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COORDENAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONAE 

APRESENTAÇÃO 

Prezado Presidente e membros da CONAE, 

Segue o Relatório da décima sexta reunião da Coordenação Nacional 

de Educação do CONTER — CONAE. 
Nessa reunião a pauta teve os seguintes eixos: informes, leitura das 

correrspondências, discussão sobre o PL 3661/2012 e construção das Diretrizes 

Curriculares do Tecnólogo em Radiologia 

PRESENTES 

TR. Sandoval Kehrle - Presidente interino e os membros: Lúcia Helena Solha; 

Prof. Dr. Paulo Roberto Wollinger, Prof. Francisco Cordão, Profa Michelle 

Torquato, Professor Guilherme Oberto Rodrigues e o Prof. MSc. João 

Raimundo Alves dos Santos. 

PAUTA- 16° Reunião da CONAE 

1° Dia: 23/11 - quinta—feira 

• 09 h — Inicio das Atividades 

a) Saudação do Presidente Interino da CONAE 

C 09 h 15 — Aprovação da Pauta 

O 09 h 30— Leitura e aprovação do Relatório da 15a reunião da CONAE 

O 10h 15- Informes 

O 10 h 40 — Discussão sobre as Diretrizes Curriculares do Tecnólogo em 

Radiologia 

O 12 h --Almoço 
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O 14 h — COnstrução da pauta sobre o Seminário com os Coordenadores de 

Curso. 

O 17 h 30— Encerramento do dia 

2° Dia: 24/11 — sexta-feira 

O 09 h 00— Discussão sobre o PL 3661/12 com o Assessor Parlamentar Jenner 

Jalrnes 

O 12 h — Almoço 

O 14 h — Reunião com a Assessoria de Imprensa do CONTER 

O 15 h - Encaminhamentos sobre o documento das Diretrizes Curriculares do 

Tecnólogo em Radiologia 

C 17 h — Encerramento 

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 aprovação do Relatório da 15a reunião da CONAE; Leitura e 

Discussão sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais do Tecnólogo, construção 

do seminário com os coordenadores de curso, discussão sobre o Projeto de Lei 

3661/12, Reunião com a Assessoria de Imprensa e encaminhamentos. 

1.1 SAUDAÇÃO E LEITURA DO RELATÓRIO DA 15a REUNIÃO 

O Técnico Sandoval Kerhle, presidente interino 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 Leitura e aprovação do Relatório 

Foi lido o relatório da 15a reunião da CONAE e o mesmo foi aprovado. 

1.2. Informes 

a) O Sandoval Kerhle passou o informe sobre o Encontro Ampliado de 

Presidentes que ocorreu nos dias 13 e 14 de novembro na sede do 

CONTER 

b) Leitura das correspondências — O Tecnólogo Sandoval Kerhle leu o e-

mail que enviou com algumas questões: 

• sobre o aproveitamento de competências profissionais 

A Coordenação frisou que esse aspecto depende de cada 

instituição educacional e está inserido no projeto pedagógico 

do curso 

• Se os regionais podem cobrar por cursos oferecidos aos 

profissionais? 

A coordenação entendeu que deverá ser feita a solicitação de 

parecer para a assessoria jurídica. 

• Que tipo de cursos podem ser oferecidos aos profissionais 

pelos regionais? 

Os cursos são livres e podem ter várias cargas horárias 

• O Conter pode inscrever os tecnólogos uma vez que esta 

profissão não está regulamentada? 

O Conter já inscreve os profissionais, mas não pode inserir o 

nome de tecnólogo na nomenclatura oficial do Conselho. Só 

poderá fazê-lo quando houver alteração em lei da 

nomenclatura. 
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2. Discussão sobre o documento base das diretrizes curriculares do 

Tecnálogo 

O Prof. João informou que recebeu as contribuições dos membros da 

CONAE sobre o documento base e procedeu as alterações. A nova versão do 

documento foi protocolada para que a Diretoria tivesse conhecimento sobre o 

mesmo. 
Posteriormente a Diretoria solicitou a inclusão no documento base do 

tópico sobre a "Gestão", pois entendia que essa também é uma atribuição do 

tecnólogo. 
O Documento base também foi apresentado na reunião dos Conselheiros 

no dia 13 do presente mês. Eles ficaram com a incumbência de o ler e depois 

enviar as suas contribuições. 

3. Construção do Seminário com os Coordenadores de Cursos 

Superiores de Radiologia 

Os presentes aprovaram a seguinte dinâmica para o encontro com os 

Coordenadores de Cursos: 

SEMINÁRIO COM OS COORDENADORES DE CURSOS SUPERIORES DE 
TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA 

Dia: 06/04-18 —sexta-feira 

O 08 h — Inscrição e recepção dos participantes 

O 09 h — Abertura do Seminário 

• Presidente do CNE 

• Presidente do Conter 
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• Presidente da CONAE 

O 09 h 45 — Exposição do Documento Base com as contribuições dos 

Coordenadores — dois membros da CONAE 

O 11 h — Fala dos participantes 

O 12 h 30 — Almoço 

O 14 h — Debate com a CONAE 

O 16 h — Síntese 

O 16 h 30- Encerramento 

4. Discussão sobre o Projeto de Lei 3661/12 

O Assessor Parlamentar do CONTER Jenner Jalner fez a exposição sobre 

o PL 3661/12 e em seguida foi aberta para colocações e perguntas sobre o 

documento. Ao final da reunião o Assessor Parlamentar escreveu as 

contribuições oriundas da reunião para posterior inclusão no documento. 

5. Reunião com a Assessoria de Imprensa do CONTER 

O Assessor de Imprensa do CONTER, Jonathas, esteve presente na 

reunião e lhe foi feito um breve relato sobre a confecção e encaminhamento 

previstos até o momento do documento base sobre as Diretrizes Curriculares. 

