme e TNR 

Valtenis 

Parcerias Parceiros do Conter Profª Michelle e Prof. Ricardo 
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II - PLANOS TÁTICOS 

 

PROJETO ESTRATÉGICO 01 

Consolidação da Parceria 

ABENDI/CONTER 

RESUMO EXECUTIVO 

 

NOME 

 

GER. DO 

PROJETO 

 

PERÍODO DE 

EXEC. 

 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

Articular parcerias com a ABENDI e Organismo de Treinamento Reconhecido (OTR) 

estimulando a formação na radiologia industrial. 

OBJETIVO TÁTICO (Comissão) 

Criar a Comissão de implementação de projetos 

Abrir o Edital para avaliar o ingresso de profissionais da radiologia industrial no 

Conter. 

Fomentar o surgimento de cursos em radiologia industrial 

Articular o cronograma 

Identificar os parceiros  

OBJETIVO DO PROJETO 

Regularizar o profissional das técnicas radiológicas industriais, possibilitando o 

ingresso no CONTER. 

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES 

Regularizar os profissionais no sistema 

CRTR/CONTER 

Percentual de inscritos x total de 

profissionais atuantes. 

Abertura de novos cursos Percentual de novos cursos x oferta atual 
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PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS DO PROJETO 

1. Articular reunião com a Diretoria para a aprovação do Projeto 

2. Solicitar vagas nos cursos da ABENDI para os profissionais do Sistema 

CRTR/Conter 

3. Divulgar junto às escolas a oferta dos cursos em Radiologia Industrial 

4. Divulgar junto aos profissionais do Sistema CRTR/CONTER a oferta dos 

cursos 

 

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

1. Adesão inferior a 10% das vagas ofertadas 

2. Divulgação em menos de 30% das escolas e aos profissionais. 

RECURSOS 

ORÇAMENTÁRIOS 

RECURSOS NÃO 

ORÇAMENTÁRIOS 

OUTRAS FONTES 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ENVOLVIDA (SETORES, 

DEPTOS/DIRETORIAS) 

CONAE 

EQUIPE E PRAZO DE PLANEJAMENTO: 

Sugestão: Prof. Ricardo 

DATA DE APROVAÇÃO APROVADO POR 
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PROJETO ESTRATÉGICO 02 

Consolidar a presença do SATR na 

Radiologia 

 

RESUMO EXECUTIVO 

O Projeto pretende garantir a presença de 

um SATR em cada serviço de Radiologia 

aumentando a segurança e confiabilidade 

dos serviços prestados à comunidade. 

NOME 

SATR ATUANTE 

GER. DO 

PROJETO 

 

PERÍODO DE 

EXEC. 

 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

Consolidar a necessidade do SATR, fomentando a sua formação. 

OBJETIVO TÁTICO (Comissão) 

Propor à CONAFI a verificação da existência do SATR nas suas fiscalizações. 

Elaborar diretrizes nacionais pela CONAE, sobre a formação do SATR. 

Criar um curso em cada CRTR, para os técnicos e tecnólogos supervisores das 

aplicações das técnicas radiológicas. 

OBJETIVO DO PROJETO 

Estimular a formação e valorizar a presença dos profissionais no serviço de radiologia 

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES 

1. Aplicação das Diretrizes às novas 

ofertas de formação. 

O surgimento de novos cursos x as novas 

diretrizes 

2. Em cada unidade em que se 

aplique as técnicas radiológicas e 

radioterápicas exista um SATR 

Percentual de SATR em relação ao total 

de Unidades 

3. Aumento do número de 

profissionais capacitados 

Aumento em relação ao total existente 

4. Notificações pela CONAFI sobre 

a ausência do SATR 

Aumento do número de SATR x número 

atual 

PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS DO PROJETO 

1. A CONAE implementar oficinas de elaboração das diretrizes. 
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2. Elaborar Nota Técnica para a CONAFI justificando a necessidade do SATR 

3. Divulgar as diretrizes junto às escolas e aos profissionais do Sistema 

CRTR/CONTER 

 

 

 

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

1. Início das atividades em até 06 meses 

2. Em 03 fiscalizações ao menos uma estar com o objetivo do SATR 

 

1. Divulgar as diretrizes junto às escolas e aos profissionais do Sistema 

CRTR/CONTER 

 

RECURSOS 

ORÇAMENTÁRIOS 

RECURSOS NÃO 

ORÇAMENTÁRIOS 

OUTRAS FONTES 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ENVOLVIDA (SETORES, 

DEPTOS/DIRETORIAS) 

EQUIPE E PRAZO DE PLANEJAMENTO: 

DATA DE APROVAÇÃO APROVADO POR 
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PROJETO ESTRATÉGICO 03 

Difusão das ações da CONAE. 

RESUMO EXECUTIVO 

Divulgação das ações e projetos 

desenvolvidos pela CONAE. 

NOME 

CONAE EM FOCO 

GER. DO 

PROJETO 

 

PERÍODO DE 

EXEC. 

 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

Difundir as ações da CONAE junto com a Assessoria dessa área utilizando o face book, 

a revista e o Site do Conter e os Sites das instituições de origem dos membros da 

CONAE. 

OBJETIVO TÁTICO (Comissão) 

1) Apresentar a proposta e projetos da CONAE; 

2) Criar link na página do CONTER 

3) Incentivar a criação do link do CONTER na página das Instituições. 

4) Os sites dos regionais  

5) Divulgar as ações da CONAE na Revista do CONTER 

6) Divulgar em meio físico as ações da CONAE para as localidades com 

dificuldade de acesso à Internet 

OBJETIVO DO PROJETO 

Divulgar as ações da CONAE para a comunidade profissional e estudantes 

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES 

Fortalecimento da identidade dos 

profissionais 

Reconhecimento da profissão pelos 

demais profissionais da saúde e pela 

comunidade. 

Melhoria do processo educativo Redução percentual do número de erros 

Garantir alcance das informações Aumento do número de acessos sobre a 

CONAE 

PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS DO PROJETO 
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.1. Informar a Assessoria de Imprensa sobre as reuniões, fotos, etc. 

