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APRESENTAÇÃO 

 

Prezada Presidenta e membros da CONAE, 

 

Segue o Relatório da vigésima sexta reunião da Coordenação Nacional de Educação do 

CONTER – CONAE. 

Nessa reunião a pauta teve os seguintes eixos: Aprovação da Pauta; Informes; Projeto Selo 

de Qualidade; Revista Científica do Conter; Retorno do Encontro com as COREDs; Consolidar a 

presença do SATR na Radiologia; Continuidade da Parceria ABENDI - CONTER; Reunião com a 

Diretoria e Regimento Interno da CONAE 

 

PRESENTES 

 

Karina Lopes – Presidenta da coordenação e os membros TR. Sandoval Kehrle; Prof. Msc. Guilherme 

Oberto; Prof. Dr. Paulo Roberto Wollinger; Prof. Msc. João Raimundo Alves dos Santos; Lúcia Solha; 

Msc. Michele Torquato; Prof. Ricardo Andreucci; e Prof. Francisco Cordão; 

 

PAUTA – 26ª Reunião da CONAE 

 

1º Dia: 10/06 – segunda—feira 

 09 h – Início das Atividades  

a) Saudação da Presidente da CONAE 

b) Informes 

 09 h 15 – Revista Científica do CONTER  

 12 h –- Almoço 

 13 h 30 – Projeto “Selo de Qualidade” 

 17 h  – Encerramento do dia 
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2º Dia:  11/06 – terça-feira 

 

 09 h – Retorno do Encontro com as COREDs 

 12 h – Almoço 

 14 h – Consolidar a presença do SATR na Radiologia 

 17 h  – Encerramento do dia 

 

3º Dia:  12/06 – quarta-feira 

 09 h –  Continuidade da parceria ABENDI/CONTER 

 12 h – Almoço 

 14 h –  Regimento Interno da CONAE 

 15 h – Projeto das COREDs recebidos 

 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; Aprovação da Pauta; Informes; Projeto Selo de Qualidade; Revista 

Científica do Conter; Retorno do Encontro com as COREDs; Consolidar a presença do SATR na 

Radiologia; Continuidade da Parceria ABENDI - CONTER; Regimento Interno da CONAE; Outros 

pontos. 

 

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 sugestão de pauta da 25ª reunião foi aprovada pelos presentes. 

 

1.1.2 Informes 

 O membro João informou que participou da reunião “Ciência ocupa Brasilia” que é uma 

iniciativa prevista para a Ciência e Tecnologia no parlamento, a fim de criar um canal de 

interlocução com os parlamentares para manterem o orçamento voltado para a pesquisa. Essa 

atitude visa se colocar contrário aos Cortes na área efetuados pelo Governo Bolsonaro. 

 O membro João informou que participará de uma reunião em Minas Gerais, no dia 12/06 

representando a Diretoria do CONTER no Fórum das Profissões Regulamentadas na área da 

saúde. 

 Prof. Ricardo informou que de 16 a 20 de setembro haverá o Congresso Internacional de Proteção 

Radiológica Industrial no IPEN – SP. 

 O membro Sandoval informou que participou de uma reunião onde se discutiu as Diretrizes 

Curriculares do curso de Farmácia. 

 A presidenta Karina informou que no dia 10-06 no Pará está ocorrendo uma ação na Assembleia 

Legislativa onde se discute o trabalho das mulheres na radiologia. 

 

 

2. Revista Científica do CONTER 

 

A Karina informou que a reunião do Comitê Gestor contou com a presença do prof. Paulo Baroni 

da CAPES. Ele falou sobre a necessidade de que a revista do CONTER precisa ter duas versões: uma 

voltada para o público em geral e outra para a pesquisa. A primeira continuaria com a atual revista e a 

segunda num viés mais científico para obter o qualis. 

Professor Oberto informou que participou de uma reunião da CORED – SP e apresentaram 

a proposta da revista científica do CONTER.  
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Michele sugeriu que os Trabalhos de Conclusão de Cursos sejam transformados em artigos 

para serem publicados na revista científica do CONTER. 

 

Propostas: 

 Construir um texto convidando as instituições educacionais, de pesquisa, hospitais-

escolas etc. a participarem da Revista do CONTER mediante a apresentação de 

artigos científicos e passá-lo para que as COREDs façam a reunião presencial com as 

instituições. 

