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APRESENTAÇÃO 

 

Prezada Presidente e membros da CONAE, 

 

Segue o Relatório da vigésima primeira reunião da Coordenação Nacional de 

Educação do CONTER – CONAE. 

Nessa reunião a pauta teve os seguintes eixos: Informes; finalização da 

segunda versão do Documento das Diretrizes Curriculares do Técnico em Radiologia; 

Participação da CONAE no Encontro Sul/Sudeste; Informe e discussão sobre a visita dos 

membros Conselheiros da CONAE às COREDs; 

 

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; 

Prof. Francisco Cordão, Michelle, Guilherme Oberto e Ricardo 

 

PAUTA – 21ª Reunião da CONAE 

 

 

1º Dia: 20/08 – segunda—feira 

 09 h – Início das Atividades  

a) Saudação da Presidente da CONAE 

 09 h 15 – Aprovação da Pauta  

 09 h 30 – Informes 

 10 h 00 – Finalização do Documento DCN dos Técnicos em Radiologia 

 12 h –- Almoço 

 14 h – Finalização do Documento DCN dos Técnicos em Radiologia 
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 17 h  – Encerramento do dia 

 

2º Dia:  21/08 – terça-feira 

 09 h  –  Participação da CONAE no Encontro Sul/Sudeste 

 12 h – Almoço 

 14 h – Informe e discussão sobre a visita dos membros Conselheiros da CONAE às 

COREDS/Projetos 

 17 h  – Encerramento do dia 

 

3º Dia:  22/08 – quarta-feira 

 

 09 h – Leitura das instruções normativas para alterar a portaria 453 da Anvisa 

 12 h – Almoço 

 14 h – Leitura das instruções normativas para alterar a portaria 453 da Anvisa 

 17 h  – Encerramento do dia 

 

 

 

 

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; 

Participação da CONAE no Encontro Sul/Sudeste; Informe e discussão sobre a visita dos 

membros Conselheiros da CONAE às COREDs; Discussão sobre as diretrizes 

curriculares nacionais do técnico em radiologia; Contribuições à revisão da Portaria 453 

da Anvisa. 
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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 21ª reunião foi aprovada pelos presentes. 

 

2. Informes 

a) A Michelle passou o informe sobre o Congresso Brasileiro de Radiologia 

em que participou e notou uma grande presença de Biomédicos.  

Aproveitando o informe da Michelle os membros da Plenária levantaram o 

problema da Resolução que obriga os técnicos em radioterapia e medicina 

nuclear a fazerem a especialização. Na opinião dos presentes é necessário que 

a Plenária de Conselheiros revogue essa Resolução. 

Quando as Diretrizes Curriculares do Técnico em Radiologia forem 

publicadas e homologadas o Conter pode rediscutir esse assunto. 

b) A Karina foi a uma visita no CRTR 13ª Reunião no Espirito Santo para 

participar da primeira reunião da CORED. Eles informaram a existência 

de uma escola em Nova Venesia. A escola convidou a CONAE para 

realizar uma palestra, a qual foi proferida pela presidenta Karina. Essa 

escola está com o projeto de implantar o curso de Tecnólogo em 

Radiologia mas na cidade de Serra. 

c) O Prof. Cordão e o prof. Paulo Wollinger participaram de uma reunião na 

SETEC discutindo a revisão do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e 

Tecnólogo. Participou no mês passado de uma reunião no Pará que iria 
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discutir a Base Nacional Comum Curricular, mas não ocorreu porque 

sindicalistas ocuparam a mesa de debates e não permitiram a realização da 

audiência pública prevista. Entretanto, em separado, foi realizada uma 

reunião com militantes da UBES. 

d) Prof. Ricardo informou que nos dias 27 a 29 desse mês ocorrerá o 

CONAEND – Congresso Nacional de Ensaios não Destrutivos. 

   

3. Discussão sobre a participação da CONAE no Congresso Sul/Sudeste 

A Lúcia e o Prof. Paulo participaram da reunião da Comissão Organizadora 

do Congresso em Florianópolis.  Eles explicaram a proposta da CONAE para 

o evento.  

