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APRESENTAÇÃO 

 

Prezada Presidenta e membros da CONAE, 

 

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

CONTER – CONAE. 

Nessa reunião a pauta teve os seguintes eixos: Aprovação da Pauta; Informes; A PEC 108/2019; 

Revista Científica do Conter; O Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA – do CONTER; 

Encaminhamentos do Encontro com as COREDs; Desenvolvimento dos Projetos das COREDs; Regimento 

Interno da CONAE; Continuidade da Parceria ABENDI – CONTER;  

 

 

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 e 

Prof. Francisco Cordão. 

 

PAUTA – 27ª Reunião da CONAE 

 

1º Dia: 19/08 – segunda—feira 

 09 h – Início das Atividades  

a) Saudação da Presidente da CONAE 

b) Informes 

 09 h 15 – A PEC 108/2019  

 12 h – Almoço 

 14 h – Encaminhamentos do Encontro com as COREDs  

 17 h – Encerramento do dia 
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2º Dia:  20/08 – terça-feira 

 09 h – O Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA – do CONTER 

 12 h – Almoço 

 14 h – Revista Científica do CONTER 

 17 h – Encerramento do dia 

 

3º Dia:  21/08 – quarta-feira 

 09 h – Regimento Interno da CONAE 

 10 h – Desenvolvimento dos Projetos das COREDs 

 11 h – Projeto das COREDs recebidos 

 12 h – Almoço 

 13 h 30 – Continuidade da parceria ABENDI/CONTER  

 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; A PEC 108/2019; Revista Científica do Conter; 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA – do CONTER; Encaminhamentos do Encontro com as 

COREDs; Desenvolvimento dos Projetos das COREDs; Regimento Interno da CONAE; Continuidade da 

Parceria ABENDI – CONTER 

 

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 sugestão de pauta da 27ª reunião foi aprovada pelos presentes. 
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1.1.2 Informes 

 

 O  Prof. Cordão informou que a nova diretora da SETEC chama-se Marilza Ratiere. Ela foi a 

Coordenadora de educação da UNESCO. O Coordenador Geral de Políticas da SETEC é o prof. 

Spezia. No CNE o documento do CONTER sobre as  Diretrizes Curriculares do Técnico e 

Tecnológico será apreciado somente após a apreciação das Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Técnica e Tecnológica.  

 A presidenta Karina informou que o relatório da FOC apresentado pelo TCU atacam os Conselhos 

Profissionais. Também disse que houve a votação da proposta de Resolução elaborada pela CONAE 

sobre a Radioterapia e Medicina Nuclear na Plenária e que a mesma foi aprovada.  

- Informou que teve reunião com a CNRD e com a CONAFI cuja pauta foi o curso para SATR, 

aonde o principal objetivo é conseguir uma Plataforma Virtual para o CONTER. 

- Informou que recebemos o convite para o professor Oberto da CONAE para que ele participe 

como palestrante da Conferência – International Joint Conference Radio  2019 - da Sociedade 

Brasileira de Proteção Radiológica. A Coordenação, em reunião, referendou a participação dele.  

- O CRTR da 3ª Região solicitou um palestrante da CONAE para o evento 2ª convenção estadual 

de radiologia.  

- Informou que a 14ª Região convida a Presidenta para abrir o evento nos dias 29 e 30 de novembro 

para o evento Terceira Jornada de Radiologia com o tema a Importância do SATR no contexto 

radiológico. 

 O membro Sandoval informou que a Plenária aumentou o valor das anuidades num percentual 

pequeno, uma vez que no ano anterior não houve atualização da mesma. 

 O membro João informou que não poderá participar da reunião de outubro e solicitou a possibilidade 

de mudança da data. Os presentes concordaram e ela foi remarcada para os dias 14, 15 e 16 de 

outubro.  

- Informou que nos dias 18 e 19 de setembro haverá um encontro dos Conselhos que discutirão o 

Convênio dos Conselhos com a SERES do MEC. 
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2. A PEC 108/2019 

Foi lido o texto da PEC/108/2019 e os membros a consideraram de caráter liberal. Nesse diapasão, 

o projeto pensado para o Brasil é de desmonte do que foi estruturado nos últimos anos, principalmente após 

a Constituição Federal de 1988. 

Lembraram que inicialmente o Governo propôs o fim de todos os Conselhos, mas depois fez uma 

PEC especifica que resultou na PEC 108/2019. 

Concluíram que para resolver o problema dos profissionais dos Conselhos não seria necessário 

alterar a Constituição, mas colocar uma emenda na Lei 8112 e encaminhar aos conselhos participantes. 

 

3. Encaminhamentos dos Encontros com as COREDs 

 

A Secretaria da CONAE enviará um informe às COREDs com o retorno das dúvidas apresentadas 

no encontro e que foram respondidas pela CONAE. O Assessor Educacional fará uma proposta de 

informativo e o apresentará na próxima reunião. 

 

A) 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. 
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 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 enviar 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? 

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 não se refere à CONAE, mas sim ao CONTER, recomenda-se 

enviar 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 

 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.  

 A CONAE disponibilize uma rubrica (recursos financeiros) para apoiar os projetos regionais; 
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Não existe amparo legal para essa rubrica. 

 Participação das COREDs nas Câmaras Técnicas; 

Tanto no CONTER como nos Regionais a participação nas câmaras técnicas é prerrogativa das 

Diretorias Executivas. 

 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. 

 

B) Encaminhamentos sobre as Propostas/Recomendações 

Para cada item foi proposto um ou dois encaminhamentos que deverão ser realizados, no máximo, 

na reunião de outubro de 2019. 

 Os encontros sejam realizados semestralmente; 

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. 

Encaminhamento: Os Conselheiros precisam definir o calendário de visitas para o ano de 2020, 

na reunião de agosto de 2019 a ser apresentado para a diretoria e ser votado na Plenária de 

Planejamento das atividades de 2020. 

 Os relatórios semestrais sejam apresentados nos encontros; 

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

Encaminhamento: 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.  

 

Encaminhamentos:  

- A secretaria da CONAE confeccionou ofício para o CONTER solicitando que a Assessoria de 

Comunicação realize a padronização da logomarca da CONAE e das COREDs na reunião de 

agosto de 2019. A Assessoria de comunicação aconselhou que não seja padronizada uma nova 

marca, mas sim que se concentre a audiência e a atenção do público na própria marca do 

respectivo regional, pois estas já gozam de boa aceitação pública e estão consolidadas no 

inconsciente coletivo da categoria. Desta feita, comissões e coordenações dos conselhos de 

radiologia devem preservar as fontes e os elementos tipográficos já estabelecidos. 

 Intercâmbio entre as COREDs; 

A CONAE realizará o encontro bianual 

Encaminhamento: 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 encaminhou a 

solicitação ao CONTER e a assessoria jurídica respondeu que essa medida não é aconselhável 

uma vez que demanda uma normatização. A CONAE entende que seria importante enviar a 

solicitação para as COREDs um banco de contatos com as custas do CONTER. 

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

vai enviar essa recomendação conjuntamente, procurando reforçar, com o informativo de 

retorno do encontro das COREDs 

- 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 
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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. A CONAE vai enviar essa recomendação conjuntamente com o informativo de 

retorno do encontro das COREDs. A Secretaria da CONAE deverá fazer um expediente à 

Assessoria de Comunicação consultando a viabilidade desde pedido. 