 O CONTER fazer uma matéria informando as instituições educacionais de educação 

superior sobre a Revista Científica (a CONAE deve fazer uma sugestão de texto para 

a assessoria de comunicação) 

 Os Regionais colocarem em seus sites matéria informando as instituições 

educacionais de educação superior e de pesquisa sobre a Revista Científica 

 A Secretaria da CONAE enviar e-mails com o texto da importância da Revista 

Científica para os coordenadores. 

 A secretaria da CONAE enviar para todos os conselheiros o texto informando sobre 

a revista cientifica e solicitando a sua divulgação 

 As COREDs realizarem reuniões com os coordenadores de cursos informando sobre 

a revista científica. Redigir uma circular para os Diretores Regionais transmitirem 

para as COREDs essa ação. 

 Fazer contatos com instituições internacionais. A membro Lúcia já fez contato com a 

licenciada Cecília Muñoz Barabino do Peru e com o Dr. José Rafhael Moscoso da 

Costa Rica para eles colaborarem com a revista científica. Falta agora o convite 

oficial pelo CONTER/CONAE. 

A licenciada Elena Cotello do Uruguai e representante da OPS (Organização 

Panamericana de Saúde) se interessou em ajudar no que for preciso. Ainda a Lúcia 

irá fazer o contato com o TR. Francesc Torres da Espanha para que também colabore. 
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TEXTO DE APRESENTAÇÃO DA REVISTA CIENTÍFICA 

Prezado(a) Coordenador(a) de Curso, 

 

Como forma de valorizar o esforço da vossa instituição de ensino em contribuir com a ciência e 

a comunidade científica na área da Radiologia e Diagnóstico por Imagem, o Conselho Nacional de 

Técnicos em Radiologia – CONTER – vem por meio deste convidá-lo a publicar artigos em nossa revista 

científica Curie&Roentgen, ISSN 25266233. 

Esta revista está passando por uma reestruturação com vistas à indexações.  

Serão aceitos artigos, resumos expandidos, revisão bibliográfica. 

Convidamos a vossa instituição a incentivar a produção do conhecimento científico!  

Agradecemos a vossa atenção! 

 

Obrigado(a)! 

 

3. Projeto Selo de Qualidade 

A Prof. Ilse Franco de Oliveira fez a apresentação sobre o Projeto Selo de Qualidade. O projeto objetiva 

construir parâmetros para a avaliação da educação superior. 

A CONAE apontou que o projeto carece de fundamentação teórica e de dados. Também ponderou que 

não é possível incluir as escolas técnicas, uma vez que essa é responsabilidade dos Estados. 

Foi ponderado que o Selo de Qualidade não melhorará a qualidade da educação como está firmado no 

projeto, uma vez que o MEC através da Lei 10.861/2004 (SINAES) vem exatamente tentando melhorar 

a qualidade do ensino e da aprendizagem. O Projeto selo de qualidade é uma boa ideia para que o 

CONTER pense formas de certificação, mas é inviável pelo momento.  

 

4. Retorno do I Encontro Nacional com as COREDs realizado em 05 e 06/04/19 

O Assessor Educacional, membro da CORED, fez uma síntese dos Relatórios apresentados para a 

discussão dos demais membros da CONAE.  

 

A) Conclusões 

 Há a necessidade da unificação e integração dos trabalhos para execução das atividades 

delegadas pela CONAE às COREDs; 

 É de extrema importância encontros da CONAE junto às COREDS; 
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 Há uma diferença muito grande entre as realidades regionais; 

 O Encontro proporcionou a integração das COREDs; 

 A educação é elemento central para garantir a plenitude do exercício profissional a posteriori, 

facilitando a fiscalização, melhorando as receitas e diminuindo demandas éticas e judiciais. 

 

B) Dúvidas 

 Pode-se cobrar nos eventos  das COREDs? 

Sim. A CONAE recomenda que nos casos em que houver a necessidade das cobranças, os valores  

não ultrapassem os custos dos eventos. Não deve haver fins lucrativos. Após o evento é 

necessário a imediata prestação de conta ao Regional. 

 Qual a carga horária máxima para os cursos/palestras, eventos, etc. oferecidos pelas COREDs? 

Como se trata de curso de livre oferta, não existe carga horária nem mínima, nem máxima. Ela 

deve ser definida de acordo com o conteúdo do evento.  

 Pode-se certificar esse curso, palestra, evento, etc? 

Sim, pode-se certificar os eventos. 

 Como deve-se proceder enquanto COREDS e Regionais, no que se refere às especializações em 

Medicina Nuclear e Radioterapia? Os profissionais que não fizeram as especializações serão 

impedidos de atuar? 

