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APRESENTAÇÃO 

 

Prezada Presidente e membros da CONAE, 

 

Segue o Relatório da décima oitava reunião da Coordenação Nacional de 

Educação do CONTER – CONAE. 

Nessa reunião a pauta teve os seguintes eixos: informes; a Construção do 

SINAE, as Diretrizes Curriculares do Técnico em Radiologia 

 

PRESENTES 

 

Karina Lopes – Presidente da coordenação e os membros TR. Sandoval Kehrle; Lúcia 

Helena Solha; Prof. Dr. Paulo Roberto Wollinger, Prof. Francisco Cordão; Prof.  MSc. 

João Raimundo Alves dos Santos; Profª Michelle Torquato e Prof. Ricardo Andreucci 

 

PAUTA – 18ª Reunião da CONAE 

 

1º Dia: 05/02 – segunda—feira 

 09 h – Início das Atividades  

a) Saudação da Presidente da CONAE 

 09 h 15 – Aprovação da Pauta  

 09 h 30 – Informes 

 Convites enviados aos coordenadores de cursos de tecnólogo em radiologia 

 Reunião com o CNE/MEC 

 Reunião com a SETEC/MEC 

 

 10 h 15 – Discussão sobre a construção do SINAE 

 12 h –- Almoço 
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 14 h – Construção das Diretrizes curriculares do Técnico em Radiologia. 

 17 h 30 – Encerramento do dia 

 

2º Dia:  06/02 – terça-feira 

 09 h  –  Preparação da reunião  com a CNE/MEC 

 10h - Construção das Diretrizes curriculares do Técnico em Radiologia 

 12 h – Almoço 

 14 h – Construção das Diretrizes curriculares do Técnico em Radiologia 

 18 h –  Reunião com o CNE/MEC 

 

3º Dia:  07/02 – quarta-feira 

 10 h  –  Reunião com a SETEC/MEC 

 12 h – Almoço 

 14 h – Construção das Diretrizes curriculares do Técnico em Radiologia 

 17 h –  Encerramento da reunião 

 

1 DETALHAMENTO DA REUNIÃO 

 

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

efeitos didáticos ele foi subdividido em Saudação e Informes; Aprovação da Pauta; 

Leitura e a construção do documento base sobre as diretrizes curriculares nacionais do 

técnico em radiologia. 

 

1.1 SAUDAÇÃO E INFORMES 

 

A Técnica Karina, presidente 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: 
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1.1.1 Aprovação da Pauta 

A pauta da 17ª reunião foi aprovada pelos presentes. 

1.1.2 Informes  

 Foi informado que haverá o Congresso das Regiões Sul-Sudeste e a 

necessidade de que os membros da CONAE possam participar do 

mesmo. 

2. Discussão sobre a construção do SINAE (Sistema Nacional de Educação) 

Foram propostas os seguintes itens: 

a. Elaborar projeto estratégico anual de educação na área da radiologia até o 

final do mês de março de 2018, os quais serão apreciados pelo CONTER até 

o final de junho, para sua execução no segundo semestre conforme 

compatibilização no planejamento nacional. 

b. Cada projeto deverá conter, pelo menos, os seguintes itens: 

 

1. Identificação do Projeto (Nome e Região) 

2. Objetivo geral e específicos 

3. Público Alvo 

4. Equipe de Organização 

5. Local do evento 

6. Orçamento detalhado 

7. Resultados Esperados 

c. Os projetos poderão ter além dos itens abaixo, outros de relevância do 

CRTR: 

1. Os Regionais, por meio das Coordenações Regionais de Educação,  

estreitarem as relações com as secretarias estaduais de educação ou de 

ciência e tecnologia, conforme o caso. 

2. Cada Coordenação Regional de Educação – CORED - ter a relação das 

instituições educacionais na formação em radiologia da área geográfica 

de sua jurisdição e estudar a possibilidade de cooperação (divulgação, 

recomendação ou promoção conjunta) 

3. Promover debate sobre os Projetos Pedagógicos estimulando troca de 

ideias e experiências entre as instituições à luz do Documento Base sobre 

as Diretrizes Curriculares Nacionais do Técnico e do Tecnológico, 

mediante a realização de encontros, seminários, etc. 
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4. Estimular a atualização do Projeto Pedagógico das instituições à luz do 

Documento Base sobre as diretrizes curriculares nacionais do técnico e 

do tecnólogo aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação. 