2.  Colocar na fanpage as ações e assuntos tratados. 

3. Articular com as instituições de ensino a colocação do Link da CONAE em suas 

páginas 

4. Articular com os CRTRs a colocação do link da CONAE em suas páginas 

5. Divulgar as ações da CONAE em eventos do CONTER/CRTR 

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

1. Elaborar o plano de ação da CONAE  

 

2. Aprovação do Planejamento pela Diretoria Executiva do CONTER 

RECURSOS 

ORÇAMENTÁRIOS 

RECURSOS NÃO 

ORÇAMENTÁRIOS 

OUTRAS FONTES 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ENVOLVIDA (SETORES, 

DEPTOS/DIRETORIAS) 

EQUIPE E PRAZO DE PLANEJAMENTO: 

DATA DE APROVAÇÃO APROVADO POR 
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PROJETO ESTRATÉGICO 04 

Educação Continuada em Radiologia 

 

RESUMO EXECUTIVO 

Implementar o Programa Nacional de 

Aprimoramento dos Profissionais e 

ampliação de novas tecnologias e práticas. 

 

NOME 

Renovando os Saberes 

GER. DO 

PROJETO 

 

PERÍODO DE 

EXEC. 

 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

Desenvolver diretrizes para o Plano Nacional de Capacitação e formação continuada 

dos profissionais das técnicas radiológicas e professores, proporcionando o 

aprimoramento da categoria em todo o território nacional. 

OBJETIVO TÁTICO (Comissão) 

1) Elaborar o Programa Nacional de Capacitação e Formação Continuada. 

2) Elaborar o Mapa de capacitações pelo Brasil 

OBJETIVO DO PROJETO 

Mapear o perfil dos profissionais, dimensionando as ofertas formativas. 

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES 

Perfil dos profissionais de radiologia Estatística da amostra 

Capacitar os profissionais de radiologia Percentual de profissionais capacitados 

Melhorar a qualidade dos serviços 

prestados pelos profissionais 

Avaliação de impacto 

PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS DO PROJETO 

1. Elaborar a pesquisa por amostra 

2. A CONAE articular com a pesquisa que os CRTRs/CONTER estão realizando 

nas subespecialidades da radiologia 
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3. A CONAE/CRTRs realizar formações e articular parcerias com Instituições 

Formadoras 

4. Utilizar a EAD no processo de formação dos profissionais. 

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

1. Confiabilidade da amostra 

 

2. A ausência de 10 CRTRs 

3. Produção e qualidade do material 

RECURSOS 

ORÇAMENTÁRIOS 

RECURSOS NÃO 

ORÇAMENTÁRIOS 

OUTRAS FONTES 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ENVOLVIDA (SETORES, 

DEPTOS/DIRETORIAS) 

EQUIPE E PRAZO DE PLANEJAMENTO: 

DATA DE APROVAÇÃO APROVADO POR 
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PROJETO ESTRATÉGICO 05 

Formação Docente em Radiologia 

 

RESUMO EXECUTIVO 

Implementar o Programa Nacional de 

Formação Inicial e Continuada de 

Professores dos cursos de Radiologia. 

 

NOME 

Professores na Radiologia: Nota DEZ. 

GER. DO 

PROJETO 

 

PERÍODO DE 

EXEC. 

 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

Desenvolver diretrizes para o Plano Nacional de Capacitação e formação continuada 

dos profissionais das técnicas radiológicas e professores, proporcionando o 

aprimoramento da categoria em todo o território nacional. 

OBJETIVO TÁTICO (Comissão) 

Formar o docente para a Radiologia. 

OBJETIVO DO PROJETO 

Aprimorar a educação em radiologia através da formação inicial e continuada dos 

docentes 

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES 

Ofertar cursos de licenciatura para os 

profissionais de radiologia (docentes e 

não docentes) 

Total de vagas ofertadas x total de 

professores 

Ofertar cursos de formação continuada 

para os professores dos cursos de 

radiologia 

Total de vagas ofertadas x total de 

professores 

  

PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS DO PROJETO 

1. Realizar parcerias com instituições de Ensino Superior 



CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
 

COORDENAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – CONAE 
 

31 

2. Realizar parcerias com a Universidade Aberta do Brasil 

3. Articular com os CRTRs. 

 

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

1. não realização da parceria em 50% das instituições definidas pela CONAE 

2. não realização da parceria com 10 CRTRs 

 

RECURSOS 

ORÇAMENTÁRIOS 

RECURSOS NÃO 

ORÇAMENTÁRIOS 

OUTRAS FONTES 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ENVOLVIDA (SETORES, 

DEPTOS/DIRETORIAS) 

EQUIPE E PRAZO DE PLANEJAMENTO: 

DATA DE APROVAÇÃO APROVADO POR 
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PROJETO ESTRATÉGICO 06 

 

RESUMO EXECUTIVO 

 

NOME 

Vigilância em Radiologia 

GER. DO 

PROJETO 

 

PERÍODO DE 

EXEC. 

 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

Articular ações junto à Anvisa e Visas Regionais contribuindo com informações sobre 

a área de radiologia. 

OBJETIVO TÁTICO (Comissão) 

1. Articular reunião com ANVISA, para elaboração de norma de vigilância 

sanitária nos serviços de radiologia. 

2. Instrumentalizar os CRTRs  na aplicação da Norma junto às Visas. 

OBJETIVO DO PROJETO 

Aprovar e implementar o instrumento de diagnóstico sobre a Vigilância no serviço de 

Radiologia  

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES 

Melhoria da fiscalização Sanitária Número de denúncias da fiscalização do 

CONTER à Anvisa 

Cumprimento efetivo das normas de 

proteção 

Diminuição do número de 

inconformidades x Autuação 

  

PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS DO PROJETO 

. 