O CONTER está em intensa discussão sobre esse tema e em breve concluirá a regulamentação. 

 Como funcionam as tramitações das Resoluções dentro do Sistema CONTER/CRTRs? 

Por tratar-se de uma questão que especificamente  não se refere à CONAE, mas sim ao CONTER, 

recomenda-se que as COREDs enviem um e-mail para conter@conter.gov.br 

 Sobre a EAD: seremos chamados, enquanto COREDs, à discussão para a regulamentação dos 

cursos Técnicos e Tecnológos em radiologia? 

A EAD já está regulamentada em Lei específica não cabendo discussão de regulamentação. 

 Uma vez que as Diretrizes curriculares sejam aprovadas, as secretarias estaduais de 

educação/Ciência e Tecnologia as utilizarão como referência na aprovação e reconhecimento dos 

cursos? 
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Espera-se que após a aprovação pelo MEC/CNE das Diretrizes Curriculares as Secretarias 

Estaduais de Educação e de Ciência e Tecnologia utilizem-na como base na aprovação e 

reconhecimento dos cursos, uma vez que estes são fiscalizados por esses Órgãos. 

 Como/onde acompanhar o andamento dos processos relacionados à radiologia? Ex: diretrizes, 

minutas, resoluções relacionadas à EAD? 

Por tratar-se de uma questão que especificamente  não se refere à CONAE, mas sim ao CONTER, 

recomenda-se que as COREDs enviem um e-mail para conter@conter.gov.br 

 

 O avanço tecnológico (acesso remoto) versus empregabilidade dos profissionais da categoria e 

profissionais professores. 

Essa questão é de extrema complexidade e toda a sociedade discute a relação do avanço 

tecnológico e da empregabilidade. Diante disso, a CONAE vem sugerindo que o CONTER  

encontre o melhor encaminhamento para a questão 

 

 

C) Propostas/Recomendações 

 Os encontros sejam realizados semestralmente; 

Não. Os encontros devem ser bianuais. A CONAE seguirá projeto de visitas às COREDs 

alternando com os encontros, conforme a viabilidade econômica. 

É necessário confeccionar o cronograma de visitas dos Conselheiros às COREDS do ano de 

2020 consolidação do objetivo geral com a integração e novos objetivos específicos. 

 Os relatórios semestrais sejam apresentados nos encontros; 

As COREDs enviarem relatórios semestrais das atividades realizadas para a CONAE.  

A secretaria da CONAE enviará uma circular, solicitando o envio dos relatórios das 

atividades realizadas pelas COREDs até 30 de junho para avaliação da CONAE e posterior 

devolução. Os relatórios devem chegar até o dia 30 de julho. Fica previsto a devolutiva dos 

relatórios até o final de setembro de 2019. 

 Padronização da logomarca das COREDs; 
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A CONAE concorda com a proposta, sendo que as COREDS que possuem logomarcas 

devem enviar as mesmas que serão encaminhadas à Assessoria de Comunicação do 

CONTER para a padronização e posterior aprovação geral da CONAE e COREDs.  

Prazo para envio das logomarcas para a Secretaria da CONAE: até 15 de julho de 2019. 

A secretaria da CONAE confeccionará ofício para o CONTER solicitando que a Assessoria 

de Comunicação realize a padronização da logomarca DA conae das COREDs. 

Prazo para a Assessoria de Comunicação entregar para a CONAE a proposta das logomarca: 

até o dia 19 de agosto de 2019. 

 As COREDs sejam integradas nos Congressos do Sistema;  

As COREDS devem averiguar a possibilidade de participação nos Congressos mediante a 

previsão orçamentária de seus regionais.  

 Intercâmbio entre as COREDs; 

A CONAE realiza o encontro bianual 

Criação do Banco de Palestrantes: Encaminhar circular solicitando que as COREDs 

encaminhem à CONAE temas, e-mails e nomes dos membros das respectivas COREDs aptos 

a palestrarem. Encaminhar até o dia 30 de julho. - - A CONAE devolverá às COREDs a 

relação dos profissionais apresentados até o dia 30 de agosto. 

Troca de whatsapp. No grupo de whatsapp as COREDs trocarem informações, etc.  

- AS COREDs enviarem matérias prontas para a Assessoria de Comunicação do CONTER 

para avaliação da possibilidade de publicação. A CONAE vai enviar essa recomendação 

conjuntamente com o informativo de retorno do encontro das COREDs 

- A CONAE recomenda que nos eventos das COREDs gerem textos e fotos e os encaminhem 

à Assessoria de Comunicação do CONTER para avaliação da viabilidade de se gerar noticias. 