- A CONAE solicitará à Secretaria de Comunicação a confecção de um informativo eletrônico 

para o mês de dezembro divulgando as principais ações no ano em exercício das COREDs e 

também um informativo da CONAE. 

- A Assessoria Educacional formulará um modelo de boletim com o retorno do Encontro das 

COREDs 

 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. 

Encaminhamento: 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; 

Encaminhamento: Para isso as COREDs deverão enviar até 10 de outubro até 3 ações com textos 

e fotos das atividades mais relevantes. Esse material será avaliado na reunião que o encaminhará 

à Assessoria de Comunicação. A Secretaria da CONAE só deverá encaminhar esse expediente 

aos regionais após a resposta positiva da Assessoria de Comunicação sobre a viabilidade do 

informativo anual das COREDs. 

 Participação das COREDs nas discussões da Radiologia Industrial; 
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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, etc. 

- Colocar essa solicitação no informativo do Encontro das COREDs 

Encaminhamento: A CONAE conversará com a Câmara Técnica na reunião de agosto de 2019 

 

 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.  

Encaminhamento 1: O prof. Cordão passou para a CONAE a agenda na reunião de agosto de 

2019. 

 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 

Encaminhamento: Informar no Boletim de retorno do encontro das COREDs 

 O CONTER ministrar cursos para os profissionais das Técnicas Radiológicas; 

Encaminhamento: A CONAE está trabalhando para a realização de um curso na modalidade de 

EAD  voltado para o SATR até maio de 2020. 

 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;  

Encaminhamento: A CONAE elaborou a proposta do curso na modalidade de EAD na reunião de julho. 

Informar no Boletim de Retorno do Encontro das COREDs 

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

conteúdo/material educacional e a realização de cursos na modalidade de EAD. A CONAE vem 

amadurecendo essa proposta junto à Diretoria Executiva. 

Encaminhamento: A CONAE já encaminhou ao CONTER a solicitação para aquisição de um AVA 

proprietário ou adquirirá um livre. 
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 A CONAE consultará os membros das COREDs sobre a sua disponibilidade para participar na 

organização dos eventos fomentados pela CONAE; 

Encaminhamento: Para a realização do 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. 

Encaminhamento: Informar essa proposta no Boletim informativo de retorno do encontro das 

COREDs 

 A CONAE reforçar a necessidade de credenciamento dos profissionais professores junto aos Conselhos 

Regionais; 

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

Encaminhamento: Informar no Boletim de retorno do encontro das COREDs 

 A CONAE/CONTER criar 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. 

Encaminhamento: A CONAE enviará um MEMO à Assessoria de Comunicação solicitando a 

padronização das logomarcas até novembro de 2019. O prazo previsto para o envio das 

logomarcas será em fevereiro de 2020.   

 

4. Ambiente Virtual de Aprendizagem do CONTER – AVA 

Na última reunião da CONAE foi criada uma proposta de Curso na modalidade a distância cujo 

objetivo seria oferecer condições ao profissional das técnicas radiológicas para exercer a função de 

Supervisão das Aplicações das Técnicas Radiológicas. 

Em função da demanda já apresentada pela CONAE à Diretoria Executiva do CONTER - de obter 

por licitação ou pela modalidade de software livre o Ambiente Virtual de Aprendizagem para a oferta de 
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cursos na modalidade de EAD - designou o Assessor Educacional e um membro da Assessoria de 

Comunicação para estudarem as propostas mais viáveis. 

 

Nesse sentido, os assessores realizaram reuniões com a empresa Almanaque, proprietária de um 

AVA. O Assessor Educacional fez a apresentação do referido AVA e dos valores propostos pela empresa.  

Existem dois caminhos para que o CONTER possua um AVA: o aluguel de uma plataforma ou o 

desenvolvimento da mesma. Os membros da CONAE definiram que indicarão para a Diretoria Executiva 

do CONTER a aquisição de um AVA proprietário, ou seja, o aluguel de uma Plataforma. 

 

5. Revista Científica do CONTER 

A Karina informou que ocorreu a segunda reunião do Comitê Gestor da Revista Científica. Houve 

uma dúvida sobre a necessidade de se construir um regimento interno do Comitê e foi consultada a 

Assessoria Jurídica. Ficou definido que deveria ser Regulamento. 

Na reunião foram feitas indicações para o Comitê Avaliador e estão necessitando de pessoas para a 

área de radiologia industrial. O Comitê Gestor é composto por pessoas altamente competentes e dispostas 

a fazer com que o trabalho de publicação da revista ocorra. 

Foi analisado também o que poderá ser publicado na plataforma online e na revista material, sendo 

que esta última será publicada em novembro. Se a plataforma for disponibilizada a partir do dia 10 de 

setembro os trabalhos já serão anexados à mesma e todo o trabalho de análise. 

A Assessoria de Comunicação também esteve presente na reunião e tirou várias dúvidas. 

O CONTER já adquiriu a Plataforma online para a revista e foi feito um treinamento com os 

membros do Comitê Gestor. 

 

Propostas: 

 O CONTER fazer uma matéria informando as instituições educacionais de educação 

superior sobre a Revista Científica. 

Encaminhamento: a Karina fará uma sugestão de texto até o dia 06 de setembro para a 

assessoria de comunicação a enviar ao CONTER. 

 Garantir o retorno do Comitê gestor sobre as submissões dos trabalhos.  
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Encaminhamento: A Karina solicitar ao Comitê Gestor dados sobre a submissão dos 

trabalhos. 

 Os Regionais replicarem em seus sites, redes sociais, grupos de Watssapp e todo material 

para propagação de informações sobre a Revista Científica do CONTER, com vistas a 

estimular as discussões – alunos e profissionais – para submeterem seus materiais na 

Revista. 

Encaminhamento: A Secretaria da CONAE encaminhará a matéria aos setores 

responsáveis e aos regionais a partir do dia 10 de setembro. 

 A CONAE produzirá um texto sobre a importância da Revista Científica para os 

coordenadores de cursos. 

Encaminhamento: A Karina mediará com os membros do  Comitê Gestor da Revista 

Científica a confecção  do texto, a ser encaminhado a Secretaria da CONAE até o fim 

do mês de setembro. 

- A Secretaria da CONAE deverá organizar a lista de Coordenadores de Cursos e dos 

membros das COREDs para o envio do material. 

 A Secretaria da CONAE enviará para todos os conselheiros o texto informando sobre a 

revista cientifica e solicitando a sua divulgação. 

Encaminhamento: Confeccionar o texto na reunião de outubro de 2019 para ser enviado 

até novembro do mesmo ano. 

 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. 

Encaminhamento: Esse texto deve ser produzido na reunião de agosto de 2019. 

 A Secretaria da CONAE deverá fazer um expediente solicitando que o CONTER 

convide um membro da ALATRA – José Moscoso – para compor o comitê da Revista 

na condição de convidado especial. 
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 A Secretaria do CONTER deverá fazer um expediente à ALATRA para que divulgue a 

Revista em seus eventos, informando que recebemos artigos em língua espanhola e 

inglesa.  

 A Secretaria da CONAE solicitar aos representantes do CONTER no Mercosul os dados 

das Associações de Profissionais das técnicas radiológicas e demais coletivos. 

 Fazer contatos com instituições internacionais.  

- Encaminhamento: Cada membro da CONAE poderá fazer esses contatos, 

preferencialmente até outubro de 2019.  