1. Elaborar uma proposta de instrumento de diagnóstico 

2. Articular junto à Diretoria uma reunião com a ANVISA 

3. Capacitar o CRTR no instrumento de diagnóstico 
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FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

1. elaboração da proposta de instrumento e agendamento da reunião com a Diretoria 

em seis meses 

 

2.Adesão de 1/3 dos CRTRs 

RECURSOS 

ORÇAMENTÁRIOS 

RECURSOS NÃO 

ORÇAMENTÁRIOS 

OUTRAS FONTES 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ENVOLVIDA (SETORES, 

DEPTOS/DIRETORIAS) 

EQUIPE E PRAZO DE PLANEJAMENTO: 

DATA DE APROVAÇÃO APROVADO POR 
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PROJETO ESTRATÉGICO 07 

PROJETO: DCN – Tecnológico em 

Radiologia 

RESUMO EXECUTIVO 

Implantação das DCNs do Tecnológico em 

Radiologia 

NOME 

DCN - JÁ 

GER. DO 

PROJETO 

 

PERÍODO DE 

EXEC. 

 3 anos 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

Promover a construção das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Tecnólogo, por 

meio de oficinas, debates e diversos instrumentos de participação. 

OBJETIVO TÁTICO (Comissão) 

Aprovar e homologar as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos 

tecnológicos em radiologia. 

OBJETIVO DO PROJETO 

Elaborar as Diretrizes Curriculares, encaminhando sua aprovação. 

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES 

1. Resolução do CNE sobre DCN do 

CST em radiologia. 

 

Homologação da DCN pelo Ministro de 

Estado 

2. Subsidiar a implantação das DCN 

junto às IES 

Número de cursos x total  

  

PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS DO PROJETO 

.1, Elaboração da versão inicial 

2. Promover debates e oficinas em nível nacional 

3. Sistematiza a versão final 

4. Encaminhar a versão ao MEC 
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FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

1. Baixo número de representantes na elaboração 

2. Um ano no máximo para a elaboração da versão inicial 

4. 

RECURSOS 

ORÇAMENTÁRIOS 

RECURSOS NÃO 

ORÇAMENTÁRIOS 

OUTRAS FONTES 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ENVOLVIDA (SETORES, 

DEPTOS/DIRETORIAS) 

EQUIPE E PRAZO DE PLANEJAMENTO: 

DATA DE APROVAÇÃO APROVADO POR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
 

COORDENAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – CONAE 
 

36 

PROJETO ESTRATÉGICO 09 

PROJETO: DCN – Técnico em 

Radiologia 

RESUMO EXECUTIVO 

Implantação das DCNs do Técnico em 

Radiologia 

NOME 

DCN - JÁ 

GER. DO 

PROJETO 

 

PERÍODO DE 

EXEC. 

 5 anos 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

Promover a construção das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Técnico, por meio 

de oficinas, debates e diversos instrumentos de participação. 

OBJETIVO TÁTICO (Comissão) 

Aprovar e homologar as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos técnicos em 

radiologia. 

OBJETIVO DO PROJETO 

Elaborar as Diretrizes Curriculares, encaminhando sua aprovação. 

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES 

1. Resolução do CNE sobre DCN do 

Técnico em radiologia. 

 

Homologação da DCN pelo Ministro de 

Estado 

2. Subsidiar a implantação das DCN 

junto aos CE de Educação 

Número de cursos x total  

  

PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS DO PROJETO 

.1, Elaboração da versão inicial 

2. Promover debates e oficinas em nível nacional 

3. Sistematiza a versão final 

4. Encaminhar a versão ao MEC 
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FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

1. Baixo número de representantes na elaboração 

2. Um ano no máximo para a elaboração da versão inicial 

 

RECURSOS 

ORÇAMENTÁRIOS 

RECURSOS NÃO 

ORÇAMENTÁRIOS 

OUTRAS FONTES 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ENVOLVIDA (SETORES, 

DEPTOS/DIRETORIAS) 

EQUIPE E PRAZO DE PLANEJAMENTO: 

DATA DE APROVAÇÃO APROVADO POR 

 

PROJETO ESTRATÉGICO 10 

Defesa da segurança e qualidade do uso 

de radiações ionizantes 

RESUMO EXECUTIVO 

O projeto visa coibir o exercício ilegal da profissão 

NOME 

Práticas Radiológicas: habilitar para 

bem realizar 

GER. DO PROJETO 

 

PERÍODO DE EXEC. 

 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

Organizar um plano de ação para a consolidação e fortalecimento das prerrogativas de 

realização das técnicas radiológicas e radioterápicas, no exercício profissional do 

técnico e tecnólogo partindo da atuação no serviço de radiologia e diagnóstico por 

imagem: médica, odontológica, veterinária, industrial e radioterapia. 

 

OBJETIVO TÁTICO (Comissão) 

Elaborar e difundir documento de alerta sobre as práticas radiológicas por profissionais 

não habilitados. 

Estimular os profissionais das técnicas radiológicas a denunciar o exercício ilegal. 
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Elaborar estatística das denúncias a partir dos dados dos CRTRs. 

OBJETIVO DO PROJETO 

Coibir o exercício ilegal da profissão 

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES 

Vigilância pelos profissionais  Quantidade de denúncias 

Extinção do exercício irregular  Redução das denúncias do exercício 

ilegal. 

  

PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS DO PROJETO 

.1. Elaborar o documento de alerta das práticas ilegais em radiologia. 

2. Organizar campanhas de difusão do documento de alerta; 

 

 

 

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

1. Elaboração do documento no prazo máximo de 06 meses. 

 

2. 

RECURSOS 

ORÇAMENTÁRIOS 

RECURSOS NÃO 

ORÇAMENTÁRIOS 

OUTRAS FONTES 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ENVOLVIDA (SETORES, 

DEPTOS/DIRETORIAS) 

EQUIPE E PRAZO DE PLANEJAMENTO: 

DATA DE APROVAÇÃO APROVADO POR 
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PROJETO ESTRATÉGICO 11 

Elaboração do Projeto de Lei. 

RESUMO EXECUTIVO 

Elaboração e encaminhamento de um 

projeto de lei sobre o exercício das técnicas 

e práticas radiológicas e radioterápicas. 

NOME 

NOVA LEI 

GER. DO 

PROJETO 

 

PERÍODO DE 

EXEC. 

 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

Organizar um plano de ação para a consolidação e fortalecimento das prerrogativas de 

realização das técnicas radiológicas e radioterápicas, no exercício profissional do 

técnico e tecnólogo partindo da atuação no serviço de radiologia e diagnóstico por 

imagem: médica, odontológica, veterinária, industrial e radioterapia. 

