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APRESENTAÇÃO 

 

Prezada Presidenta e membros da CONAE, 

 

Segue o Relatório da vigésima terceira 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; Discussão sobre a Revista Científica do 

CONTER; Inserção de sugestões no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos;  

 

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; 

e Prof. Francisco Cordão; Michele Torquato 

 

PAUTA – 23ª Reunião da CONAE 

 

1º Dia: 10/12 – 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 – Avaliação do Encontro Sul/Sudeste 

 12 h –- Almoço 

 14 h – Avaliação da reunião das COREDs durante o encontro Sul/Sudeste 

 15 h - Preparação do encontro com as COREDs 

 17 h  – Encerramento do dia 

 

 

2º Dia:  11/12 – terça-feira 

 09 h –  Preparação da Conferência dos Executivos 



 12 h – Almoço 

 14 h –  Programação Científica do Congresso Nacional e Internacional  de Radiologia 

1.1.Programação para apresentação dos trabalhos 

1.2.Palestras/cursos/minicursos 

 17 h  – Encerramento do dia 

 

3º Dia:  12/12 – quarta-feira 

 

 09 h – Programação do ano de 2019 

 12 h – Almoço 

 14 h – Programação do ano de 2019 

 - Revista Científica do Conter 

- Proposta de reformulação da Lei do Técnico 

 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; 

Avaliação do Encontro Sul/Sudeste; Avaliação da reunião das COREDs durante o 

encontro Sul/Sudeste; Preparação do encontro com as COREDs; Preparação da 

Conferência dos Executivos do CONTER; Programação Científica do Congresso 

Nacional e Internacional  de Radiologia; Programação do ano de 2019 (Revista Científica 

do Conter,  Proposta de reformulação da  lei do técnico, etc.) 

 

1.1 SAUDAÇÃO E INFORMES 

 

A Técnica Karina, presidente da CONAE, abriu os trabalhos saudando os 

presentes. Aproveitou e informou que a Diretoria propôs que o encontro com as COREDs 

fosse no mês de fevereiro. A Karina ponderou com a diretoria que nesse mês ficava muito 

em cima, mas o CONTER manteve essa data, apesar de ser carnaval. Assim até o 

momento ainda não temos a data definida. Com a vinda da Diretoria em nossa reunião 



será retomado esse assunto. 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 sugestão de pauta da 23ª reunião foi aprovada pelos presentes. 

Informes: A Michelle recebeu o convite para participar de uma Jornada de 

Radiologia promovida pela Universidade Técnica Federal. O evento será no 

ano de 2019, em abril, e espera-se um grande congresso. 

   

2. Avaliação do Encontro Sul/Sudeste; 

Os membros avaliaram que o encontro foi bom. A parte organizativa não 

participaram muito, mas ficaram apenas na parte científica. A palestra sobre a 

reforma trabalhista deixou a desejar, pois foi muito rápida. Um tema dessa 

natureza precisa ser bem abordada, pois pode gerar problemas. 

Do ponto de vista do trabalho da CONAE, a parte científica foi muito boa. 

Houve uma grande participação de mulheres e trabalhos propondo produtos e 

não somente a visão científica. Havia uma sala reservada para a CONAE que 

facilitou a infraestrutura do trabalho. A CONAE conseguiu dar o retorno da 

avaliação científica. 

As palestras foram muitas e próximas uma das outras. Sentiu-se que os 

congressistas querem participar das atividades do Sistema. Os trabalhos 

estavam bem escritos. Sobre esse aspecto a Lúcia advertiu que o tempo era 

pouco quando participou da reunião de preparação do Congresso. 

No primeiro dia foi um pouco conturbado o encontro em função do atraso de 

palestristas, ocasionando um esvaziamento no final do Congresso. Faltou um 

pouco de programação para os acontecimentos eventuais.  

 

 

3. Avaliação da reunião das COREDs durante o encontro Sul/Sudeste 

Em relação as COREDS foi muito importante a participação delas, 

especialmente a de Minas Gerais e a da Bahia onde esteve presente toda a 

Diretoria e da 6ª Regiao. Sobre a CORED da 2ª Região ainda não há  

Coordenação. Apesar de haver pouca gente a participação foi muito boa. Na 

reunião do dia 16 houve uma reunião com a presença da Diretoria Executiva 



que colocou o tema de EAD. Isso gerou uma polêmica desnecessária na 

reunião. Tanto as Coreds quanto os coordenadores querem que a Revista 

Científica do CONTER obtenha o Qualis. 