- Após os contatos o CONTER deverá enviar um ofício ratificando o convite. O Convite 

será elaborado pela CONAE na reunião de outubro. 

 

 Foram analisados os documentos sobre o regulamento da Revista Científica: 

 

Regulamento do Periódico Curie&Röntgen Scientific Edition 

 

DO PERIÓDICO  

Art. 1º - Curie&Röntgen Scientific Edition é um periódico científico, com estatuto próprio em vigor a partir 

de 10 de agosto de 2019, criado pelo Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (CONTER), em 

formato eletrônico. 

Parágrafo Único – O CONTER tem sede SRTVN 701 Ala A Sala 2062, Edifício Radiocenter; CEP: 

70.719-900 Brasília/DF. 

Art. 2º - O periódico possui um Comitê Executivo (CEx) composto pela Coordenação Nacional de 

Educação (CONAE) e possui um Comitê Gestor (CG) autônomo composto de 8 a 10 (oito à dez) membros 

com mandato de 4(quatro) anos, sendo  um Editor(a) Chefe (EC), um Editor(a) Adjunto (EAd), e 6 a 9 

editores de área (EA), sendo estas funções preenchidas pelos membros do CG. 

 

ARTIGOS SUBMETIDOS 

Art. 3º - A submissão dos artigos será realizada diretamente no site do periódico: 

conter.gov.br/revistacientifica no menu Submissions. 

Parágrafo Único – O autor ou um dos coautores que tenha o cadastro de usuário no site pode submeter o 

artigo entrando em login. Se for a primeira submissão, será necessário fazer o cadastro do usuário em 

Register, para ter acesso à plataforma de submissão do artigo. 
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Art. 4º - Curie&Röntgen Scientific Edition estará aberto para submissão de trabalhos que se enquadrem no 

escopo das áreas deste periódico realizados por autores, independente da formação acadêmica. 

Parágrafo Único – Trabalhos que tiverem como autores ou co-autores profissionais das técnicas 

radiológicas (técnico ou tecnólogo em radiologia) poderão ser convidados a publicar seu resumo ou a versão 

completa em português, mediante avaliação do Comitê Gestor da Curie&Röntgen, ISSN 25266233. 

Art. 5º - São tipos de trabalhos analisados por este periódico: 

I - Trabalho Original Completo (2500 a 4000 palavras): estes artigos se referem a pesquisas empíricas com 

formato padrão (introdução, método, resultados, discussão e conclusão). O resumo e o abstract não 

excedendo 250 palavras ou 1000 caracteres. O manuscrito não excedendo 2500 palavras, excetuando a lista 

de referências e figuras;  

II - Revisão qualitativa sistemática (4000 palavras): embasada na pesquisa em evidências, é uma revisão 

sistemática qualitativa de artigos, podendo ter análise estatística, meta-análise. O resumo e o abstract não 

podem exceder 250 palavras, e o artigo não pode exceder 4000 palavras, excetuando a lista de referências 

e figuras;  

III - Cartas ao editor (500 palavras): para ser considerado para publicação, as cartas deverão estar 

relacionadas com as publicações de até 2 edições anteriores do periódico. Todas as cartas serão 

encaminhadas aos respectivos autores da publicação original; 

IV - Relato de caso (1000 palavras): esta publicação se refere a casos de interesse da área que podem 

enriquecer a prática. Na submissão deve ser anexada a anuência da instituição e o termo de consentimento 

do paciente, em situações que envolverem informações de pessoas jurídicas e físicas, respectivamente; 

V - Nota Técnica (1500 palavras): nesta publicação se refere ao detalhamento de uma prática, de uma 

técnica, de um equipamento, descrevendo as ferramentas de otimização encontradas que podem contribuir 

para a área.  

Art. 6º - Todos os artigos submetidos à revista que envolver pesquisa com seres humanos, deve ser anexado 

o parecer consubstanciado de aprovação do Comitê de Ética em pesquisa com seres humanos 

(CEP/CONEP) relacionado, assim como pesquisa que envolver animais deverão anexar o parecer 

consubstanciado de aprovação do Comitê de Ética em pesquisa com animais (CEUA) relacionado.  

 

FORMATO DA REVISTA 

Art. 7º - Curie&Röntgen Scientific publicará em inglês (EUA ou UK), prioritariamente, conforme 

exigências de indexação internacional, podendo ter seu resumo também nos idiomas português (PT-BR) e 

espanhol (ES), além do inglês.  

Art. 8º - A periodicidade da revista será de no mínimo de 3 (três) edições no período de 12 meses, a partir 

de sua primeira publicação, com interstício máximo de 06 (seis) meses sem publicação.  

Art. 9º - Por edição, a quantidade mínima será de 15 artigos e máximo de 20, em qualquer um dos formatos 

descritos no Art. 5º.  

Art. 10 - As áreas temáticas com suas subáreas que compõem o escopo deste periódico são:  
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I - Técnicas Radiológicas: Radiografia convencional, Radiografia computadorizada, Radiografia digital, 

Radiologia odontológica, Radiologia forense; 

II - Técnicas Especiais: Mamografia, Densitometria, Tomografia, Ressonância magnética, Medicina 

Nuclear, Radioterapia, Radiologia intervencionista e hemodinâmica, Outras e novas técnicas (Ultrassom, 

Tomografia Óptica, Bioimpedância, Termografia etc.); 

III - Proteção Radiológica: Efeitos biológicos, Legislação, Blindagem; 

IV -Dosimetria: Instrumentação e metrologia, Dosimetria ambiental, Dosimetria de seres humanos e 

animais, Dosimetria computacional; 

V - Controle de Qualidade: Controle de qualidade de equipamentos, Controle de qualidade gerencial; 

VI - Educação, Gestão, Trabalho e Saúde: Gestão em radiologia, Gestão pública e sanitária em radiologia, 

Educação em radiologia, Saúde do trabalhador, Trabalho e mercado profissional, Biossegurança; 

VII - Radiologia Industrial e Energia Nuclear: Reatores e ciclo do combustível, Gerenciamento de resíduos 

radiológicos, Processamento por radiação (ex: gemas, alimentos, esterilização, obras de arte etc.), Inspeção 

e segurança, Geologia e perfilagem utilizando radiações ionizantes, Indústria; 

VIII - Inovação Tecnológica em Radiologia: Desenvolvimento de materiais e produtos, Nanotecnologia 

aplicada às radiações, Impressão 3D aplicada às radiações; 

IX - Radiologia Veterinária. 

 

FLUXO DE TRABALHO 

Art. 11 - O tempo máximo esperado entre a submissão dos manuscritos e sua publicação no periódico 

deverá ser de 06 (seis) meses, e o retorno do Comitê Gestor ao autor sobre a sua submissão, de no máximo 

60 dias úteis.  

Art. 12 - A resposta da submissão poderá ser: 

I - Aprovado sem recomendação; 

II - Correções obrigatórias: neste caso, o autor precisará fazer as recomendações do revisor. III - Reprovado 

com possibilidade de re-submissão; 

IV - Reprovado sem possibilidade de publicação; 

V - Reprovado com sugestão para submissão no periódico Curie&Röntgen, ISSN 25266233.  