 

OBJETIVO TÁTICO (Comissão) 

Defender novo Projeto de Lei que contemple técnico, tecnólogo e outros profissionais 

que possam se inscrever no CONTER. 

OBJETIVO DO PROJETO 

Elaborar, encaminhar e aprovar projeto de lei sobre as técnicas e práticas radiológicas 

e radioterápicas. 

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES 

Definições dos termos da área (o que é 

radiologia, etc.) 

Glossário com os termos da área de 

radiologia. 

Aprovação da Lei Sanção  

  

PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS DO PROJETO 

Articulação formal das categorias correlatas (médicos radiologistas, veterinários, 

odontólogos, engenheiros industriais, CNEN, etc.) 
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FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

1. Articulação formal das categorias correlatas (médicos radiologistas, veterinários, 

odontólogos, engenheiros industriais, CNEN, etc.) 

RECURSOS 

ORÇAMENTÁRIOS 

RECURSOS NÃO 

ORÇAMENTÁRIOS 

OUTRAS FONTES 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ENVOLVIDA (SETORES, 

DEPTOS/DIRETORIAS) 

EQUIPE E PRAZO DE PLANEJAMENTO: 

DATA DE APROVAÇÃO APROVADO POR 
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I) Anexo 1 - CONPEP 

 

CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

ASSESSORIA EDUCACIONAL 

 

SINTESE DAS REUNIÕES DO COMITÊ NACIONAL DE POLÍTICAS DE 

EDUCAÇÃO PROFISSIOTECNOLÓGICA – CONPEP – 28-01-2016 

I Reunião - 03 e 4 de abril de 2014. 

1) Regimento Interno. 

2) Histórico e metodologia de trabalho de reestruturação e atualização do Catálogo 

Nacional dos 

Cursos Técnicos e Cursos Superiores de Tecnologia. 

Definiu-se que as propostas somente serão aprovadas onde houver consenso. 

Exemplos: 

- alteração nos eixos tecnológicos: aprovada com a ressalva de análise mais detalhada 

sobre os cursos de química que migrariam para o eixo de Produção Industrial.  

- Técnico em Química: aprovada mudança para o eixo de Produção Industrial. 

- Técnico em Arte Dramática: aprovada mudança na denominação para Técnico em 

Teatro.  

 

 

 



CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
 

COORDENAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – CONAE 
 

42 

II Reunião – 15/12/2015 

1) Análise da proposta do Regimento Interno (RI)  

a) Reorganizar a composição do Comitê. Será enviado ofício às instituições 

representadas para indicações/confirmações dos membros titulares e suplentes, 

tendo como data limite para esta indicação o dia 19/02/2016. Representantes do 

MTPS se responsabilizaram em verificar a representação do CNT, cuja 

informações constam como extinto. 

2) Temas a serem discutidos no CONPEP 

2.1.Fortalecimento da EPT de nível médio  

- Definiu-se como temas para a próxima reunião o reconhecimento de saberes e itinerários 

formativos;  

- Ressaltou-se a necessidade de aprofundar a discussão sobre a temática base tecnológica 

nacional comum, especialmente no que se refere a eixo tecnológico e seus conceitos 

estruturantes, juntos as instituições de EPT.  

 

2.2.Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para organização e 

funcionamento dos cursos superiores de tecnologia  

- Ao tempo em que o CNE constrói a proposta de diretrizes, cuja conclusão está prevista 

para junho de 2016, a Setec articulará as discussões sobre o tema junto as instituições de 

EPT.  

 

 

 

2.3.Avaliação da EPT  

- Entende-se que a auto avaliação institucional poderá ser a alternativa mais adequada 

para iniciar os processos de avaliação da EPT;  
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- Para além da construção de diretrizes para cursos FIC, ressaltou-se a necessidade de 

construção de diretrizes sobre itinerários formativos envolvendo todos os níveis e 

modalidades de ensino.   

 

3. Assuntos Gerais 

- Marco regulatório da EAD – há necessidade de contemplar tanto o nível da educação 

básica quanto o da educação superior. 

- EAD em regime de colaboração – O Parecer CNE/CEB nº 13/2015 está em processo de 

homologação ministerial. A discussão sobre a temática será pautada na próxima reunião 

do CONPEP.  

- EPT do campo, das florestas e das águas: A DPE apresentou informações sobre as 

atividades da Comissão Nacional EPT do campo, das florestas e das águas. Professor 

Cordão ressaltou a importância da participação do SENAR na referida comissão. Janei 

registou que SENAR tem participado de encontros estaduais sobre a temática.  

 

4. Agenda de trabalho CONPEP para 2016  

Reuniões ordinárias pré-agendadas para 08 de abril e 07 outubro de 2016.  

Obs. Já foi confirmada a próxima reunião para o dia 28/04 

João R. A. Santos – Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia 

Representante do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas no  
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II) ANEXO 2 –  Reunião CONTER/DEGERTS – Câmara de Regulação do 

Trabalho 

 

 

MEMÓRIA DA REUNIÃO 

Coordenação:  
Coordenação da Regulação - DEGERTS 

Projeto/Programa:  
MERCOSUL 

Município:  
Brasília 

UF:  
DF 

Data:  
26/04/2016 

Horário: 
09:00 

Tema da Reunião/Pauta:  
Construir uma Matriz comparativa do trabalho técnico no MERCOSUL em três áreas: Técnico 
de Enfermagem, Técnico em Análises Clínicas e Técnico em Radiologia. 
 

Participantes: 
Robson Pitanga/Paulo Mayall/Haroldo Fernandes Filho/Márcio Leal (DEGERTS/SGTES); 
Anemarie Bender (ASS/GAB/SGTES); Lanusa Ferreira/Suellen Ferreira/Claudia Brandão 
(DEGES/SGTES); Lorena Vieira/João Santos (CONTER). 
 

