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APRESENTAÇÃO 

 

Prezada Presidente e membros da CONAE, 

 

Segue o Relatório da décima nona reunião da Coordenação Nacional de 

Educação do CONTER – CONAE. 

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

SINAE; Preparação do Seminário com os coordenadores de curso; Apreciação das 

contribuições ao Documento Base sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Tecnólogo em Radiologia  

 

PRESENTES 

 

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

Helena Solha; Prof. Dr. Paulo Roberto Wollinger, Prof. João Raimundo Alves dos Santos; 

Profª Michelle Torquato, Prof. Ricardo Andreucci e Prof. Guilherme Oberto 

 

PAUTA – 19ª Reunião da CONAE 

 

 

1º Dia: 04/04 – quarta—feira 

 09 h – Início das Atividades  

a) Saudação da Presidente da CONAE 

 09 h 15 – Aprovação da Pauta  

 09 h 30 – Informes 

 10 h 15 – Preparação da reunião com os Coordenadores de Cursos Superiores de 

Tecnologia 

 Fala do Presidente do Conter 
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 Fala da Presidente da CONAFI 

 Fala do Prof. Wollinger 

 Apresentação das Diretrizes Curriculares  

 Preparação da apresentação (slides) 

 Leitura das contribuições recebidas até o momento sobre a proposta de Diretrizes 

 12 h –- Almoço 

 14 h – Leitura e discussão sobre as contribuições ao documento sobre as Diretrizes 

Curriculares 

 17 h 30 – Encerramento do dia 

 

2º Dia:  05/04 – quinta-feira 

 09 h  –  Continuação da Leitura e discussão sobre as contribuições ao documento sobre 

as Diretrizes Curriculares 

 12 h – Almoço 

 14 h – Continuação da Leitura e discussão sobre as contribuições ao documento sobre 

as Diretrizes Curriculares 

 

 

3º Dia:  06/04 – sexta-feira 

 9 h  –  Reunião com os Coordenadores de Cursos Superiores de Tecnologia 

 12 h 30 -  Almoço 

 14 h – Reunião com os Coordenadores de Cursos Superiores de Tecnologia 

 17 h –  Encerramento da reunião 

 

 

4º Dia:  07/04 – sábado 

 9 h  –  Apreciação das contribuições oriundas da reunião com os coordenadores de 

cursos 
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 12 h 30 -  Almoço 

 14 h – Apreciação das contribuições oriundas da reunião com os coordenadores de 

cursos 

 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; Inserção das contribuições dos coordenadores de curso ao 

documento base sobre as diretrizes curriculares nacionais e Reunião com os 

Coordenadores de Cursos Superiores de Tecnologia. 

 

 

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: 

 

1.1.1 Aprovação da Pauta 

A pauta da 19ª reunião foi aprovada pelos presentes. 

 

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

Foram recapitulados os itens tratados na reunião passada, a saber: 
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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. 

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. 
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 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.  

 

O membro João Raimundo informou que foi enviado um novo expediente aos membros 

das COREDs informando-os sobre as ações que poderiam desenvolver para o 

fortalecimento das COREDs. 

 

3. Discussão sobre o SEMINÁRIO COM OS COORDENADORES DE 

CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA 

 

Após discussão ficou definida a seguinte programação para a sexta-feira: 

 

Dia: 06/04-18 – sexta-feira 

 08 h – Inscrição e recepção dos participantes 

 09 h – Abertura do Seminário  

 Presidente do Conter 

 Representante da SETEC/MEC 

 Presidente da CONAE 

 09 h 45 – Fala do Prof. Wollinger 
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 10h30 - Exposição do Documento Base 

Sandoval 

 11 h – Apresentação dos participantes 

 12 h – Almoço 

 13h30 – Apresentação das contribuições por parte dos participantes ao documento por 

temas – Tema 1 – Histórico (Justificativa; Diferenciação entre técnico e tecnólogo – 

construção das diretrizes e premência das diretrizes curriculares; perfil profissional e 

perspectivas de atuação profissional) 

14h00 – Tema 2 – Competências e eixos temáticos 

14 h 30– Tema 3 – Conteúdos curriculares 

15h 30 – tema 4 – Estágio; prática profissional e atividades complementares 

16h30 - Encerramento 

4. Reunião com a Diretoria para alinhar o trabalho de sexta-feira. 

 

Na quinta-feira no período da manhã a Diretoria esteve presente na reunião para 

alinhar a forma que seria desenvolvido o trabalho na sexta-feira. 

 

Em seguida os membros discutiram as contribuições ao documento base recebidas 

por e-mail analisando cada uma e vendo a pertinência das mesmas. Algumas foram 

inseridas no documento e outras não.  

Na sexta-feira ocorreu o Seminário com os coordenadores de cursos superiores de 

tecnologia no auditório do Conselho Federal de Medicina. O Evento transcorreu 

conforme o planejado e destacou-se o espírito colaborativo dos coordenadores frente ao 

documento base sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais do tecnólogo.  

No sábado, após a reunião com os coordenadores dos cursos de tecnologia em 

radiologia,  foi repetida a  dinâmica  que efetuamos na sexta-feira. 
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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. 