Parágrafo Único – Trabalhos que não contemplarem as áreas temáticas do escopo deste periódico serão 

automaticamente reprovados sem possibilidade de publicação. Trabalhos que não tiverem as anuências 

institucionais ou os consentimentos de pessoas físicas, assim como não tiverem os pareceres 

consubstanciados quando envolverem pesquisas com submissão a comitês de ética, serão reprovados com 

possibilidade de re-submissão 
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Art. 13 - Cada artigo submetido será avaliado por no mínimo 2 revisores por área/tema de publicação, de 

forma que a avaliação seja feita de forma cega por pares.  

§1: Em caso de divergência o Editor de Seção poderá solicitar uma terceira opinião sobre a publicação no 

periódico, antes de dar seu parecer ao Editor Chefe e Editor Adjunto. 

§2: Não há impedimento para que o Editor Chefe, o Editor Adjunto ou o Editor de Área sejam também 

revisores, desde que seus pareceres não sejam avaliados por eles mesmos, resguardando a lisura do 

processo. 

Art. 14 - A tramitação ocorrerá, vide fluxograma em anexo, atentando aos prazos e aos responsáveis por 

cada etapa: 

I - Submissão: ao submeter o artigo, o autor deverá selecionar a área temática. O tipo de artigo (vide Art. 

5º), e a formação acadêmica dos autores e co-autores, devem ser informados no campo de Comunicação ao 

Editor. Deverá ainda anexar o arquivo, e anuências (se aplicável); 

II - Editor de área (EA): terá o prazo de 14 dias para confirmar a área temática e o formato, selecionar e 

encaminhar o artigo submetido a 2 (dois) revisores; 

III - Avaliador: O avaliador terá o prazo de 14 dias para aceitar a revisão do artigo e terá mais 14 dias para 

fazer o parecer e encaminhar ao Editor de área; 

IV - Editor de área: a resposta do avaliador será analisada pelo EA que terá 7 dias para decidir sobre a 

aprovação da submissão, nos termos definidos pelo Art 12; 

V - Editor Chefe (EC) ou Editor Adjunto (EAd): analisarão o parecer do EA, a revisão do avaliador e o 

artigo submetido no prazo de 14 dias para avaliar a publicação; 

VI - Parecer aprovado: quando não há a necessidade de adequação, o Editor Chefe ou Editor Adjunto realiza 

o trâmite da publicação na edição do periódico para editoração; 

VII - A Comunicação terá 30 dias para realizar a correção ortográfica em português, diagramação e contatar 

o autor, em caso de adequação; 

VIII - A publicação ocorrerá a critério do Editor Chefe e Adjunto. 

§1º: No caso de parecer aprovado com recomendação 

a) o autor terá o prazo de 14 dias para adequar o documento e retornar a submissão ao EA que dará 

continuidade ao trâmite em 14 dias ao avaliador.  

b) O avaliador terá 14 dias para analisar a resposta/adequação do autor e retornar ao EA. 

c) O EA terá 14 dias para analisar a resposta do revisor e encaminhar ao EC ou EAd seu parecer.  

d) O EC ou EAd terá 14 dias para analisar o parecer e realizar o encaminhamento ao autor, e aos 

trâmites de publicação, quando aplicável. 
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§2º: Em caso de recusa do avaliador, o editor de área terá o prazo de 7 dias para encaminhar para outro 

revisor. A continuidade do trâmite se mantém a partir da escolha do novo avaliador. 

§3º: Incongruência dos dados do autor: Em caso de identificação do Editor de Área que a área temática ou 

o formato do artigo não foi selecionado corretamente no site, deverá ser encaminhado ao Editor Chefe ou 

Editor Adjunto em 14 dias, para análise e redirecionamento de área ou retorno ao autor, para 

adequação/correção, em 14 dias. 

Art. 15 - Cabe ao Editor Chefe ou Editor Adjunto acompanhar as tramitações no site, e fazer o controle das 

aprovações para montar a edição da revista na plataforma online, atentando-se aos prazos dos Art. 11º e 

14º.  

Parágrafo Único – A versão final da edição elaborada pelo EC ou EAd deve ser aprovada pelo Comitê 

Gestor antes de sua publicação no site do periódico. 

 

DAS MODIFICAÇÕES DESTE REGULAMENTO 

Art. 16 - Este Regulamento poderá ser modificado em qualquer tempo por deliberação de maioria simples 

dos membros do Conselho Gestor do periódico Curie&Röntgen Scientific Edition e aprovação da 

CONAE/CONTER. 

  

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 17 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo Comitê Gestor do periódico 

Curie&Röntgen Scientific Edition. 

Art. 18 – O presente Regulamento entra em vigor a partir da data de sua publicação.  

 

Regulamento do periódico Curie&Röntgen Scientific Edition   

  

DO PERIÓDICO E SUA SEDE 

Art. 1º - Curie&Röntgen Scientific Edition é um periódico científico, criado em 2019, pelo Conselho 

Nacional de Técnicos em Radiologia (CONTER), em formato eletrônico. 

Parágrafo Único – O CONTER tem sede SRTVN 701 Ala A Sala 2062, Edifício Radiocenter; CEP: 

70.719-900 Brasília/DF. 

 

Art. 2º - A Coordenação Nacional de Educação (CONAE) é o Comitê Executivo (CEx) responsável pelo 

periódico Curie&Röntgen Scientific Edition e a Comunicação (CONTER) é a responsável pela assessoria 

no processo editorial de publicação. 

Parágrafo Único – O Comitê Gestor é independente e possui autonomia na administração científica do 

periódico Curie&Röntgen Scientific Edition. 
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DOS OBJETIVOS DA CURIE&RÖNTGEN SCIENTIFIC EDITION 

Art. 3º - A Curie&Röentgen Scientific Edition é um periódico especializado, de rigor estritamente 

científico, que tem como objetivo publicar, disseminar e promover o intercâmbio de informações das 

diversas áreas ligadas à utilização da radiação nas áreas da saúde, indústria e energia nuclear, relacionada 

à comunidade científica nacional e internacional. 

§1º - Os trabalhos enviados para publicação deverão ser inéditos, em inglês (UK). É facultado o 

encaminhamento em uma segunda língua, podendo ser português (BR) ou espanhol (ES), não excluindo o 

envio do original em língua inglesa. 

§2º - O periódico atenderá somente publicações nos formatos padronizados da Curie&Röntgen Scientific 

Edition dos tipos: trabalho original completo, revisão qualitativa sistemática, cartas ao editor, estudo de 

casos, notas técnicas. 

  

DA ADMINISTRAÇÃO E COMITÊ GESTOR 

Art. 4º - A Curie&Röentgen Scientific Edition será administrada por um Comitê Gestor (CG) composto de 

8 a 10 (oito à dez) membros com mandato referente ao tempo da gestão do CONTER, de 4 (quatro) anos, 

podendo ser reconduzido, conforme decisão da autarquia.  

§1º A estrutura gerencial do periódico é composto por um Editor(a) Chefe, com mandato de 1 (um) ano, 

um Editor(a) Adjunto, com mandato de 1 (um) ano, ambos podendo ser reconduzidos à função. Ainda 

compõe esta estrutura de 6 a 9 editores de área, sendo estas funções preenchidas pelos membros do CG. 

§2º - Os membros a que se refere o caput desse artigo serão pesquisadores com atividade comprovada pela 

comunidade científica indicados pela CONAE e nomeados pela CONTER. 