Relatório sintético: 
Foi apresentado um histórico de criação da Subcomissão de Trabalho em Saúde do 
MERCOSUL, destacando-se que desde 2014 iniciou-se o preenchimento da Matriz 
comparativa dos profissionais de nível médio, em especial de Técnico de Enfermagem, 
Técnico em Análises Clínicas e Técnico em Radiologia.  
Em seguida foi apresentada a Tabela Comparativa com dados referentes aos técnicos de 
radiologia para a atualização das informações referentes à área. 
Observações (CONTER) 

 Os critérios e o preenchimento da Matriz Comparativa construída contemplam o 

CONTER; 

 Todas as profissões, com a exceção dos Técnicos em Radiologia, não demandam a 

denominação de Tecnólogo; 

 Existem Escolas Técnicas da Rede SUS que oferecem cursos em diversas áreas na 

formação técnica. 

Encaminhamentos 

Buscar informações para complementação da Tabela: 
 DEGES 

 No SISTEC (Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e 

Tecnológica), que contempla as informações referentes às escolas privadas 

de formação; 
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 Pré-preenchimento da Matriz Comparativa para posterior validação junto aos 

Conselhos. 

 CONTER:  

 No Sistema S (Terceiro Setor); 

 Informações referentes às atividades profissionais específicas (confirmar com 

Jorge Wolnei/CONTER); 

 Informações referentes à descrição da inserção profissional (confirmar com 

Jorge Wolnei/CONTER). 

Próxima Reunião 
 

 Pauta: Consolidação das informações da Matriz Comparativa 

 Data: 18/05/2016  

 Horário: 09:00 – 17:00 

 

Responsável pelo relatório: 
Márcio Lânio Leal 
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III) ANEXO 3 - Parceria ABENDI/CONTER 

 

Ofício CONTER nº  

 

Brasilia,  01 de abril de 2016 

Ao Senhor 

JOÃO ANTONIO CONDE 

Diretor Executivo da ABENDI 

Av. Onze de junho, 1317 – Vila Clementino 

04041-054 – Capital - SP 

 

ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS SOBRE A RADIOLOGIA 

INDUSTRIAL – CONAE/CONTER E  ABENDI 

 

 Em 10/02/15 ocorreu na Sede do CONTER reunião entre a CONAE/CONTER  

e a ABENDI. Compareceram, representando a segunda instituição, o Sr. João Carlos 

Videira José - (Catalão), Antônio Aulicino e Danilo Stocco. A reunião não teve caráter 

deliberativo e objetivou a elaboração de ações visando à regularização dos profissionais 

da Radiologia para atuar na área industrial, dentro da parceria CONTER – ABENDI. 

 Desde então, a CONAE num esforço hercúleo elaborou a Matriz Curricular por 

Competências para o curso de técnico de nível médio em radiologia industrial. Partindo 

das propostas apresentadas na primeira reunião, realizou-se a segunda reunião, na data de 

10/12/15. Estavam presentes representando as instituições que compõem a ABENDI, os 

Srs. João Carlos Videira José - (Catalão) e Mário de Boita. Pelo CONTER, a Diretora – 

Presidente, Valdelice Teodoro, o Diretor Secretário Haroldo Felix, o Diretor Tesoureiro 

Abelardo Souza e o Assessor Educacional João Santos.  

 Nessa reunião foram acordados vários itens que foram encaminhados à ABENDI 

mediante o Ofício CONTER nº 152/2016 de 15 de janeiro de 2016 para análise. No dia 

16/02 ocorreu nova reunião entre o CONTER e a ABENDI para esclarecimentos, por 

parte da ABENDI, sobre alguns itens do referido Ofício. O CONTER recebeu da 

ABENDI, por escrito, o retorno do Ofício em questão em 29 de fevereiro de 2016 através 

do documento DE-2030/16 com as sugestões a serem discutidas pela Diretoria do 

CONTER. Após análise, incorporação das sugestões e alguns adendos, a Diretoria do 

CONTER encaminha a nova redação para a apreciação da ABENDI. 
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ACORDO ENTRE A ABENDI E O CONTER ABARCANDO OS 

PROFISISONAIS DA RADIOLOGIA INDUSTRIAL 

 

1) O CONTER enviou para a ABENDI a Matriz Curricular por Competências sobre o 

“Curso Técnico de Nível Médio em Radiologia Industrial” elaborada pela CONAE, a 

fim de que possam analisá-lo. 

2) A partir da data da assinatura do “ACORDO ENTRE A ABENDI E O CONTER 

ABARCANDO OS PROFISISONAIS DA RADIOLOGIA INDUSTRIAL”, 

fundamentados no Termo de Parceria - anteriormente assinado -  os profissionais que 

já atuam na radiologia industrial com a denominação de “Operador 1 e 2” continuarão 

com a mesma nomenclatura, seguindo as prerrogativas da Norma CNEM/NN7.2 

3) Todos os profissionais da Radiologia “Operador 1 e 2” deverão se inscrever no 

Sistema CONTER/CRTR. 

4) A ABENDI repassará para o CONTER a relação dos profissionais denominados 

“Operador 1 e 2” autorizados pela CNEM, até a data da assinatura deste “ACORDO 

ENTRE A ABENDI E O CONTER ABARCANDO OS PROFISISONAIS DA 

RADIOLOGIA INDUSTRIAL, a fim de viabilizar a inscrição deles no Sistema 

CONTER/CRTR. 

5) A partir da assinatura do “ACORDO ENTRE A ABENDI E O CONTER 

ABARCANDO OS PROFISISONAIS DA RADIOLOGIA INDUSTRIAL” 

somente poderão ser contratados Técnicos em Radiologia, mesmo com formação na 

área médica, que terão (2) dois anos para comprovar a especialização junto ao 

Conselho Regional. 

6) Os Técnicos em Radiologia da área da saúde recém contratados e que ainda não 

possuem a especialização/curso Técnico em Radiologia Industrial receberão das 

empresas, através de seus SPR’s a capacitação específica para atuar na Radiologia 

Industrial, respeitando a Norma CNEM NM-07.02. 
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7) Os profissionais “Operador 1 e 2” inscritos no Sistema CONTER/CRTR poderão ser 

técnicos em Radiologia Industrial mediante a realização e aprovação do curso técnico 

de nível médio em radiologia industrial, ministrado por instituições educacionais 

legalmente autorizadas nos seus respectivos órgãos de educação. Esses profissionais 

terão o prazo máximo de quatro anos dois anos, para a realização do curso de Técnico 

em Radiologia Industrial. Após esse período, e uma vez aprovados, serão 

denominados de Técnicos em Radiologia Industrial. 