A CONAE vai enviar essa recomendação conjuntamente com o informativo de retorno do 

encontro das COREDs 

- Conversa por Skype: A CONAE vai enviar essa recomendação conjuntamente com o 

informativo de retorno do encontro das COREDs. 

- As COREDs criarem informativos, revistas eletrônicas ou jornais para a divulgação dos 

trabalhos 
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 As COREDs procurem trabalhar em conjunto com as Secretarias e Conselhos Estaduais para 

aprovação dos cursos técnicos; 

As COREDs devem solicitar as suas diretorias que enviem ofício aos representantes das 

Secretarias e dos Conselhos Estaduais colocando-se à disposição para trabalhos em parceria 

na área radiológica. Não havendo respostas ao ofício, as COREDs devem marcar reunião 

com os representantes legais. 

A CONAE enviará essa recomendação conjuntamente com o informativo de retorno do 

encontro das COREDs 

 As COREDs criarem informativos, revistas eletrônicas ou jornais para a divulgação dos 

trabalhos; 

A CONAE criará um informativo com material das COREDs. Para isso as COREDs deverão 

enviar até 15 de outubro até 3 ações com textos e fotos das ações mais relevantes.  

 Participação das COREDs nas discussões da Radiologia Industrial; 

As COREDs encaminharem ao CONTER as suas dúvidas sobre a Câmara Técnica de 

Radiologia Industrial e a CONAE recomenda à Câmara Técnica de Radiologia Industrial que 

envie às COREDs e à própria CONAE relatórios, pauta. A secretaria da CONAE 

confeccionará ofício à Câmara Técnica até o final de junho. 

 Participação das COREDs nas discussões que afetam diretamente os estágios; 

A CONAE procurará saber do calendário de discussão das Diretrizes Nacionais de Estágio 

que está sendo efetuada pelo Conselho Nacional de Educação e o repassará para as COREDs. 

O prof. Cordão passará para a CONAE a agenda. 

 Reunião das COREDs com os coordenadores de cursos; 

As COREDs deverão fazer articulação direta com os coordenadores de ensino das escolas 

técnicas e tecnológicas. Conforme orientado pela CONAE  nas visitas e durante o primeiro 

encontro de coordenadores de educação esse eixo precisa ser expandido e consolidado 

 O CONTER ministrar cursos para os profissionais das Técnicas Radiológicas; 

A CONAE está trabalhando para a realização de um curso na modalidade de EAD voltado 

para o SATR. 
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 Elaboração pela CONAE de um curso (SATR) contemplando o conceito, as atribuições, 

responsabilidades e especificidades de cada modalidade diagnóstica. Replicar esse curso para 

as COREDs; 

A CONAE está trabalhando para a realização de um curso na modalidade de EAD  voltado 

para o SATR 

 Implementação de uma plataforma online de modo a unificar, armazenar e disponibilizar 

todo conteúdo/material educacional; 

A CONAE vem amadurecendo essa proposta junto à Diretoria Executiva. 

 A CONAE consultará os membros das COREDs sobre a sua disponibilidade para participar 

na organização dos eventos fomentados pela CONAE; 

Próximo encontro das COREDs a CONAE solicitará a participação das interessadas na 

organização do evento. 

 Criação de cursos itinerantes visando o aprimoramento profissional de acordo com a 

realidade regional; 

A CONAE sugere que em virtude da diversidade e da distância entre as cidades que abrangem 

o seu regional que as COREDs vejam com suas diretorias a possibilidade da realização de 

eventos itinerantes. 

 A CONAE reforçará a necessidade de credenciamento dos profissionais professores junto 

aos Conselhos Regionais; 

A CONAE encaminhará essa proposta para análise do Depto Jurídico do CONTER. 

 A CONAE/CONTER criará uma identificação para os membros das COREDs; 

- A CONAE sugere que seja feito um crachá com identificação pelos regionais.  

- A CONAE aguardará a padronização da logomarca  e fornecerá a arte aos regionais com o 

pedido para a confecção de crachás a serem utilizados pelos membros das COREDs no 

padrão proposto. 

 As COREDs participarem ativamente da Revista Científica do CONTER. 
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- As COREDs entregarem as cartas elaboradas pela CONAE convidando as instituições a 

participarem por meio de seus estudantes à submissão de artigos para a publicação da revista 

científica. 