5. Promover atividades de aperfeiçoamento profissional para os 

coordenadores de cursos e seus professores, estimulando seu contínuo 

aprimoramento profissional 

6. Estimular a promoção de cursos de capacitação aos profissionais dos 

regionais em regime de colaboração com instituições educacionais e 

empregadoras, especialmente em relação à implantação de novos 

procedimentos, equipamentos e sistemas na área radiológica. 

 O curso pode ser feito por divulgação, mediante pagamento da 

instituição, mas com a ressalva de que o conter/CRTR não se 

responsabiliza pelo mesmo. 

 O curso pode ser feito por recomendação 

 O curso pode ser feito por promoção 

 

 

 

d. Viabilizar a criação, a organização e o funcionamento de um fundo de apoio 

às atividades educacionais desenvolvidas pelo CONTER em regime de 

colaboração com os Regionais a partir da apresentação de projetos pelos 

regionais. 

e. Os Conselheiros da CONAE visitarão os CRTRs para fomentarem a criação 

e organização das CONAEs 

f. Prestar contas à CONAE das atividades desenvolvidas em sua região 

g. Enviar ofícios para os CRTRs solicitando informações sobre a criação, e o 

funcionamento da CORED; Sobre  os  membros e responsáveis pela CORED 

e; encaminhamento  do projeto estratégico da Coordenação Regional de 

Educação - CORED.  

 

 

Encaminhamento: Será enviado um expediente aos Regionais informando 

sobre as possibilidades de execução dos projetos, conforme os números 1 a 6 

anteriores. 
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3. SEMINÁRIO COM OS COORDENADORES DE CURSOS 

SUPERIORES DE TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA 

Enviar o convite às instituições educacionais com o local do evento após o 

carnaval, solicitando a confirmação bem como ao presidentes do Conter, CNE e do 

Conselho Federal de Medicina 

Programação do evento: 

 

Dia: 06/04-18 – sexta-feira 

 08 h – Inscrição e recepção dos participantes 

 09 h – Abertura do Seminário  

 Presidente do Conselho Federal de Medicina - CFM 

 Presidente do Conselho Nacional de Educação - CNE 

 Presidente do Conter 

 Presidente da CONAE 

 09 h 45 – Exposição do Documento Base com as contribuições dos Coordenadores – 

dois membros da CONAE 

 11 h – Dúvidas e esclarecimentos dos participantes 

 12 h 30 – Almoço 

 14 h – Debate com a CONAE e contribuições dos participantes ao documento 

 16 h – Síntese e recomendações 

 17 h  - Encerramento 
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4. Documento base das Diretrizes Curriculares do Técnico em Radiologia 

 

CONSTRUÇÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DO 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

 

 

Os presentes discutiram a matriz curricular e optaram pela possibilidade de um 

arranjo curricular para a escolha dos itinerários formativos, a saber: 

a) Os profissionais se formariam em Técnico em Radiologia nas atribuições de 

radiodiagnóstico (e suas subáreas) e o ingresso para a Radioterapia e a 

Medicina Nuclear seria via especialização técnica de nível médio, sem a 

existência de cursos técnicos nessas duas subáreas de atuação. 

 

1. HISTÓRICO 

1.1.JUSTIFICATIVA 

 

1.2.CONSTRUÇÃO DAS DIRETRIZES 

 

2. PERFIL PROFISSIONAL 

 

O Técnico em Radiologia é o profissional da área da saúde que realiza exames de 

radiodiagnóstico. Aplica técnicas de proteção radiológica e de biossegurança. Executa as 

técnicas para aquisição de imagens radiológicas, compreendendo: acolhimento e recepção 

do paciente; revisão da anamnese; orientação e preparo do paciente para o exame; 

posicionamento do paciente e do equipamento; realização da exposição; processamento 

e avaliação do padrão técnico da imagem. 

Em suas atividades laborais utiliza radiação e outras formas de energia na realização 

de procedimentos para obtenção de imagens diagnósticas, tais como: radiologia 

convencional e digital, mamografia, densitometria, hemodinâmica, tomografia 
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computadorizada, ressonância magnética, radiologia odontológica, radiologia forense, 

radiologia veterinária, dentre outras.  

O técnico em radiologia possui conhecimentos de anatomia e fisiologia humana e 

desempenha as suas atividades na forma associada aos conhecimentos adquiridos em 

radiologia geral.  Sua atuação é marcadamente interdisciplinar e multiprofissional, 

relacionando-se com os demais profissionais da saúde. 

ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA 

 

3. COMPETÊNCIAS 

 

ÁREA DE ATUAÇÃO SETORES 

 

 

 

 Radiodiagnóstico 

 

 

 

 

 

 

 

 Radiologia convencional e digital 

 Mamografia 

 Densitometria 

 Tomografia Computadorizada 

 Ressonância Magnética 

 Hemodinâmica 

 Odontológica 

 Forense 

 Veterinária 
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3.1.COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS  - RADIODIAGNÓSTICO 

Radiologia Convencional e Digital                   

Competências: 

 Realizar procedimentos de geração de imagens em equipamentos 

fixos e portáteis, nos diferentes ambientes, integrando equipes 

multiprofissionais. 

 Dominar e aplicar as ações e processos de proteção radiológica. 

Habilidades: 

 Opera equipamentos utilizados para a geração de imagens. 

 Ajusta as doses de exposição no equipamento radiológico. 

 Utiliza os diferentes dispositivos e  acessórios radiológicos. 

 Aplica os princípios da   proteção radiológica. 

 Interage e posiciona  o paciente/cliente. 

 Realiza processamento de imagens. 

 Observa as normas dos ambientes assépticos e de biossegurança 

           

Conhecimentos Básicos e Tecnológicos: 

 Anatomia. 

 Fisiologia. 

 Patologia. 

 Física das radiações. 

 Proteção radiológica. 

 Biossegurança. 

 Equipamentos e acessórios radiológicos. 

 Técnicas radiológicas. 

 Posicionamento radiológico. 

 Meios de contraste em radiodiagnóstico. 

 Processamento de imagens. 

 Qualidade da imagem. 

 Comunicação e atenção integral ao paciente/cliente.  

 Ética. 

 Psicologia aplicada. 

 Noções de radiologia odontológica 

 Noções de radiologia forense 

 Noções de radiologia veterinária 
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Mamografia 

Competências: 

 Realizar procedimentos de geração de imagens de rotina da mama. 

 Dominar e aplicar as ações e processos de proteção radiológica. 

 Avaliar a qualidade da imagem radiográfica. 

 Orientar o paciente quantos aos procedimentos necessários para a 

realização da aquisição da imagem. 

 Efetuar a  anamnese do paciente/cliente 

 

          

 Habilidades: 

 Opera os equipamentos utilizados para a geração da imagem. 

 Aplica os procedimentos de proteção radiológica. 

 Prepara o paciente psicologicamente para os procedimentos 

 Define os parâmetros de exposição. 

 Posiciona o paciente. 

 Utiliza os dispositivos e acessórios. 

 Analisa a imagem e interage com a equipe médica. 

         

Conhecimentos Básicos e Tecnológicos 

 

 Anatomia da mama. 

 Fisiologia da mama. 

 Patologia da mama. 

 Física das radiações. 

 Proteção radiológica. 

 Biossegurança. 

 Equipamentos e acessórios em mamografia 

 Posicionamento. 

 Qualidade da imagem 

 Documentação de imagens. 

 Comunicação e atenção integral ao paciente/cliente.  

 Ética. 
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 Psicologia aplicada. 

 

Densitometria      

 Competências: 

 Operar o equipamento de  densitometria. 

 Dominar e aplicar as ações e processos de proteção radiológica. 

 Posicionar e orientar o paciente/cliente quantos aos procedimentos 

necessários para a  aquisição da imagem. 

 Avaliar a qualidade  da imagem. 

           

Habilidades: 

 Opera os equipamentos utilizados em densitometria. 

 Realiza os procedimentos de calibração do equipamento. 

 Aplica os procedimentos de proteção radiológica. 

 Utiliza os dispositivos e acessórios. 

 Interage e posiciona o paciente/cliente. 

 

 Conhecimentos Básicos e Tecnológicos 

 

 Anatomia. 

 Fisiologia. 

 Patologia. 

 Física das radiações. 

 Proteção radiológica. 

 Biossegurança. 

 Equipamentos e acessórios em densitometria 

 Posicionamento. 

 Documentação de imagens. 

 Comunicação e atenção integral ao paciente/cliente.  

 Ética. 

 Psicologia aplicada. 
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Tomografia Computadorizada 

  Competências: 

 Operar os sistemas de tomografia computadorizada e realizar 

procedimentos de geração de imagens, integrando equipes 

multiprofissionais 

 Dominar e aplicar as ações e processos de proteção radiológica. 