8) Os profissionais “Operador 1 e 2” inscritos no Sistema CONTER/CRTR que optarem 

por não realizarem o curso técnico de Radiologia Industrial permanecerão como 

Operadores 1 e 2 enquanto forem vigentes seus registros, conforme Norma CNEM 

NM-7.02 

9) Fica vetado, a partir da assinatura do ACORDO ENTRE A ABENDI E O CONTER 

ABARCANDO OS PROFISISONAIS DA RADIOLOGIA INDUSTRIAL o 

ingresso de profissionais sem a formação das técnicas radiológicas e inscritos no 

sistema CONTER/CRTR 

10) Os profissionais que já atuam na radiologia industrial ou na radiologia da saúde 

poderão ter suas competências profissionais validadas pelas instituições educacionais, 

a fim de que possam acelerar os estudos. 

11) A ABENDI e o CONTER promoverão debates entre os agentes formadores bem como 

lhes encaminhará proposta de matriz curricular por competências do curso de técnico 

de nível médio em radiologia industrial a fim de que ofertem o curso.   

12) As escolas devem contemplar em seus projetos pedagógicos o aproveitamento de 

competências ou validação de disciplinas para os profissionais que já estão atuando 

na área industrial e médica. 

13) O CONTER, a ABENDI e as empresas de radiografia buscarão a CNEN visando 

entendimentos acerca dos profissionais “Operador 01 e 02” registrados na CNEM em 

função da nova realidade desses, bem como a tentativa de que o estágio previsto em 

Lei para a conclusão do curso Técnico em Radiologia Industrial seja validado e 
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reconhecido como tempo de experiência para o profissional “Operador 1”, conforme 

inciso II do artigo 3º da Norma CNEM NM-7.02 

14) O CONTER e a ABENDI realizarão reuniões com a Federação e os Sindicatos das 

Unidades Federativas acerca do “ACORDO ENTRE A ABENDI E O CONTER 

ABARCANDO OS PROFISISONAIS DA RADIOLOGIA INDUSTRIAL, 

assinado entre as duas instituições. 

 

A Diretoria Executiva do CONTER compreende que a redação do item “14” do 

Documento Sugestões e Comentários sobre o Ofício do CONTER nº 152/2016 da 

ABENDI, a saber: “Para os Supervisores de Proteção Radiológica continuam vigentes o 

estabelecido na Norma CNEN NN-7.01” deverá ser excluída, pois não compete a 

nenhuma das entidades que estão pactuando o referido “Acordo”, afirmar ou negar a 

validação da referida norma, uma vez que ela é de autoria de outro Órgão e deverá ser 

cumprida. 

Acerca do item “3” do Documento Sugestões e Comentários sobre o Ofício do 

CONTER nº 152/2016 da ABENDI, há um questionamento acerca do entendimento do 

CONTER sobre a regulação, registro e formação acadêmica dos profissionais das demais 

especialidades da radiologia industrial, uma vez que esse campo não se restringe somente 

a Radiografia Industrial. Segue o entendimento do CONTER acerca das especialidades: 

II – Irradiação de Alimentos e Produtos – Já está definida pela ANVISA – RDC 

nº 21, de 26 de Janeiro de 2001. 

III – Técnicas Analíticas: estão contempladas no acordo 

IV – Mediação Nuclear: estão contempladas no acordo 

V – Escaneamento de Contêineres em Portos: estão contempladas no acordo 

VI – Escaneamento de Bagagens e Volumes: estamos em tratativas visando a 

regulação; 

VII – Escaneamento de Pessoas: estamos em tratativas visando a regulação 
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Sendo o nosso entendimento para as questões remetidas pela ABENDI, 

aguardaremos o retorno sobre as mesmas, a fim de finalizarmos o documento em 

discussão. 

Ainda lembramos, sem prejuízo do que aqui está definido, se faz necessária a 

reunião entre os representantes da Federação dos Trabalhadores – FENATTRA -  e a 

ABENDI para discutirem os encaminhamentos referentes ao trabalho (jornada, questões 

salariais, etc.). 

 

Atenciosamente, 

 

 

VALDELICE TEODORO 

Diretora-Presidente 
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IV) ANEXO 4 – Parecer CEE Paraná 

 

INTERESSADO: Conselho Estadual de Educação do Paraná UF: PR 

ASSUNTO: Consulta sobre a Resolução nº 16/2014 do Conselho Nacional de Radiologia (CONTER) e 

orientações sobre a aplicação de Decisões Judiciais para matrícula a menores de 18 anos em cursos 

de Técnico em Radiologia  

RELATOR: Francisco Aparecido Cordão 

PROCESSO N.º: 032370.2015-09 

PARECER CNE/CEB Nº: 

.../2016 

COLEGIADO: 
CEB 

APROVADO EM: 

07/10/2016 

 

I – RELATÓRIO 
 

O Presidente do Conselho Estadual de Educação do Paraná (CEE/PR) enviou Ofício nº 
127/2015/CEE-PR, informando que o Centro de Educação Profissional (CENAP), do município de 
Cascavel, pertencente ao sistema estadual de ensino do Paraná, solicitou àquele Conselho 
pronunciamento a respeito da documentação exigida pelo Conselho Regional de Radiologia da 
10ª Região (CONTER), no pedido de inscrição profissional do curso de Técnico em Radiologia. O 
referido Centro entende que houve invasão de competência do Conselho Profissional de 
Radiologia em atribuições do sistema de ensino. 

Na análise da questão, este colegiado observou que o Conselho Regional de Radiologia 
da 10ª Região está seguindo o disposto na Resolução CONTER nº 16/2014, daquele Conselho 
Nacional de Radiologia.  

Assim, como se trata de legislação exarada pelo CONTER, com aplicação em todo o 
território nacional, o Conselho Estadual de Educação do Paraná entendeu pertinente solicitar 
pronunciamento desta Câmara de Educação Básica sobre a aplicação da referida Resolução do 
CONTER nº 16/2014, questionando se, realmente, o CONTER teria invadido competência dos 
sistemas de ensino no que se refere à documentação exigida para o pedido de inscrição de 
Técnico em Radiologia.  