§3º - O CONTER deverá propiciar os meios operacionais para que o CG possa exercer a administração do 

periódico  Curie&Röntgen Scientific Edition.  

§4º - Os membros do CG devem possuir titulação acadêmica mínima de mestre, e o Editor Chefe de doutor. 

Art. 5º - O Editor Chefe e Editor Adjunto serão eleitos pelo Comitê Gestor do periódico Curie&Röntgen 

em reunião com maioria simples. 

§1º - Em caso de impedimento do Editor Chefe, por qualquer motivo, o Editor Adjunto assume, até a 

próxima reunião, quando haverá nova eleição para Editor Chefe, podendo haver recondução do Adjunto 

para Chefe, se a maioria simples assim o decidir, e não houver impedimento, resultando em nova eleição 

para Editor Adjunto na mesma reunião. 

§2º  - O Editor Chefe ou o Editor Adjunto podem sugerir o desligamento ou substituição de um membro 

do Comitê Gestor a ser referendado por votação de maioria simples entre os membros próprio comitê. 

§3º  - O Comitê Gestor, por maioria absoluta, pode solicitar nova eleição para Editor Chefe e Editor 

Adjunto, com justificativa e aprovação da CONAE. 

Art. 6º - Os Editores de Área deverão ser preferentemente de unidades de ensino diferentes. 

Art. 7º - Atribuições do Comitê Gestor 

I - Manter o periódico Curie&Röntgen Scientific Edition sob alto padrão de qualidade científica;  

II - Convidar os membros do Corpo Editorial (CE);  
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III - Determinar as áreas científicas do escopo do periódico; 

IV - Reunir-se sob demanda a cada edição para avaliar os artigos submetidos; 

V- Deliberar sobre a aceitação dos artigos submetidos à revista;  

VI - Elaborar e atualizar a política editorial da Curie&Röntgen Scientific Edition;  

VII - Responsabilizar-se pelo processo de seleção e edição dos artigos a serem publicados no periódico 

Curie&Röntgen Scientific Edition. 

VIII - Elaborar relatórios semestrais para a CONAE das atividades da Curie&Röntgen ao CONTER e às 

entidades de indexação que solicitarem. 

IX - Indicar membros do CG para exercerem tarefas específicas dentro do escopo de atuação que lhe confere 

este Estatuto;  

X - Gerir, quando demandado pela CONAE, a parte científica de congressos e eventos correlatos, 

priorizando a organização e publicação de anais científicos. 

XI - Zelar pela originalidade dos artigos publicados e investigar o plágio.   

XII - Participar em comissões científicas e de organização de eventos, sempre que acionado pela 

CONAE/CONTER. 

XIII - Sugerir ações para disseminação do periódico.   

Art. 8º - Atribuições do Editor Chefe e Editor Adjunto 

I - Apresentar plano de atividades e relatórios periódicos do CG nas reuniões quando pertinentes;  

II - Representar a revista Curie&Röntgen Scientific Edition;  

III - Presidir e solicitar as reuniões do Comitê Gestor à CONAE;  

IV - Zelar pelo cumprimento deste estatuto e demais normativas referentes à Curie&Röntgen Röntgen 

Scientific Edition. 

V - Representar o Comitê Gestor à CONAE e reportar as demandas do periódico. 

VI - Decidir, em última instância, sobre a publicação ou não de um artigo. 

VII - Gerenciar a tramitação da revista em todas as etapas.  

VIII - Compilar os artigos e conduzir as tramitações das edições. 

Art. 9°- Atribuições do Editor de Área 

I - Manter o periódico Curie&Röntgen Scientific Edition sob alto padrão de qualidade científica na sua área 

designada;  

II - Indicar os avaliadores para sua área;  

III - Designar o parecerista da sua área para avaliar os artigos submetidos à sua área; 

IV - Avaliar os pareceres encaminhados pelo Editor Chefe ou Adjunto  os artigos de sua área e encaminhar 

ao Avaliador; 

V - Zelar pelos prazos dos trâmites definidos em Regulamento. 

Art. 10- Atribuições da CONAE 

I - Participar das reuniões do Comitê Gestor do periódico Curie&Röntgen Scientific Edition por meio de 

sua presidência ou membro designado. 
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II - Prover meios administrativos, materiais e de pessoal para a manutenção do periódico, incluindo a 

execução das tarefas de edição e hospedagem da Curie&Röntgen Scientific Edition;  

III - Responsabilizar-se pelo processo de divulgação do periódico; 

IV - Buscar fomento institucional para apoio à revista; 

V - Indicar ao CONTER sugestões de especialistas/pesquisadores para o Comitê Gestor do periódico para 

exercerem tarefas específicas dentro do escopo de atuação que lhe confere este Estatuto; 

VI – Encaminhar as demandas do periódico ao CONTER; 

VII - Participar da elaboração de documentos relativos ao periódico. 

 

Art. 11- Atribuições da Comunicação/CONTER 

I - Participar das reuniões do Comitê Gestor do periódico Curie&Röntgen Scientific Edition por meio de 

seu representante ou membro designado, sempre quando convocado; 

II - Realizar a revisão ortográfica dos textos em português que forem solicitados pelo CG e CONAE, 

inclusive no processo editorial de publicação;  

III - Realizar a diagramação e arte gráfica do periódico; 

IV - Realizar a publicação e a divulgação em todos os veículos de comunicação, referentes ao periódico; 

V - Realizar campanhas de chamadas para submissão, sempre que solicitado; 

VI - Reportar ao Editor Chefe/Adjunto e CONAE as demandas da comunicação. 

 

DO CORPO DE AVALIADORES  

Art. 12 - O Corpo de avaliadores será constituído de pelo menos 20 (vinte) membros, pesquisadores de 

reconhecida qualificação científica, de forma a abranger, na medida do possível, todas as áreas de atuação 

da pesquisa voltada à radiação nas áreas da saúde, indústria e energia nuclear. 

§1º  – O Editor de área será responsável por administrar a condução dos pareceres dos artigos submetidos 

a cada grande área e suas especialidades.  

§2º - O Corpo de avaliadores deverá ser composto por pesquisadores nacionais e internacionais, com 

proporção a ser determinada pelo Comitê Gestor do periódico. 

§3º - Os membros do Comitê Gestor podem compor o Corpo de Avaliadores. 

Art. 13 - O Comitê Gestor indicará, tantos quantos necessário, um grupo de avaliadores ad hoc, como parte 

do Corpo de Avaliadores. 

 

DAS MODIFICAÇÕES DESTE ESTATUTO 

Art. 14 - Este estatuto poderá ser modificado em qualquer tempo por deliberação de maioria simples do 

Comitê Gestor do periódico Curie&Röntgen e aprovação da CONAE. 

  

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 15 - Os casos omissos neste estatuto serão resolvidos pelo Comitê Gestor do periódico Curie&Röntgen 

Scientific Edition. 
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Art. 16 – O presente Estatuto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Regulamento do Periódico Curie&Röntgen 

DO PERIÓDICO  

Art. 1º -  Curie&Röntgen, ISSN 25266233, é um periódico científico, com estatuto próprio em vigência a 

partir de sua publicação, criado pelo Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (CONTER), em 

formato eletrônico. 

Parágrafo Único – O CONTER tem sede SRTVN 701 Ala A Sala 2062, Edifício Radiocenter; CEP: 

70.719-900 Brasília/DF. 