4. Preparação do encontro com as COREDs 

 

PROGRAMAÇÃO  

 

Local: Brasilia – DF   

Data:  05 /04/2019 

1º Dia:  05/04 

 8h – Credenciamento 

 8h30 – Abertura – Composição da Mesa  

a) Presidente do CONTER – TR. Manoel Benedito Viana Santos 

b) Coordenação do CONTER 

c) Fala da Presidenta da CONAE  

 

 8h45 - Breve apresentação dos membros da CONAE, apresentação da CONAE, seus objetivos 

e ações (slide). (Prof. João) 

- Apresentação das Diretrizes 

- Participação no Sul – Sudeste  

- A fomentação da parte científica para os tecnólogos 

- Desafios do CONTER (a revista, a importância da educação para o sistema, aspecto financeiro) 

12h  - Almoço  

 13h30 – Apresentação de cada CORED (dez minutos), preferencialmente com slide 

 15h30 - Café 

17h30 – Encerramento dos trabalhos do dia 

 

 

 



2º Dia: 06/04 

 

8h30 – Apresentação do regimento interno e contribuições (estratégia para os próximos dois 

anos) (Prof. Sandoval) 

9h00 – Contribuições (Formação de grupos) 

 11h00 - Plenária 

12h00 - Almoço 

13h 30 – Revista Científica - Congresso (Prof. Michelle) 

  Convite ao prof. Matheus Savi de Florianópolis para participar no 2º dia do 

evento. 

16h – Encerramento 

 

 

5. Preparação da 2ª Conferência dos Executivos do CONTER 

 

 

Os presentes levantaram os seguintes temas que poderiam fazer parte da Conferência: 

- a importância da educação;   

- combate à evasão da profissão 

- diretrizes como combate à invasão do mercado 

- a lei como combate a invasão do mercado 

- itinerário formativo 

- a importância das Coreds 

- EAD – decreto – como foi a parte da CONAE 

- Sobre os estágios –  

- Sobre o mercosul  



- EMEC - SISTEC 

- Sobre o ensino médio 

 

 

 

 

2ª CONFERÊNCIA DE EXECUTIVOS  

DO SISTEMA CONTER/CRTRs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRASILIA/DF 

Março de 2018 



PROGRAMAÇÃO  

 

Local: Brasilia – DF – 

Data: 21 e 22/03/2018 

1º Dia:  21/03 – quinta-feira 

 8h – Credenciamento 

 8h30 – Abertura – Composição da Mesa (João Raimundo Alves dos Santos) 

b) Presidente do CONTER – TR. Manoel Benedito Viana Santos 

c) Dir. Secretário do CONTER – TR. Adriano Célio Dias 

d) Dir. Tesoureiro do CONTER – TR Abel dos Santos 

 8h45 – Contrato Didático (João Raimundo Alves dos Santos) 

 09h  – Educação em Radiologia-  Expositores/debatedores Francisco Cordão e Paulo Wollinger  

O novo ensino médio e itinerários formativos 

A nova educação profissional e desafios da profissionalização 

Proposta do Conter - Diretrizes do técnico e tecnólogo 

10h15 – Café 

 10h30 – Debate 

12 h -  Almoço 

 14h – O mundo do trabalho e a radiologia – Expositores Jurídico; Lúcia, Guilherme e 

Presidente do CONTER 

- A invasão e embates com  biomédicos e demais categorias profissionais 

15 h  – Café 

15h30 – Debate 

18h  – Encerramento dos trabalhos do dia 

 

 



2º Dia: 22/03 – sexta-feira 

8h30 – Início dos trabalhos 

9h  – A lei do técnico e tecnólogo em Radiologia: realidade e perspectivas – Expositores: Ass. 

Parlamentar/Presidente/Karina/Sandoval 

Dinâmica: grupos de trabalho 

10h30 - Café 

12h - Almoço 

14h00 – Estratégias - Articulação da categoria nos estados para acompanhamento das 

diretrizes e da Lei 

15h00 –  Exposição dos grupos 

16h - Entrega dos certificados 

16h30  – Coffee break 

 

  

6. Programação Científica do Congresso Nacional e Internacional de Radiologia; 

 

Lúcia informou que até a semana passada não tinha saído a licitação com o 

local do Congresso. A organização ficaria com o seguinte formato: 

Sexta-feira à tarde das 14 às 18 hs 3 temas. 