Diante do baixo número de inscritos a CONAE apresenta as seguintes 

propostas: 

a) Dedicar a revista científica do CONTER do primeiro semestre de 2019 

para os artigos premiados  enviados para o Congresso. Confirmar essa 

possibilidade com o Laércio.  

b) Destacar no Site do CONTER que a revista do Conter é  indexada. 

c) A CONAE estará com uma sala disponível para reunião dos  

coordenadores de cursos e Coreds. 

d) Realizar semanalmente inserção nas redes sociais do CONTER para 

aumentar a divulgação.  

e) Solicitar que todos os regionais  destaquem  o Congresso em seus sites. 

f) Os regionais enviem convites com malas diretas aos seus profissionais e 

as instituições de ensino.  

g) Prorrogar o prazo de entrega dos trabalhos até 20 de setembro 

 

4. Reconhecimento e registro de especialização do profissional Técnico em 

Radioterapia. 
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Encaminhar Ofício à Diretoria do CONTER: 

 

- Considerando que as atuais Diretrizes Curriculares Nacionais da educação 

profissional técnica de nível médio preveem a organização curricular por 

itinerários formativos, contemplando a especialização pós técnica; 

- Considerando que existem profissionais  que já atuam nesta função  há vários 

anos com as competências reconhecidas pelo setor laboral, os quais têm direito 

pleno do exercício profissional; 

- Considerando que, após a aprovação das novas Diretrizes Curriculares 

Nacionais relacionadas aos cursos técnicos de radiologia, as quais 

contemplam os itinerários formativos dos técnicos de nível médio, incluindo 

as especializações técnicas nessa etapa da educação básica; 

- Considerando o baixo número de profissionais atualmente especializados no 

nível técnico tanto em radioterapia, quanto em medicina nuclear, bem como a 

necessidade de preservar os direitos adquiridos daqueles que já se encontram 

em efetivo exercício profissional; 

- Considerando que as exigências contidas na Resolução 17/2014 têm 

propiciado que profissionais de outras formações estejam sistematicamente 

invadindo os postos de trabalho de nossa categoria, prejudicando os 

profissionais. 

 

A Coordenação Nacional de Educação (Conae) recomenda: 

 

1) A imediata revogação da Resolução CONTER Nº 17/2014; 

2) Criação imediata de nova resolução que  preserve os direitos profissionais dos 

trabalhadores em efetivo exercício e que defina as normas para as novas 

contratações de tecnólogos e de técnicos de nível médio com especialização; 
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3) Após a aprovação das novas diretrizes curriculares nacionais do Técnico em 

Radiologia em estudo no Conselho Nacional de Educação (CNE) proceda a 

elaboração de uma resolução adequada às novas normas. 

 

5. Informe e discussão sobre a visita dos membros Conselheiros da CONAE às 

COREDs;  

 

A Karina passou o informe da visita que fez a 13ª Região, a qual montou a 

Coordenação Regional de Educação. Ela falou sobre a importância deles realizarem 

contato com as escolas. Eles solicitaram alguns modelos de projetos e como funciona a 

educação a distância e que os chame para um momento aqui em Brasília para entender o 

funcionamento da CONAE. Também frisou que eles tem um excelente espaço físico e 

pretendem ofertar cursos para a categoria. 

A Lúcia visitou 6 regionais. Fez a apresentação dos membros; falou sobre a 

importância das Coreds com as Secretaria Estadual de Educação; a Relação com as 

escolas; a importância da educação continuada; os cursos de capacitação. Informou sobre 

o encontro nacional que haverá no Congresso. 

Na 10ª Região há uma preocupação com o fato de que professores não qualificados 

ministrarem aulas em cursos. Eles possuem o projeto “CRTR Paraná com você 

compartilhando conhecimentos”. Estão buscando parcerias com Faculdades para 

ofertarem o curso de tecnólogo. 

Na 5ª Região todos os membros da Cored são comprometidos com a área 

educacional. Estão desenvolvendo vários projetos com cursos de um dia por mês em cada 

uma das cidades. 

Na 12ª Região a coordenadora pediu informações sobre o papel da CONAE e da 

Cored. A Lúcia mostrou como outras Coreds funcionavam para auxiliar na compreensão 

do papel das Coreds. Por fim vão se organizar para realizarem um encontro para os 

coordenadores até o final do ano. 
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Na 4ª Região os membros são da área educacional e dividiram as áreas e 

convidaram vários professores para participarem dos vários projetos que possuem.  

Na 11ª Região eles estão com 7 projetos até o final do ano. Também se propuseram 

auxiliar no Congresso Sul – Sudeste. 

Na 6ª Região eles possuem vários projetos e todos os membros são super 

empolgados com o trabalho da CORED. 

O Sandoval percebeu que alguns regionais não perceberam o sentido das Coreds, 

pois não se preocupam em colocar pessoas ligadas à educação. Isso correu, por exemplo 

no Piauí e Maranhão – 17ª Região. Outra dificuldade é encontrar-se com a secretaria 

estadual de educação pois não possuem verba para visita a outro Estado.  