 Orientar o paciente/cliente quanto aos procedimentos necessários 

para a realização do exame. 

 Avaliar a qualidade da imagem. 

 Processar as imagens adquiridas.  

 Elaborar a documentação das imagens.            

 

                    

Habilidades: 

 Opera  o equipamento  para geração  de imagens. 

 Utiliza protocolos desenvolvidos para a unidade 

 Aplica os princípios da   proteção radiológica. 

 Interage e posiciona  o paciente/cliente. 

 Realiza processamento e documentação de imagens. 

 Observa as normas  de biossegurança 

           

 

 Conhecimentos Básicos e Tecnológicos: 

 

 Anatomia. 

 Fisiologia. 

 Patologia. 

 Física das radiações. 

 Proteção radiológica. 

 Biossegurança. 

 Equipamentos e acessórios em Tomografia Computadorizada 

 Posicionamento. 

 Protocolos tomográficos 

 Meios de contraste em tomografia computadorizada. 

 Processamento e documentação de imagens. 

 Qualidade da imagem. 
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 Comunicação e atenção integral ao paciente/cliente.  

 Ética. 

 Psicologia aplicada. 

 

 

Ressonância Magnética. 

Competências: 

 Operar os sistemas de ressonância magnética e realizar 

procedimentos de geração de imagens, integrando equipes 

multiprofissionais 

 Dominar e aplicar  as ações e processos de segurança. 

 Orientar o paciente/cliente quanto aos procedimentos necessários 

para a realização do exame. 

 Avaliar, processar  e documentar a  imagem. 

         

Habilidades: 

 

 Opera  o equipamento  para geração  de imagens. 

 Utiliza protocolos desenvolvidos para a unidade 

 Obedece os procedimentos de segurança. 

 Interage e posiciona  o paciente/cliente. 

 Realiza processamento e documentação de imagens. 

 Observa as normas  de biossegurança 

 Utiliza os dispositivos e acessórios em RM. 

 

 Conhecimentos Básicos e Tecnológicos: 

 

 Anatomia. 

 Fisiologia. 

 Patologia. 

 Eletromagnetismo aplicado 

 Segurança em ressonância 

 Biossegurança. 

 Equipamentos e acessórios em ressonância magnética 

 Posicionamento. 
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 Protocolos de exames em ressonância 

 Meios de contraste em ressonância. 

 Processamento e documentação de imagens. 

 Qualidade da imagem. 

 Comunicação e atenção integral ao paciente/cliente.  

 Ética. 

 Psicologia aplicada. 

 

Hemodinâmica 

Competências: 

 Operar os sistemas de hemodinâmica e realizar procedimentos de 

geração de imagens, integrando equipes multiprofissionais 

 Dominar e aplicar as ações e processos de proteção radiológica. 

 Orientar o paciente/cliente quanto aos procedimentos necessários 

para a realização do exame. 

 Realizar a documentação das imagens.   

 

Habilidades: 

 Utiliza protocolos desenvolvidos para a unidade 

 Aplica os princípios da proteção radiológica. 

 Interage e posiciona o paciente/cliente. 

 Utiliza os acessórios de hemodinâmica.  

 Preserva a assepsia do ambiente. 

 Acompanha a administração do contraste. 

 Realiza documentação de imagens. 

 Observa as normas de biossegurança. 

 

  Conhecimentos Básicos e Tecnológicos: 

 Anatomia. 

 Fisiologia. 

 Patologia. 

 Física das radiações. 

 Proteção radiológica. 

 Assepsia e Biossegurança. 

 Equipamentos e acessórios em hemodinâmica 
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 Posicionamento. 

 Protocolos em hemodinâmica 

 Meio de contraste em hemodinâmica 

 Documentação de imagens. 

 Comunicação e atenção integral ao paciente/cliente.  

 Ética. 

 Psicologia aplicada. 

 

 

ESPECIALIZAÇÕES TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 

3.1.1. Na Medicina Nuclear 

 

Atua no setor de Medicina Nuclear em hospitais e clínicas nos processos que envolvem a 

geração de imagens diagnósticas e  a utilização de radioisótopos com fins terapêuticos. 

É de sua competência a operação dos equipamentos geradores de imagem, bem como, 

o preparo e o manuseio de fontes de radiação ionizante não seladas.  

Competências: 

 Operar equipamentos utilizados  em medicina nuclear.  