- Os membros das COREDs que possuem publicação científica tanto quanto os alunos 

encaminharem bons artigos para serem publicados.  

- Promover visitas sistemáticas as instituições de ensino com o objetivo de divulgar a revista 

e estimular a submissão de artigo. 

- Enviar e-mails aos coordenadores das instituições sobre a revista científica. 

- Divulgar a revista científica nos eventos que participem. 

- As COREDs receberem o formato digital da Revista para que possam divulga-la 

 

5. Consolidar a presença do SATR na Radiologia;  

 Criar um curso de capacitação em supervisão da aplicação das técnicas radiológicas, na 

modalidade a distância, para os técnicos e tecnólogos. 

Objetivo Geral: Oferecer condições ao profissional das técnicas radiológicas para exercer a 

função de Supervisão das Aplicações das Técnicas Radiológicas. 

Objetivos Específicos: 

1. Dominar o processo de supervisão e de orientação das aplicações das técnicas 

radiológicas para garantir a eficiência dos procedimentos e o bom funcionamento do 

serviço; 

2. Aplicar as técnicas e normas necessárias para assegurar a proteção radiológica dos 

profissionais e de pacientes; 

3.  Apropriar-se da terminologia específica do conjunto de atividades de supervisão das 

técnicas radiológicas. 

Público Alvo: Tecnólogos e Técnicos em Radiologia devidamente inscritos em seu Conselho 

Regional. 

 

Conteúdo:  

1. Introdução 
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2. Gestão de processos administrativos de supervisão (ética e bioética, supervisão das 

equipes, desenvolvimento de escalas, supervisão de estágios, relacionamentos 

interdisciplinar e multiprofissional); 

3. Saberes essenciais à proteção radiológica (Resoluções, portarias, plano de proteção 

radiológica); 

4. Avaliação operacional de equipamentos, acessórios e espaço físico na realização de 

procedimentos. 

Carga Horária: 20 horas 

Metodologia: Educação a Distância 

Avaliação sobre o curso:  Questionário para avaliar e aprimorar o curso. 

 A Diretoria do CONTER fazer uma articular com os sindicatos para averiguar valores do 

SATR, flexibilização da carga horária ou acordos sindicais 

 

 

6. Continuidade da Parceria ABENDI – CONTER 

 

 Elaborar, na reunião, Ofício para a CORED RJ visitar a escola técnica que fornece o curso de 

Técnico em Radiologia Industrial e Radioproteção. 

Curso Técnico Avançado de Radiologia Ltda – ME  

Av Manoel de Moura Brizola, 1203/901, Centro – Duque de Caxias – RJ 

Fone: 21 3845-1910/ 4104-0800 

Whatsapp: 21 98888-2787 

 Elaborar, na reunião, Ofício solicitando reunião com ABENDI em BSB para a reunião de agosto 

da CONAE 

Finalidade: Qualificação e certificação de pessoal na Radiologia Industrial 

Ofício direcionado ao Diretor Executivo João Antônio Conte. 

 

 Formas de divulgação da Proposta de Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Radiologia 

Industrial: Site do CONTER e redes sociais; Envio aos Regionais para que suas COREDs 
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apresentem a proposta às escolas técnicas, principalmente aquelas que apresentam potencial de 

demanda para o curso. 

 

7. Regimento Interno da CONAE 

Na última reunião ordinária a CONAE recebeu o retorno do Departamento Jurídico acerca 

da solicitação de aprovação do seu regimento interno. Foi sugerido pelo Departamento 

Jurídico em retirar o inciso IV do artigo 4º que trata do FAE, sem contudo suprimir os artigos 

10 a 14 que tratam do mesmo assunto.  

Precisa-se verificar, durante a reunião, com a Assessoria Jurídica esse item além de outras 

pequenas sugestões de mudança. 

ESTE PONTO DE PAUTA FOI TRANSFERIDO PARA A REUNIÃO DE AGOSTO/2019. 

 

8. Outros pontos 

 

PROJETOS DAS COREDs: 

1. CORED/CRTR 1ª Região 

Aguardar o envio do Relatório, visto que o projeto esteve previsto de ocorrer no primeiro 

semestre. 

2. CORED/CRTR 10ª Região 

Aguardar o envio do Relatório, visto que o projeto esteve previsto de ocorrer no primeiro 

semestre. 

Encaminhar um ofício à Diretoria Executiva do Regional fazendo a observação a respeito da 

composição recomendável para as COREDs, a exemplo da composição da CONAE. 