Sábado – Principal – inicio às 8h30 término às 19 h 

Palestras de 35 minutos para o palestrante e 40 na programação – 11 temas 

Sábado Paralelo – 1 mesa à tarde (educacional) 

Domingo pela manhã – inicia às 8h30 e término às 13 h  

Tema: A educação   

 

Horário Assunto Local 

SEXTA-FEIRA 

14 às 18  Ressonância Magnética Minicurso 

14 às 18 Radiologia Industrial Minicurso 



14 às 18 Mamografia Minicurso 

08 às 12 Exames Contrastados (Sábado) 

SÁBADO 

08h30-09h10 As novas tendências tecnológicas  

09h15-09h55 Tomografia – (Marco)  

10h00-10h40 Radiodiagnóstico (John)  

10h40-1100 Café  

11h00-11h40 Gestão (Érick)  

11h45-12h30 Diretrizes Educacionais  

12h30-14h00 Almoço  

14h00-14h40 Ressonância (Osvaldo)  

14h45-15h25 Controle de Qualidade  

15h30-16h10 Inovação  

16h15-16h55 Nova Portaria 453 - Anvisa  

16h55-17h20 Café  

17h20-18h00 Tomografia  

18h05-18h45 Otimização de doses em Pediatria  

DOMINGO 

08h30-09h10 Radioterapia  

09h15-10h00 Medicina Nuclear  

10h05-10h45 Radiologia Forense  

10h50-11h30 Radiodiagnóstico  

11h35-12h15 Veterinária  

12h30 Apresentação dos 3 primeiros 

trabalhos (8 minutos cada) 

 

13h  Encerramento e café  

 

 



7. Programação do ano de 2019  

 

Revista Científica do CONTER – Para o Comitê Gestor – Guilherme Oberto, 

Mateus Savi, Prof. Críssia Carem Paiva, Marcos Vinicius Vilhares de Oliveira 

e Ilze franco de oliveira (centro-oeste), Andrea Huhn, 

 

Avaliadores – Ibevan Arruda Nogueira, Ricardo Simão, Érick Lima, 

Alexandre Araújo, João Henrique Hamman, Felipe Numagire, Nelson 

Bergman Sanches Munoz, Rafael Muniz 

 

Áreas: Radiodiagnóstico, Ressonância Magnética, Radiologia Industrial, 

Radioterapia, Mamografia, Tomografia, Gestão, Controle de Qualidade, 

Inovação em Radiologia, Radiologia em Pediatria, Radiologia Forense, 

Radiologia Veterinária, Radioproteção, Dosimetria, Produtos e processos em 

Radiologia, Medicina Nuclear, Educação em Radiologia, Densitometria, 

Radiologia Odontológica, Biossegurança, Processamento de Resíduos em 

Radiologia 

 

8. Reunião com o Presidente: 

1. Sobre a resolução 13/2009 e 17/2014. O presidente colocou que a Diretoria 

estava pensando em prorrogar o prazo. A conselheira Karina colocou que 

a posição da CONAE seria a de revogar a Resolução. Pela revogação os 

profissionais já teriam o direito adquirido e que a partir de determinado 

prazo somente seriam contratados tecnólogos e técnicos com 

especialização. 

2. A data do encontro das Coreds ficou para o dia 05 e 06 de abril 

3. A aquisição do dosimetro está sendo providenciado pela escola e na 

posição da CONAE o dosimetro deveria ser de responsabilidade do 

cedente do estágio. 

4. Conferência de executivos – tem o objetivo de sensibilizar e trazer a 

importância da educação  

5. Revista do CONTER – a participação da CONAE foi exitosa no encontro 

sul/sudeste. A CONAE recebeu uma proposta para conseguir o qualis da 

revista do CONTER. Esse trabalho traz para o conselho editorial, conselho 



gestor, etc. Vimos que temos a participação de muitos mestres e 

precisamos da revista publicada pelo menos três vezes ao ano.  

 

 

Breve Balanço 

Produzimos coisas significativas e essenciais nesse ano. A CONAE com a reunião dos 

Coordenadores ganhou uma grande visibilidade e ainda é necessário retirar o projeto de 

lei. Aprendemos várias coisas, foi ótimo estar com todos esse ano. Foi um crescimento 

como pessoa e como profissional estar junto do grupo. Agradeço ao trabalho da Mari e 

do prof. João pela dedicação e pela gentileza que todo o grupo sempre se dispôs. A 

Michele uma grande trabalhadora tanto no campo quanto na intelectualidade. A Lúcia é 

praticamente uma embaixadora da radiologia conhece várias pessoas e se dedica muito 

ao trabalho.  O prof. Andreucci está no campo profissional e traz um conhecimento que 

procura partilhar com todos. O Prof. Oberto também está trazendo com o doutorado uma 

contribuição mais qualificada e mais contribuições além do que já tem realizado. O colega 

Sandoval conhece muito bem a radiologia, tem uma perspectiva de compartilhamento e 

muito bom na parte burocrática e um ótimo parceiro na coordenação.  

 

 

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

 

 