Como subsídio para a análise desta Câmara, o CEE/PR encaminhou cópia da referida 
Resolução, na qual elenca a documentação exigida para requerer a inscrição nos Conselhos 
Regionais de Radiologia.  

A Resolução em questão, datada de 23 de outubro de 2014, regula e normatiza a 
inscrição de Técnicos e Tecnólogos em Radiologia no Sistema CONTER/CRTRS e dá outras 
providências, nos termos do art. 2º da Lei nº 7.394/85, na redação da pela Lei nº 10.508/2002 e 
do regulamento ditado pelo Decreto nº 92.790/86, considerando sua competência legal e as 
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orientações deste colegiado, definidas nos Pareceres CNE/CEB nº 9/2001, nº 15/2001 e nº 
31/2003.  

O art. 1º da referida Resolução do CONTER define que: 

 

Os egressos dos cursos de formação de Técnicos e Tecnólogos em Radiologia 

ministrados por escola e instituições de ensino de acordo com as determinações 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e da Lei 7.394/85 que regula 

a profissão terão direito ao registro profissional.  

 

 

O parágrafo único do mesmo artigo define que: 

 

Para a concessão do registro profissional de que trata o artigo anterior (SIC), 

será observado o previsto no Parecer CNE/CEB nº 31/2003, visto o Acórdão do 

TRF 1ª Região que julgou procedente a Ação Civil Pública (Apelação Cível) nº 

2004.34.00.021291-3/DF para determinar o atendimento ao Parecer CNE/CEB 

nº 31/2003, quanto ao direito de registro nos Conselhos de Radiologia, dos 

técnicos que tenham concluído, mesmo que simultaneamente, os cursos técnicos 

e médio, até a data de sua homologação, a qual se deu em 19/1/2004.  

 

O art. 2º trata da documentação que deve acompanhar o requerimento de registro 

profissional no competente Conselho Regional do Sistema CONTER, tanto para a 

inscrição provisória, quanto para a inscrição definitiva; tanto em relação ao técnico de 

nível médio, quanto para o tecnólogo em Radiologia. O art. 3º, por sua vez, trata dos 

prazos para o processamento das referidas inscrições profissionais; o art. 4º define 

orientações quanto ao uso da credencial no exercício da atividade profissional em 

Radiologia; e o art. 5º define que a mesma entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário, especialmente a Resolução CONTER nº 

11/2006 e a Resolução CONTER nº 8/2013. 

O Parecer CNE/CEB nº 9/2001 presta esclarecimentos em relação ao Parecer do 

Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia n.º 409/2000, de 30 de agosto de 2000, 

definindo orientações desta Câmara de Educação Básica para os sistemas e 

estabelecimentos de ensino, buscando estabelecer com clareza as competências deste 

Conselho Nacional de Educação e dos conselhos de fiscalização do exercício profissional 

de ocupações legalmente regulamentadas, esclarecendo que o art. 22 da Constituição 

Federal de 1988, ao estabelecer as competências privativas da União em matéria 

legislativa define, no Inciso XVI, o campo da organização do sistema nacional de 

emprego e condições para o exercício das profissões, e no Inciso XXIV, o campo das 

Diretrizes e Bases da Educação Profissional.  

O Parecer CNE/CEB nº 15/2001, por sua vez, promovendo necessária revisão nos 

termos do Parecer CNE/CEB nº 9/2001, na busca de um acordo de cooperação técnica e 

jurídica entre os dois colegiados para superar o aparente impasse jurídico em que se 
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encontravam os formandos em cursos de Técnicos em Radiologia definiu o seguinte, no 

voto do Relator:  

 

1. Ficam garantidos os plenos direitos de inscrição e de registro nos respectivos 

Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia, na condição de Técnico em 

Radiologia, com credencial definitiva, os alunos: a) Egressos de cursos de 

Técnico em Radiologia concluídos até a data da homologação e publicação do 

presente parecer, em escolas devidamente autorizadas e supervisionadas pelo 

respectivo Sistema Educacional e que tenham cumprido todas as determinações 

das normas educacionais sobre a matéria, quanto à instalação e funcionamento 

de cursos técnicos. b) Egressos de cursos de Técnico em Radiologia, nas mesmas 

escolas e condições, cujos cursos se encontrem presentemente em andamento ou 

cujos alunos sejam matriculados até a data da homologação e publicação do 

presente parecer.  

2. Em contrapartida, as escolas que oferecem cursos de Técnico em Radiologia 

não devem aceitar novas matrículas para os referidos cursos técnicos a partir da 

data de homologação e publicação do presente parecer, até que a comissão 

conjunta constituída pelo Conselho Nacional de Educação e pelo Conselho 

Nacional de Técnicos em Radiologia encontre uma solução adequada para o 

aparente impasse jurídico, o que deverá ocorrer ainda no corrente ano.  

3. A Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação articular-

se-á com o Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de Educação e com o 

CONSED- Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação para que os 

órgãos próprios de cada Sistema Educacional providenciem o imediato 

encerramento das matrículas nos cursos de Técnico em Radiologia em escolas de 

seu sistema de ensino, a partir da data da homologação e publicação do presente 

parecer.  

4. Em contrapartida, o CONTER orientará o seus respectivos Conselhos 

Regionais de Radiologia a proceder à imediata inscrição e registro, na condição 

de Técnico em Radiologia, com direito a credencial definitiva, em situação 

homóloga e nas mesmas condições em que vinha ocorrendo anteriormente, a 

todos os egressos de cursos contemplados no presente parecer.  

5 Uma vez homologado e publicado o presente parecer, no prazo máximo de trinta 

dias, deverá ser instalada uma comissão conjunta indicada pelo Conselho 

Nacional de Educação e pelo Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia 

para, no prazo de noventa dias, apresentar aos referidos conselhos uma proposta 

que solucione em definitivo o aparente impasse jurídico-legal.  