3. CORED/CRTR 12ª Região 

Aguardar o envio do Relatório, visto que o projeto esteve previsto de ocorrer no primeiro 

semestre. 

Encaminhar um ofício à Diretoria Executiva do Regional fazendo a observação a respeito da 

composição recomendável para as COREDs, a exemplo da composição da CONAE. 

4. CORED/CRTR 14ª Região 
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Aguardar o envio do Relatório, visto que o projeto esteve previsto de ocorrer no primeiro 

semestre. 

5. CORED/CRTR 15ª Região 

Aguardar o envio do Relatório, visto que o projeto esteve previsto de ocorrer no primeiro 

semestre. 

6. CORED/CRTR 16ª Região 

Encaminhar um ofício aprovando o primeiro projeto, com o título: Projeto Conselho na 

Escola. Entretanto, nosso parecer é de reprovação do segundo projeto, com o título: 

Vigilância de Cursos Livres, pois, nem o CONTER, nem os CRTRs, estão amparados em 

dispositivos legais para exercer vigilâncias, todo trabalho, nesta área, deve ser em caráter de 

informação. 

 

NA PRÓXIMA REUNIÃO DA CONAE: 

1. CRIAR UM FORMULÁRIO PADRÃO PARA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS DAS 

COREDs À CONAE.  

2. CRIAR UM FORMULÁRIO PADRÃO PARA O ENVIO DO RELATÓRIO REFERENTE AO 

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO. 

 

 

 

MINUTA DE RESOLUÇÃO AO CONTER PELA CONAE: 

 

Proposta de atualização da   Resolução CONTER 17 de 23 de outubro de 2014, para ajuste da 

situação  dos profissionais de Radioterapia e Medicina Nuclear. 

 

Visando resolver como definitivo a situação da habilitação dos Técnicos em Radiologia nas áreas de 

Radioterapia e Medicina Nuclear, apresento ao Corpo de Conselheiros e Diretoria Executiva do 

CONTER, a seguinte Proposta de atualização: 
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EMENTA: Dispõe sobre o reconhecimento e registro de 

especialização do profissional Técnico em Radiologia no Sistema 

CONTER/CRTRs e revoga a Resolução CONTER nº 017/2014. 

 

CONSIDERANDO que a Resolução CONTER 17 de 23 de outubro de 2014, que prorrogou o prazo 

estipulado na Resolução CONTER  13 de 22 de outubro de 2009 por 5 anos a partir de sua promulgação; 

  

CONSIDERANDO que a Resolução CONTER 17 de 23 de outubro de 2014, terá seu prazo expirado 

em 23 de outubro de 2019; 

  

CONSIDERANDO   a manutenção dos postos de empregos aos Técnicos em Radiologia, bem como o 

surgimento de novas vagas aos Tecnólogos em Radiologia nas áreas de Radioterapia ou Medicina 

Nuclear em todo o Território Nacional; 

 

CONSIDERANDO que a legislação não pode retroagir para retirar os direitos adquiridos; 

 

CONSIDERANDO que no artigo 5º, inciso XIII da Constituição Federal, versa que: "é livre o exercício 

de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer";   

  

RESOLVE: 

 

Art. 1: Que os Técnicos em Radiologia que atuam em Radioterapia ou Medicina Nuclear, até a data de 

promulgação desta Resolução, terão direito adquirido, sendo reconhecido, pelo Sistema 

CONTER/CRTRs, o conhecimento obtido por este profissional no campo de trabalho, através do registro 

em sua credencial a habilitação pertinente. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Para que seja aceito o direito adquirido disposto no caput, se faz necessário 

comprovar tempo de experiência de, no mínimo,12 meses na especialidade requerida, através de uma 

declaração da clínica/hospital ou anotação em carteira de trabalho. 
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Art. 2: Para obtenção do exercício profissional nas áreas de Radioterapia ou Medicina Nuclear, o 

Técnico em Radiologia deverá apresentar certificado de curso de especialização técnica, com carga 

horária mínima de 360 horas, incluindo estágio obrigatório, que tenha sido autorizado pelo Sistema de 

Ensino. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Tal obtenção disposta no caput, poderá ser acolhida mediante formação em 

curso superior de tecnologia em radiologia. 

 

Art. 3: Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação em DOU, revogando a Resolução 

CONTER nº 017, de 23 de outubro de 2014 e qualquer outra disposição contrária. 

 

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

 

 