Ficou encaminhado que no mês de fevereiro, após a maioria dos 

encaminhamentos sobre o documento já terem sido operacionalizados a 

realização de nova reunião para verificar como a assessoria de imprensa poderá 

contribuir com a divulgação do documento. 

6. Calendário sobre os encaminhamentos do documento base 

Atividades a serem executadas para viabilizar o Documento Base: 
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1) Encaminhar ao CONTER o calendário de reuniões da CONAE para 2018 

com a observação de alteração da data de 11 e 12 de dezembro de 2017, 

conforme solicitação do presidente Manoel Benedito. Ok 

2) Encaminhar o ofício para a Diretoria Executiva solicitando a apreciação 

do documento base das Diretrizes Curriculares no próximo dia 13/11 e do 

Regimento Interno da CONAE, destacando que na ocasião estarão em 

Brasília o corpo de Conselheiros efetivos, propiciando a deliberação em 

Plenário dos dois documentos, observando ainda que é de extrema 

importância a aprovação do documento para que a CONAE possa seguir 

com o cronograma estabelecido. A CONAE viabilizará reuniões com a 

SETEC e CNE antes da mudança do ministro da educação e sua equipe 

(06 de abril — desconwatibilização em função da eleição de 2018). 

O pedido da CONAE também considera a economicidade e a logística, 

uma vez que os conselheiros efetivos não precisariam de diárias e 

passagens adicionais para deliberar sobre apenas dois temas. OK 

3) Solicitar, via ofício, ao CONTER que convide o Assessor Parlamentar 

Jenner Jalrner para participar da reunião da CONAE na manhã do dia 

24/11/2017 para discutir o Projeto de Lei 3661/2012. OK 

4) Assessor Educacional - Formatar o documento base e encaminhar para 

todos os membros da Coordenação — data limite: 30/10. OK 

5) Receber o retorno dos membros da Coordenação — até 04/11. OK 

6) Imediatamente encaminhar para a Diretoria Executiva o Documento — Dia 

05/11.0K 

7) Solicitar, via ofício, que o CONTER formalize pedido do uso do auditório 

Anísio Teixeira - Plenário do CNE para o dia 06/04/18 período integral - 

e-mail, andreamalaguttiamec.qov.br  -Até 14/11.0K 

8) Caso não se viabilize o auditório do CNE enviar novo e-mail aos 

coordenadores com o novo local do evento. 
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9) Solicitar via ofício que o CONTER formalize pedido de reunião com a 

Secretária da SETEC - Profa Eline Neves Braga Nascimento - para o dia 

06 de fevereiro (preferencialmente à tarde, logo após o almoço) 

aproveitando que a CONAE estará reunida no período de 05 a 07 de 

fevereiro de 2018. Até 25/11.0K 

10) Confirmar o ofício com a Secretária da SETEC 

11)Recepção dos endereços eletrônicos das IES — até o dia 28/11 

12)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 06/04/18 solicitando sua resposta sobre 

a participação no evento — Dia 25. 

13) Encaminhar para os Coordenadores e CRTRs o documento base e 

solicitar retorno até o 09/03 

14) Na reunião de novembro solicitar a participação dos membros da 

informática do CONTER para planejar o sistema de consulta pública 

nacional para o documento base das Diretrizes. OK 

15) Na reunião de fevereiro disparar a divulgação do documento base nas 

redes sociais pelo CONTER 

16) Na reunião de novembro, colocar na pauta a construção do seminário 

com os coordenadores de curso. OK 

17) Solicitar ao CONTER que encaminhe à lista de e-mails de todos os 

profissionais inscritos no Sistema CONTER/CRTRs a divulgação sobre o 

documento base das diretrizes curriculares 

18)Solicitar ao CONTER que no início do mês de março providencie a 

marcação na agenda eletrônica "atendimento as partes", audiência do 

CONTER com o presidente do CNE, prof. Dr. Eduardo Deschamps. 
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19) Após o seminário dos Coordenadores elaborar relatório de 

sistematização das contribuições e solicitar audiência com o relator do 

processo no CNE para entrega. 

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

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

21) Reenviar o ofício aos regionais que não responderam sobre a existência 

das COREDs 

22) Solicitar à Diretoria o parecer jurídico a respeito da cobrança de cursos 

que podem ser ministrados pelo Sistema 

23)Cronograma de reuniões para 2018 

CRONOGRAMA PARA O ANO DE 2018 

Fevereiro 5, 06 e 07 

dia 06— à tarde — reunião com a 

SETEC - ofício do CONTER 

Abril 04, 05 e 06 

dia 04— reunião com o CNE 
dia 06 - último dia encontro com os 

coordenadores dos cursos para 

consolidar os comentários — ver o 

auditório do CNE se não der certo, 

verificar nas IES do Plano Piloto 

(UNIP, UDF e As. de Deus) 

Junho 11,12 e 13 

Agosto 6, 07 e 08 (Suspensa) 

Outubro 01, 02 e 03 

Dezembro 10, 11 e 12 
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Não havendo nada mais a ser tratado, o Presidente Interino da CONAE, 

Sandoval Kerhle, 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 Comissão. 

Prof. MSc. João R. Alves dos Santos 	Prof. Dr. Paulo Roberto Wollinger 

Membro 	 Membro 

TR. Lúcia Helena Solha 	 TNR Michelle Torquato 

Membro 	 Membro 

Prof. Dr. Guilherme O. Rodrigues 

Membro 

 

Prof. Francisco Cordão 

Membro 

TR. Sandoval Kerhle 

Presidente Interino 
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