 

O Parecer CNE/CEB nº 31/2003 foi o documento normativo do Conselho 

Nacional de Educação que procurou dar por encerrado este assunto, em relação à 

superação do aparente impasse jurídico, prestando novos esclarecimentos quanto ao 

correto entendimento da questão do início do curso de Técnico em Radiologia antes do 
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término do Ensino Médio. Esse Parecer chegou a ser objeto de Acordão do TRF 1ª 

Região, ao decidir sobre a Ação Civil Pública (Apelação Civil) nº 204.34.00.021291-

3/DF, que determinou o atendimento ao Parecer CNE/CEB nº 31/2003, quanto ao direito 

de registro nos Conselhos de Radiologia, dos Técnicos que tenham concluído, mesmo 

que simultaneamente, os cursos técnicos e médio, até a data de sua homologação, a qual 

se deu em 19/1/2004.  

 
 Posteriormente, através do Parecer CNE/CEB nº 19/2007, que analisa “solicitação de 

pronunciamento a respeito da proibição de estudos de Educação Profissional Técnica de nível 

médio, realizados concomitantemente com o Ensino Médio, particularmente na área de 

Radiologia”, no voto do Relator está consignado o seguinte: “Especificamente para o curso de 

técnico de nível médio, na área de Radiologia, os candidatos deverão ter a idade mínima de 18 

anos.” Entretanto, em decorrência do avanço científico e tecnológico, já está sendo possível 

utilizar modernos recursos tecnológicos, os quais possibilitam que as Instituições de Ensino 

possam oferecer cursos técnicos em Radiologia sem necessariamente expor os seus alunos a 

instrumentais que ofereçam riscos à saúde dos mesmos.  O próprio setor de vigilância em saúde, 

vinculado às Prefeituras Municipais, estão exigindo de Profissionais da Radiologia os devidos 

comprovantes sobre a matéria, como condição para emissão ou renovação de alvarás. 

 

 É oportuno registrar, ainda, que já existem Decisões Judiciais que estão sendo exaradas 

por esse Brasil a fora, permitindo a matrícula a alunos menores de 18 anos em Cursos de Técnico 

em Radiologia. Julgo necessário, para melhor entendimento da matéria, fazer o registo dessas 

duas Decisões Judiciais: 

 

 Mandado de Segurança Proc.006/1150002782-3 1ª Vara Cível de Cachoeira do Sul/RS: 

“Pelo exposto, DEFIRO o pedido liminar, determinando que a autoridade coatora matricule a 

Impetrante no curso Técnico de Radiologia, sendo afastada a norma que vedou seu acesso ao 

curso em razão de sua idade à época da matrícula. Notifique-se a autoridade apontada como 

coatora da presente decisão, devendo ser intimada, com urgência, pelo Oficial Plantonista do 

dia. Por oportuno, defiro a reabertura do prazo para prestar informações. Feito isso, ao 

Ministério Público. Por fim, conclusão para sentença” (grifo nosso).  

 

Caríssima Lia: Fui informado de que a sentença final do Senhor Juiz sobre essa matéria já deve 

ter saído nesta semana. Favor solicitar ao pessoal da nossa Consultoria Jurídica para verificar 

isto e acrescentar ao Parecer. 
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Outra decisão refere-se à REOMS 98437 PE 0010390-72.2006.4.05.8300/Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região/Pernambuco: EMENTA: ADMINISTRATIVO. CURSO DE RADIOLOGIA. 

CEFET/PE. MATRÍCULA. IDADE MÍNIMA. 

Caríssima Lia: Favor copiar a Decisão Judicial. A Cópia que tenho aqui está difícil de ser lida com 

clareza, por inteiro. Os nossos assessores Jurídicos podem nos ajudar? 

 

 

II – VOTO DO RELATOR 
 

Responda-se ao Conselho Estadual de Educação do Paraná, nos termos deste Parecer, 

onde são ratificados os termos do Parecer CNE/CEB nº 31/2003 e remeta-se cópia para o Centro 

de Educação Profissional (CENAP), do município de Cascavel, para o Conselho Nacional de 

Técnicos em Radiologia (CONTER) e para o Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de Educação. 

 Entretanto, em decorrência do avanço científico e tecnológico, já está sendo possível 

utilizar modernos recursos tecnológicos, os quais possibilitam que as Instituições de Ensino 

possam oferecer cursos técnicos em Radiologia sem necessariamente expor os seus alunos a 

instrumentais que ofereçam riscos à saúde dos mesmos. Nesse sentido, as Instituições 

Educacionais de seu Sistema de Ensino devem ser orientadas quanto à possibilidade de efetivar 

matriculas de alunos com idade inferior a 18 anos de idade, em cursos Técnicos de Radiologia, 

desde que sejam cumpridas rigidamente as seguintes normas: 

1. Seja observada a fixação de 18 anos de idade como pré-requisito essencial para o ingresso em 

atividades de Estágio Profissional Supervisionado, bem como sejam observados os critérios de 

proibição quanto à participação dos educandos em atividades insalubres ou sua exposição a 

determinados níveis de radiação em aulas práticas. 

2.  Os equipamentos dos Laboratórios de Radiologia desses Estabelecimentos de Ensino, em 

contrapartida, não podem ser emissores de ionizantes, que coloquem em risco a saúde dos 

estudantes dos cursos Técnicos em Radiologia nas aulas práticas ou similares e devem ser, o que 

deverá ser comprovado por laudo do Perito ou pelo Coordenador Responsável Técnico do Curso 

em questão. 
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3. Os equipamentos sem emissores de ionizantes para as aulas práticas ou similares deverão ser 

comprovados por laudo do Perito ou por Declaração do Coordenador e Responsável Técnico do 

Curso em questão, o qual responde eticamente por sua declaração. 

 

 

Brasília (DF), 02 de maio de 2016. 

 

 

Francisco Aparecido Cordão 

Relator 

III – DECISÃO DA CÂMARA 
 

 

A Câmara de Educação Básica aprova por unanimidade o voto do Relator. 

 

Sala das Sessões, em 04 de maio de 2016. 

 

Conselheiro Luiz Roberto Alves - Presidente da Câmara 

 

 

Antonio Carlos Caruso Ronca - Vice-Presidente da Câmara 

 

 

 