Art. 2º - O periódico possui um Comitê Executivo (CEx) composto pela Coordenação Nacional de 

Educação (CONAE) e possui um Comitê Gestor (CG) autônomo composto de 8 a 10 (oito à dez) membros 

com mandato de 4(quatro) anos, sendo um Editor(a) Chefe (EC), um Editor(a) Adjunto (EAd), e 6 a 9 

editores de área (EA), sendo estas funções preenchidas pelos membros do CG. 

 

ARTIGOS SUBMETIDOS 

Art. 3º - A submissão dos artigos será realizada diretamente no email revistacientifica@conter.gov.br. 

Parágrafo Único – A Curie&Röntgen Scientific Edition poderá recomendar artigos ou resumos para 

publicação na Curie&Röntgen, ISSN 25266233. 

Art. 4º - Curie&Röntgen  estará aberto para submissão de trabalhos que se enquadrem no escopo das áreas 

deste periódico realizados por autores ou co-autores com formação acadêmica na área das técnicas 

radiológicas. 

Parágrafo Único – Trabalhos de elevada qualidade e rigor científico poderão ser recomendados para 

publicação na Curie&Röntgen Scientific Edition, na versão em inglês (UK), conforme padrão deste 

periódico. 

Art. 5º - São tipos de trabalhos analisados na Curie&Röntgen, ISSN 25266233: 

I - Artigo Original Completo (2500 palavras): estes artigos se referem a pesquisas empíricas com formato 

padrão (introdução, método, resultados, discussão e conclusão). O resumo e o abstract não excedendo 250 

palavras e o manuscrito não excedendo 2500 palavras, excetuando a lista de referências e figuras; 

II - Revisão qualitativa sistemática (4000 palavras): embasada na pesquisa em evidências, é uma revisão 

sistemática qualitativa de artigos, podendo ter análise estatística, meta-análise. O resumo e o abstract não 

podem exceder 250 palavras, e o artigo não pode exceder 4000 palavras, excetuando a lista de referências 

e figuras; 

III - Cartas ao editor (500 palavras): para ser considerado para publicação, as cartas deverão estar 

relacionadas com as publicações de até 2 edições anteriores do periódico. Todas as cartas serão 

encaminhadas aos respectivos autores da publicação original; 

IV - Estudo de caso (800 palavras): esta publicação se refere a casos de interesse da área que podem 

enriquecer a prática, como relato de experiência; na submissão deve ser anexada a anuência da instituição 
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e o termo de consentimento do paciente, em situações que envolverem informações de pessoas jurídicas e 

físicas; 

V - Nota Técnica (1000 palavras): nesta publicação se refere ao detalhamento de uma prática, de uma 

técnica, de um equipamento, descrevendo as ferramentas de otimização encontradas que podem contribuir 

para a área; 

VI - Resenhas e Revisões (3500 palavras): refere-se a descrição de um livro, feita com detalhes, a partir de 

uma análise crítica, e uma revisão bibliográfica de narrativas convencionais. O resumo e o abstract não 

podem exceder 150 palavras, e o artigo não pode exceder 3500 palavras, excetuando a lista de referências 

e figuras. 

 

Art. 6º - Todos os artigos submetidos à revista que envolver pesquisa com seres humanos, deve ser anexado 

a parecer consubstanciado de aprovação do Comitê de Ética em pesquisa com seres humanos 

(CEP/CONEP) relacionado, assim como pesquisa que envolver animais deverão anexar o parecer 

consubstanciado de aprovação do Comitê de Ética em pesquisa com animais (CEUA) relacionado.  

 

FORMATO DA REVISTA 

Art. 7º - Curie&Röntgen publicará em português (BR).   

Art. 8º - A periodicidade da revista será de no mínimo 2 (duas) edições no período de 12 meses, a partir de 

sua primeira publicação, com interstício máximo de 06 (seis) meses sem publicação, podendo ser 

publicadas edições especiais.  

Art. 9º - Por edição, a quantidade mínima será de 10 artigos, em qualquer um dos formatos descritos no 

Art. 5º, além de poder contar com entrevistas e seções especiais.  

Art. 10 - As áreas temáticas que compõem o escopo deste periódico são: 

I - Técnicas Radiológicas: Radiografia convencional (tela-filme), Radiografia computadorizada, 

Radiografia digital, Radiologia odontológica (periapical, panorâmica, CBCT, etc), Radiologia forense; 

II - Técnicas Especiais: Mamografia, Densitometria, Tomografia, Ressonância magnética, Medicina 

Nuclear, Radioterapia, Radiologia intervencionista e hemodinâmica, Outras e novas técnicas (Ultrassom, 

Tomografia Óptica, Bioimpedância, Termografia, etc); 

III - Proteção Radiológica: Efeitos biológicos, Legislação, Blindagem;  

IV - Dosimetria: Instrumentação e metrologia, Dosimetria ambiental, Dosimetria de seres humanos e 

animais, Dosimetria computacional;  

V - Controle de Qualidade: Controle de qualidade de equipamentos, Controle de qualidade gerencial; 

VI - Educação, Gestão, Trabalho e Saúde: Gestão em radiologia, Gestão pública e sanitária em radiologia, 

Educação em radiologia, Saúde do trabalhador, Trabalho e mercado profissional, Biossegurança; 

VII - Industrial e Energia Nuclear: Reatores e ciclo do combustível, Gerenciamento de resíduos 

radiológicos, Processamento por radiação (ex: gemas, alimentos, esterilização, obras de arte, etc), Inspeção 

e segurança, Geologia e perfilagem utilizando radiações ionizantes, Indústria; 
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VIII -  Inovação Tecnológica em Radiologia: Desenvolvimento de materiais e produtos, Nanotecnologia 

aplicada às radiações, Impressão 3D aplicada às radiações; 

IX - Radiologia Veterinária. 

 

FLUXO DE TRABALHO 

Art. 11 - O tempo máximo esperado entre a submissão dos manuscritos e sua publicação no periódico 

deverá ser de 06 (seis) meses, e o retorno do Comitê Gestor ao autor sobre a sua submissão, de no máximo 

90 dias úteis.  

 

Art. 12 - A resposta da submissão poderá ser: A) Aprovado sem recomendação. B) Correções obrigatórias: 

neste caso, o autor precisará fazer as recomendações do revisor. C) Reprovado com possibilidade de re-

submissão. D) Reprovado sem possibilidade de publicação.  

Parágrafo Único – Trabalhos que não contemplarem as áreas temáticas do escopo deste periódico serão 

automaticamente reprovados sem possibilidade de publicação. Trabalhos que não tiverem as anuências 

institucionais ou os consentimentos de pessoas físicas, assim como não tiverem os pareceres 

consubstanciados quando envolverem pesquisas com submissão a comitês de ética, serão reprovados com 

possibilidade de re-submissão. 

Art. 13 - Cada artigo submetido será avaliado por no mínimo 1 revisor por área/tema de publicação.  

Parágrafo único:  Não há impedimento para que o Editor Chefe, o Editor Adjunto ou o Editor de Área 

sejam também revisores, desde que seus pareceres não sejam avaliados por eles mesmos, resguardando a 

lisura do processo. 