 Realizar os procedimentos de geração de imagens. 

 Avaliar a qualidade da imagem em MN. 

 Realizar a documentação das imagens.  

 Orientar o paciente/cliente quanto aos procedimentos necessários para 

realização da aquisição das imagens. 

 Atuar de forma multiprofissional nos processos terapêuticos em MN. 

 Manipular os compostos radioativos. 

 Atuar no processo de proteção radiológica. 

 Encaminhar apropriadamente os resíduos radioativos. 

 

            Habilidades: 

 Opera equipamentos utilizados em MN. 

 Opera os equipamentos e dispositivos utilizados para geração da 

imagem e na terapia em MN. 

 Aplica os procedimentos e ações da  proteção radiológica. 

 Interage e posiciona o paciente/cliente. 
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 Utiliza os dispositivos e acessórios em MN 

 Manipula fontes radioativas não seladas utilizadas em MN. 

 Opera medidores de atividades de amostras radioativas. 

 Utiliza os princípios da radioproteção para os casos de exposição, 

contaminação e descarte de resíduos.  

 

           Conhecimentos Básicos e Tecnológicos: 

 

 Fisiologia aplicada à medicina nuclear 

 Patologia aplicada à medicina nuclear 

 Física das radiações. 

 Proteção radiológica. 

 Assepsia e Biossegurança. 

 Equipamentos e acessórios em MN 

 Posicionamento. 

 Protocolos em MN 

 Compostos radioativos 

 Manipulação e  armazenamento  de radioisótopos 

 Descarte de resíduos. 

 Qualidade e documentação de imagens. 

 Comunicação e atenção integral ao paciente/cliente.  

 Ética. 

 Psicologia aplicada. 

 

 

3.1.2. Na Radioterapia 

Atua no setor de radioterapia  de hospitais e serviços especializados nos processos que 

envolvem a geração de imagens para planejamento do tratamento e na utilização de 

fontes de radiação para fins terapêuticos 

Realiza  procedimentos de terapia pelo uso de radiações ionizantes através de 

equipamentos de teleterapia e braquiterapia. Participa ainda de forma multi-profissional 

nos procedimentos de planejamento do processo terapêutico,  simulação, dosimetria e 

radioproteção. 

Esta formação permite atuar no setor de radioterapia de hospitais e serviços 

especializados nos processos que envolvem o tratamento através da utilização de 
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radiação ionizante para fins terapêuticos, incluindo aceleradores lineares, fontes 

radiativas, geração de imagens para planejamento e controle de qualidade, na teleterapia 

e na braquiterapia 

 

Competências: 

 Operar os sistemas  utilizados nos processos terapêuticos. 

 Realizar procedimentos de geração de  imagem aplicados à radioterapia. 

 Realizar aplicações terapêuticas utilizando radiações ionizantes. 

 Avaliar a qualidade  da imagem gerada em radioterapia. 

 Orientar o paciente/cliente  quantos aos procedimentos necessários para a  

realização do processo terapêutico. 

 Confeccionar moldagens para aplicações individuais em radioterapia. 

 Atuar no processo de proteção radiológica. 

          

Habilidades: 

 Opera os equipamentos e dispositivos utilizados para terapia. 

 Opera os equipamentos utilizados para a geração da imagem em radioterapia.  

 Confecciona moldes. 

 Utiliza proteção radiológica. 

 Posiciona o paciente. 

 Relaciona-se com o paciente/cliente. 

 Utiliza os dispositivos e acessórios. 

 

 Conhecimentos Básicos e Tecnológicos 

 Anatomia humana. 

 Fisiologia humana. 

 Patologia humana. 

 Equipamentos e acessórios. 

 Proteção  radiológica. 

 Psicologia aplicada. 

 Ética. 

 Processamento de imagens. 

 Qualidade da imagem. 

 Física das radiações. 

 Aplicação das radiações ionizantes em terapia. 

 Posicionamento em radioterapia. 
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 Técnicas radiológicas. 

 Atenção integral ao paciente/cliente. 

 Comunicação oral e escrita. 

 Biosegurança. 

 

 

Na Radiologia Industrial  - Verificar o PP de Radiologia Industrial 

 

Na área da Radiologia Industrial, realiza técnicas de ensaios não destrutivos com 

radiações ionizantes  nos setores de: Radiografia Industrial,  Medidores Nucleares 

Sistemas Portáteis  e  Técnicas Analíticas.  