Na 19ª Região – Amazonas e Roraima – Um dos membros mora em Roraima e 

estava presente na reunião. Todos são ligados à área educacional – tecnólogos com pós-

graduação em docência. Um dos projetos deles é fazer vídeo aula. Eles estão elaborando 

a aula sobre os EPIs.  

Na 1ª Região só estava presente um dos membros – O Diretor Presidente que já 

tem um trabalho de visita às escolas.  

Na 9ª Região eles possuem um bom convívio com a Secretaria Estadual e estavam 

presentes todos os membros, os quais fazem parte da área educacional. Agora vão tentar 

uma ligação com o Tocantins.  

Na 8ª Região estava presente todos os membros e um deles é da parte de radiologia 

veterinária. Eles ficaram de fazer uma capacitação com esse tema e fazer palestras nos 

hospitais. Também iam tentar o contato com a secretaria estadual de educação. 

Na 16ª Região Rio Grande do Norte e Paraíba estavam preocupados com a EAD 

e queriam saber como o regional poderia diferenciar o profissional formado em EAD ou 

presencial.  
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6. Sobre o Ofício do Prof. Bergman 

Encaminhar resposta ao Ofício 

 

A Autarquia Federal tem como princípio o estímulo à qualidade educativa para o melhor 

exercício profissional das atribuições da categoria em todo território nacional.  

A Conae está elaborando propostas para as diretrizes curriculares nacionais dos cursos 

técnicos e tecnológicos de radiologia. Com a aprovação delas pelo Conselho Nacional de 

Educação e homologação pelo Ministério da Educação toda a documentação do 

CONTER deverá ser aprimorada.  

Portanto, agradecendo as contribuições do professor Bergman, aguardaremos a aprovação 

das Diretrizes para uma apreciação conclusiva da matéria. 

 

7. Calendário para 2019 

Fevereiro  - 25, 26 e 27 

Abril – 15, 16 e 17 

Junho – 10, 11 e 12 

Agosto – 19, 20 e 21 

Outubro – 24, 25, 26 e 27 (congresso) 

Dezembro – 09, 10 e 11 

 

8. Leitura e comentários da Portaria 453 

 

Encaminhar as contribuições para a CNRD 

 

8.1. Instrução Normativa Tomografia computadorizada 

a) No anexo II- níveis de referência em tomografia computadorizada sugerimos 

que a tabela inclua todas as estruturas/regiões para exames em adultos e 

crianças referidos à padrões internacionais. 
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8.2. Instrução Normativa sobre Ressonância 

a) Seção III – no Artigo 11 Inciso I – Retirar o “eletroímã ligado” 

b) Seção III – no Artigo 12 – retirar “ quando o eletroímã estiver ligado” 

Observação: Nos dois casos a partir da instalação do equipamento o eletroímã 

permanece ligado. 

 

8.3.Sistemas de fluoroscopia 

a) Seção I dos equipamentos Art. 2º Parágrafo VIII – retirar a palavra “pelo 

paciente” 

8.4. Radiologia Intervencionista 

a) Seção I dos equipamentos Art 2º Parágrafo IX – retirar a palavra “pelo 

paciente” 

8.5. Radiografia Médica 

a) Artigo 12 inserir o parágrafo 3º:  Caso existam mudanças no controle de 

qualidade, ações corretivas devem ser adotadas devendo ser assentadas 

ações e resultados respectivos. 

 

8.6. Radiologia diagnóstica ou intervencionista 

a) Na Seção II “Das Definições” Artigo 3º, sugerimos compatibilizar as 

definições desta Normativa às definições da CNEN. 

 

b) Na subseção I “Dos Princípios gerais da proteção radiológica” Art. 43, 

sugerimos compatibilizar os limites de dose individual  desta Resolução 

aos limites estabelecidos  pelo CNEN. 
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c) Na subseção I “Dos Princípios gerais da proteção radiológica” Art. 44, 

sugerimos compatibilizar os limites de dose individual  para grávidas desta 

Resolução aos limites estabelecidos  pelo CNEN. 

 

d) Na subseção I “Dos Princípios gerais da proteção radiológica” Art. 45, 

parágrafo 1º sugerimos compatibilizar a idade mínima de 18 anos para 

exposição ocupacional à radiação ionizante conforme Resolução CNEN 

NN 3.01 parágrafo 5.4.2. 3 

 

e) Na subseção I “Dos Princípios gerais da proteção radiológica” Art. 47, 

sugerimos compatibilizar os níveis equivalentes de dose ambiente do 

planejamento de barreiras físicas desta Resolução aos limites 

estabelecidos pela CNEN. 

 

 Não havendo nada mais a ser tratado, a presidente encerrou as atividades. 

 