Art. 14 - A tramitação ocorrerá, vide fluxograma em anexo, atentando aos prazos e aos responsáveis por 

cada etapa: 

I - Submissão: ao submeter o artigo, o autor deverá informar no email a área temática e o tipo de artigo, 

vide Art. 5º, e anexar o arquivo, e anuências (se aplicável); 

II -  Editor Chefe (EC) e Editor Adjunto (EAd): terá o prazo de 15 dias para selecionar e encaminhar o 

artigo submetido a 1 revisor; 

III - Revisor: O avaliador terá o prazo de 30 dias para fazer o parecer e encaminhar ao EC e EAd; 

IV - Editor Chefe e Editor Adjunto: a resposta do avaliador será analisada pelo EC e /ou EAd que terá 15 

dias para realizar o encaminhamento ao autor; 

V -  Parecer aprovado: quando não há a necessidade de adequação, o Editor Chefe e/ou Editor Auxiliar 

realizará o trâmite da publicação na edição do periódico.  

§1º: No caso de parecer aprovado com recomendação, o autor terá o prazo de 30 dias para adequar o 

documento e retornar a submissão que retornará ao EC e EAd que dará continuidade ao trâmite em 15 dias 

ao revisor.  

§2º O revisor terá 20 dias para analisar a resposta/adequação do autor e retornar ao EC e EAd.  

§3º O EC ou EAd terá 15 dias para analisar o parecer e realizar o encaminhamento ao autor, e aos trâmites 

de publicação, quando aplicável. 
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§4: Em caso de recusa do avaliador, o EC ou EAd terá o prazo de 10 dias para encaminhar para outro 

revisor; a continuidade do trâmite se mantém. 

Art. 15 - Cabe ao Editor Chefe ou Editor Adjunto acompanhar as tramitações no email da revista e fazer o 

controle das aprovações para montar a edição da revista, atentado-se aos prazos dos Art. 11 e 14.  

Parágrafo Único – A versão final da edição elaborada pelo EC ou EAd deve ser aprovada pelo Comitê 

Gestor e comunicada à CONAE antes de sua publicação no site do periódico. 

Art. 16 - Cabe à Comunicação a realização de entrevistas, podendo ser indicadas pelo Comitê Gestor e pela 

CONAE, assim como realizar a correção ortográfica, arte visual e diagramação da revista, além de sua 

divulgação nas vias pertinentes. 

 

Art. 17 - Cabe à CONAE/CONTER autorizar a impressão da revista e sua divulgação nos veiculos de 

comunicação do CONTER. 

 

DAS MODIFICAÇÕES DESTE REGULAMENTO 

Art. 18º - Este regimento poderá ser modificado a qualquer tempo por deliberação votada e aprovada pela 

maioria simples dos membros do Conselho Gestor do periódico Curie&Röntgen e aprovada pela 

CONAE/CONTER. 

  

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 19º - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo Comitê Gestor do periódico 

Curie&Röntgen e CONAE. 

Art. 20º – O presente Estatuto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Regulamento da revista Curie&Röntgen 

DA REVISTA E SUA SEDE 

Art. 1º - Curie&Röntgen, ISSN 25266233, é uma revista científica, criada em 2017, pelo Conselho 

Nacional de Técnicos em Radiologia (CONTER), em formato impresso. 

Parágrafo Único – O CONTER tem sede SRTVN 701 Ala A Sala 2062, Edifício Radiocenter; CEP: 

70.719-900 Brasília/DF. 

Art. 2º - A Coordenação Nacional de Educação (CONAE) é o Comitê Executivo (CEx) responsável pela 

revista Curie&Röntgen. 

Parágrafo Único – O Comitê Gestor é independente e possui autonomia na administração científica da 

revista Curie&Röntgen. 

 

DOS OBJETIVOS DA CURIE&RÖNTGEN 

Art. 3º - A Curie&Röentgen é uma revista científica que tem como objetivo publicar, disseminar e 

promover o intercâmbio de informações das diversas áreas ligadas à utilização da radiação nas áreas da 

saúde, indústria e energia nuclear, relacionada à comunidade científica nacional e internacional. 
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§1º - Os trabalhos enviados para publicação é no idioma português (BR). 

§2º – As publicações da revista Curie&Röentgen contemplam: entrevistas, resenhas, trabalhos científicos, 

editorial convidado, e abstracts ou trabalhos completos convidados do periódico Curie&Röentgen 

Scientific Edition. 

 

DA ADMINISTRAÇÃO E COMITÊ GESTOR 

Art. 4º - A Curie&Röentgen (CR) será administrada pelo Comitê Gestor (CG) do periódico 

Curie&Röentgen Scientific Edition, pela CONAE/CONTER e pela Comunicação/CONTER. 

 

Art. 5º - O Editor Chefe e Editor Adjunto serão os mesmos editores do periódico Curie&Röentgen 

Scientific Edition, assumindo as mesmas prerrogativas de eleição e mandatos. 

 

Art. 7º - Atribuições da Curie&Röntgen 

I - Manter a revista Curie&Röntgen sob alto padrão de qualidade científica;  

II - Convidar especialistas para entrevistas e publicação de resenhas e trabalhos científicos;  

III - Determinar as áreas científicas do escopo da revista; 

IV - Reunir-se sob demanda a cada edição para avaliar; 

V - Deliberar sobre as publicações na revista;  

VI - Elaborar e atualizar a política editorial da Curie&Röntgen;  

VII - Responsabilizar-se pelo processo de seleção e edição dos artigos a serem publicados na revista 

Curie&Röntgen. 

VIII - Providenciar relatórios anuais das atividades da Curie&Röntgen ao CONTER e às entidades de 

indexação que solicitarem. 

IX - Indicar membros do CR para exercerem tarefas específicas dentro do escopo de atuação que lhe confere 

este Regimento;  

X - Gerir, quando demandado pela CONAE, a parte científica de congressos e eventos correlatos, 

priorizando a organização e publicação de anais científicos. 

XI - Zelar pela originalidade dos artigos publicados e investigar o plágio.  

XII - Definir pautas, entrevistas, trabalhos para as edições da revista. 

 

Art. 8º - Atribuições do Editor Chefe e Editor Adjunto 

I - Apresentar plano de atividades e relatórios periódicos do CR nas reuniões da Assembléia Geral Ordinária 

e nas reuniões extraordinárias, quando pertinentes;  

II - Representar a Curie&Röntgenem qualquer foro pertinente;  

III - Presidir e solicitar as reuniões do Comitê Gestor à CONAE;  

IV - Zelar pelo cumprimento deste estatuto e demais normativas referentes à Curie&Röntgen. 

V - Representar o Comitê Gestor à CONAE e reportar as demandas da revista. 

VI - Decidir, em última instância, sobre a publicação ou não de um artigo. 



                         CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 

Serviço Público Federal 
COORDENAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONAE) 

Portaria CONTER Nº 53/2017                     

27 
 

VII - Propor pautas, entrevistas, trabalhos para as edições da revista. 

Art. 9°- Atribuições da COMUNICAÇÃO 

I - Participar das reuniões da Comissão Curie&Röntgen por meio de seu representante ou membro 

designado, sempre que convocado pela CONAE. 

II - Definir a diagramação e arte gráfica da revista, com aprovação do CR. 

III - Realizar as entrevistas propostas pela CR. 

IV - Reportar ao Editor Chefe/Adjunto e CONAE as demandas da comunicação. 

V - Atender as demandas do CR e da CONAE/CONTER. 

VI - Realizar a publicação e a divulgação em todas as vias de comunicação do CONTER. 