 

4. ESTÁGIOS E PRÁTICA PROFISSIONAL 

4.1.ESTÁGIO CURRICULAR 

O Estágio curricular é ato educativo supervisionado, desenvolvido no ambiente 

de trabalho, (lei 11.788/2008) contemplando, no mínimo, 400 horas. 

 

4.2.PRÁTICA PROFISSIONAL 

 

5. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

5.1.TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

5.2.ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

5.3.VISITAS TÉCNICAS 

5.4.PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

 

 

6. ESTRUTURA DO PROJETO PEDAGÓGICO DE TODAS AS HABILITAÇÕES 

DO TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

O Projeto de curso a ser ofertado pelas instituições educacionais deverá ter, no mínimo, 

os itens abaixo: 
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6.1.PERFIL PROFISSIONAL 

6.2.IDENTIFICAÇÃO DO CURSO: 

6.2.1. Denominação do Curso: Curso Técnico em Radiologia 

6.2.2. Designação do Egresso: Técnico em Radiologia 

6.2.3. Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde 

6.2.4. Modalidade (Presencial ou a distância) 

6.2.5. Carga horária (Total, Estágio, TCC, extensão) 

6.2.6. Turno de oferta (matutino, vespertino, noturno ou integral) 

6.2.7. Integralização (total de semestres ou anos do curso) 

6.2.8. Periodicidade da Oferta (semestral, anual, oferta única) 

6.2.9. Forma de ingresso (vestibular, SISU, ENEM, etc.) 

6.3.ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

6.3.1. Justificativa e pertinência da ofertada 

6.3.2. Legislação profissional 

6.3.3. Perfil Profissional do egresso 

6.3.4. Competências do egresso 

6.3.5. Áreas de atuação do egresso 

6.3.6. Matriz curricular 

6.3.7. Certificações intermediárias (quando houver) 

6.3.8. Componentes curriculares (carga horária, conteúdos, atividades e metodologia) 

6.3.9. Metodologia das atividades educativas 

6.3.10. Estágio Curricular Supervisionado 

6.3.11. Atividades de Extensão 

6.3.12. Atividades práticas e de Laboratório 

6.3.13. Trabalho de Conclusão de Curso 

6.3.14. Atendimento ao discente 

6.3.15. Avaliação do Ensino 

6.3.16. Atividades de tutoria (para oferta EaD) 
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6.3.17. Integração com as instituições de saúde para visitas, estágios e aulas práticas 

6.4.CORPO DOCENTE E TUTORIAL 

6.4.1. Descrição detalhada do corpo docente e respectivas disciplinas 

6.4.2. Descrição dos tutores e suas atividades 

6.5.INFRAESTRUTURA 

6.5.1. Salas de aula 

6.5.2. Laboratórios gerais e específicos 

6.5.3. Biblioteca 

 

 

5. Calendário sobre os encaminhamentos do documento base 

Atividades a serem executadas para viabilizar o Documento Base: 

1) Após a aprovação do documento base pela reunião dos conselheiros disparar para 

as IES e os CRTRs o documento base para sua participação e considerações sobre 

a matéria. O ofício também deve sinalizar a realização do encontro para o dia 

xx/xx/18 solicitando sua resposta sobre a participação no evento –  

2)  Encaminhar para os Coordenadores e CRTRs o documento base e solicitar 

retorno das contribuições até o xx/xx 

3)  Na reunião de xxxxx disparar a divulgação do documento base nas redes sociais 

pelo CONTER 

4) Solicitar ao CONTER que no início do mês de xxxx providencie a marcação na 

agenda eletrônica “atendimento as partes”, audiência do CONTER com o 

presidente do CNE, prof. Dr. Eduardo Deschamps. 

5)  Após o seminário dos Coordenadores elaborar relatório de sistematização das 

contribuições e solicitar audiência com o relator do processo no CNE para entrega. 

6)  Reanálise do Regimento Interno da CONAE no que tange as COREDs 

(os trabalhos a serem desenvolvidos; o fundo de apoio e o planejamento) - 

fevereiro 
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7) Até o dia 09/03 receber as ponderações sobre o relatório da 18ª reunião. 

 

Não havendo nada mais a ser tratado, a Presidente da CONAE,  Karina,  encerrou 

a reunião. O Presente Relatório foi elaborado por João Raimundo Alves dos Santos, 

membro da CONAE, que o assina em conjunto com os demais membros da Coordenação. 

 

 

 