VII - Realizar campanhas de chamadas para submissão, sempre que solicitado. 

VIII - Realizar a revisão ortográfica dos textos que forem solicitados pelo CG e CONAE, inclusive no 

processo editorial de publicação.  

Art. 10- Atribuições da CONAE 

I - Participar das reuniões do Comitê Gestor da revista Curie&Röntgen por meio de seu representante ou 

membro designado. 

II - Prover meios administrativos, materiais e de pessoal para a manutenção da revista incluindo a execução 

das tarefas de edição e hospedagem da Curie&Röntgen;  

III - Responsabilizar-se pelo processo de divulgação da revista; 

IV - Gerir e buscar em entidades de fomento e institucionais, os apoios financeiros relativos à revista;  

V - Indicar ao CONTER sugestões de especialistas/pesquisadores para o Comitê Gestor da revista para 

exercerem tarefas específicas dentro do escopo de atuação que lhe confere este Estatuto; 

VI - Encaminhamento das demandas do Comitê Gestor da revista ao CONTER. 

VII - Promover e participar da elaboração do regimento interno da revista. 

 

DAS MODIFICAÇÕES DESTE ESTATUTO 

Art. 11 - Este estatuto poderá ser modificado em qualquer tempo por deliberação votada e aprovada pela 

maioria simples dos membros do Conselho Gestor da revista Curie&Röntgen e aprovação da CONAE e do 

CONTER. 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 12 - Os casos omissos neste estatuto serão resolvidos pelo Comitê Gestor da revista Curie&Röntgen e 

CONAE. 

Art. 13º– O presente Estatuto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

6. 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 
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inciso IV do artigo 4º que trata do FAE, sem contudo suprimir os artigos 10 a 14 que tratam do mesmo 

assunto. 

Até o momento a Assessoria Jurídica não deu o retorno do memorando. A Secretaria da CONAE 

irá verificar junto a ela o referido retorno e o trará para a próxima reunião. 

 

7. Desenvolvimento dos Projetos das COREDs 

 Criar um formulário padrão para apresentação dos projetos das COREDs à CONAE. O 

Sandoval responsabilizou-se em fazer um modelo e enviar por e-mail para as considerações 

dos presentes até a próxima reunião. 

 

8. Visita às COREDs e Projetos recebidos 

Os Conselheiros, membros da CONAE, fizeram a distribuição e as datas de quais COREDs estarão 

visitando no ano de 2020. Ficou assim a distribuição: 

 Lúcia: 5ª Região – mês de fevereiro; 2ª Região, mês de maio; 6ª reunião, mês de março; 10ª Região, 

mês de março; 11ª Região, mês de abril e 12ª Região, mês de maio. 

 Sandoval: 9ª Região, mês de fevereiro; 3ª Região, mês de maio; 8ª Região, mês de março; 7ª região, 

mês de Abril; 16ª Região, mês de abril e 15ª Região, mês de março. 

 Karina: 14ª Região, mês de abril; 17ª Região, mês de abril; 19ª Região, mês de fevereiro; 13ª Região, 

mês de março; 4ª Região, mês de março; 18ª Região, mês de maio e 1ª Região, mês de fevereiro 

 

Projetos recebidos 

1. Projeto da 6ª região  

2. Projeto da 9ª Região 

3. Projeto da 11ª Região  

4. Projeto da 18ª região 

5. Projeto da 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 
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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. 

 

Relatórios recebidos 

1) Relatório da 9ª região 

2) Relatório da 19ª Região 

 

9. Continuidade da Parceria ABENDI/CONTER 

Para discutir a parceria Abendi/Conter compareceu à reunião o Diretor-Executivo da ABENDI, João 

Conde, os membros da Câmara Técnica de Radiologia Industrial, o presidente e a supervisora fiscal da 

CONAFI e dois Diretores Executivos. 

Foi informado que o curso técnico em radiologia industrial e radioproteção foi autorizado a 

funcionar  desde 2017 e com 1.000 horas-aulas mais 400 horas de estágio, mas ainda não iniciou nenhuma 

turma. 

A Câmara Técnica de Radiologia Industrial vai revisar a Resolução CONTER 11 de 2016, a qual 

trata da inscrição de operadores de radiografia industrial no sistema/conter/crtr 

Propostas: 

1) Os parceiros analisarem o termo de parceria; 

2) O CONTER colocar no site, em destaque, o projeto pedagógico de técnico em radiologia 

industrial 

3) A ABENDI fazer uma divulgação do projeto pedagógico de técnico em radiologia industrial; 

4) Realizar reuniões conjuntas entre os parceiros no dia 16/10 à tarde. 

5) A Abendi fornecer ao CONTER o mapeamento de onde há mais mercado de trabalho para os 

profissionais da radiologia industrial. 

6) Adequar o projeto pedagógico de técnico em radiologia industrial. 

7) Envio do Projeto Pedagógico de Radiologia Industrial aos Regionais para que suas COREDs 

apresentem a proposta às escolas técnicas, principalmente aquelas que apresentam potencial de 

demanda para o curso. 

 

10. Expedientes recebidos pela CONAE 

 Memorando do Diretor-Presidente nº 239/2019, 

Excelentíssimo senhor presidente, 
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A Coordenação Nacional de Educação (Conae/CONTER) opina: 

1. Inicialmente, o nosso profissional está apto a operar os aparelhos de Ressonância Magnética, haja 

vista que está modalidade está dentro do Radiodiagnóstico; 

2. O acesso remoto é de fino trato e ainda padece de regulação pois a fiscalização se faz necessária, 

visto que na atualidade são diversos os relatos de operação de um único profissional realizando 

exames de pacientes em vários locais, a exemplo de exames, com e sem contraste ao mesmo tempo. 

3. A grande preocupação nesta modalidade de exames se refere a quem está realizando o 

posicionamento do paciente, posto que está é uma prerrogativa do profissional da radiologia, 

atentado para o domínio dos procedimentos de segurança do paciente. 

4. Onde há este tipo procedimento a prerrogativa de treinar, bem como quaisquer exigências de 

capacitação, é do contratante; 

5. A Conae se posiciona a favor de amplos debates a respeito e critérios para atuação na Ressonância 

por acesso Remoto. 

 

 

 Memorando ASSEJUR 121/2019 

A Assessoria Educacional deverá responder o referido Memorando. 

 Memo. Diretor Secretário nº 270/219 

A CONAE julgou de grande relevância o Plano Operacional elaborado pelo TNR Danielsen Roxo 

e pede que o CONTER ainda não publique o material, mas que siga o encaminhamento de contatar 

o autor, convidando-o a publicar seu material na Revista do CONTER.  

Deve-se encaminhar o e-mail da revista para que o mesmo retorne para conhecer as regras de 

submissão e avaliação com vistas a publicar na próxima edição prevista para o mês de novembro. 

 Reunião Conjunta CNRD, CONAE, CONAFI 

Em razão do expediente gerado pela reunião conjunta que tratou da apresentação do Projeto da 

CONAE para a realização de um curso para SATR na modalidade online e que teve a aprovação 

por unanimidade dos demais participantes o CONTER solicitou a pesquisa para a Assessoria 

Educacional sobre a aquisição de Plataforma de EAD para a realização deste e futuros cursos. Este 

projeto deverá aguardar os desdobramentos e decisão da Autarquia sobre o tema.  

 

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

 


