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1. Histórico e Missão da Faculdade
1.1 Histórico da Faculdade
Em 1968, a Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte aprovou uma Lei criando a
Faculdade de Medicina, porém a viabilidade da mesma não encontrou respaldo em instâncias
superiores. Em 1998, a Prefeitura de Juazeiro do Norte, após persistente luta, decidiu
apresentar um projeto de criação de uma Faculdade de Medicina, cuja missão estivesse em
consonância com as necessidades de saúde da Região Nordeste e, em especial, a do Cariri.
A implantação da Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte – FMJ deu-se então no
ano de 1998, a partir de um estudo das condições geográficas do município, o perfil
socioeconômico e a demanda da comunidade pelo ensino na área médica.
A primeira turma ingressou em 2000 e hoje a Estácio FMJ já formou 571 profissionais
com perfil de competência, imbuídos de espírito ético e humanístico, com percepção de sua
responsabilidade social.
1.2 Missão da Faculdade
O compromisso principal da Instituição dirige-se à formação de pessoas com
qualidade e excelência para o desenvolvimento de tarefas profissionais específicas em suas
áreas de atuação, atendendo necessidades da sociedade contemporânea através do
desenvolvimento de atividades de ensino, de pesquisa e de extensão.
O atendimento das necessidades da sociedade contemporânea implica em assumir
uma postura de liderança e de enfrentamento dos problemas apresentados, orientando-se por
valores éticos e pelo conhecimento científico. Além disso, implica em atitude de reflexão
crítica sobre as transformações em curso, nos campos político, filosófico, ideológico,
econômico, cultural e social, no estabelecimento de metas de melhoria de qualidade de vida,
no

desenvolvimento

de

estratégias

necessárias

para

atingi-las,

na

produção

de

conhecimentos necessários para sustentá-las, na proposição de alternativas para a
construção de uma sociedade mais justa e solidária, na integração cada vez maior de todas
as camadas de sua população no processo de participação do desenvolvimento e da
obtenção de benefícios gerados por ele.
O desenvolvimento do espírito crítico e científico é assegurado pelas matrizes de
disciplinas dos diversos cursos que além do enfoque profissional, traz em seus ementários e
programas discussões teóricas, filosóficas e científicas e que são fundamentais para o
raciocínio crítico e formação de uma concepção contextualizada da ciência e seus
desdobramentos.
A educação de qualidade é uma soma das atividades curriculares planejadas e
implementadas por docentes altamente qualificados e por atividades extracurriculares como a
pesquisa, cursos de extensão, eventos científicos, em fim, todas as atividades que
possibilitem aos acadêmicos vivenciar o ambiente intelectual e científico.
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A Estácio FMJ tem como missão contribuir para a melhoria e o desenvolvimento da
qualidade de vida na Região do Cariri, formando profissionais empreendedores com elevado
potencial para sua inserção no mercado de trabalho.
Neste contexto diariamente busca ser entre as maiores instituições de ensino superior
do estado do Ceará, uma das melhores referências em nível técnico, administrativo,
pedagógico, cultural e científico, com uma configuração organizacional ágil, prática e
produtiva, pautada no respeito, comprometimento, transparência e responsabilidade social.

2. Articulação do PPC com o PDI e o PPI
No Plano de desenvolvimento Institucional se consolidam as definições de missão,
diretrizes e proposições políticas da IES e o Plano de Gestão evidenciando os princípios, os
desafios a serem enfrentados e, definidos com base na análise situacional realizada e na
visão dos diversos cenários possíveis, concentrando seu pensamento estratégico nos
problemas, e não nos setores, e em políticas claramente direcionadas para a vida acadêmica
em toda a sua amplitude.
Com esta perspectiva, a gestão pretende que a IES, em todos os seus setores, seja
capaz de desenvolver seu projeto institucional através de um processo de planejamento
contínuo e participativo, que seja culturalmente incorporado ao seu cotidiano, de maneira que
possa articular e desenvolver o máximo de sua qualificação técnica, formal com o máximo de
sua missão de instituição de educação superior e educação profissional técnica de nível
médio produzindo, difundindo e fazendo avançar as fronteiras do conhecimento universal,
sem descuidar do avanço e transformação da realidade local, da coletividade da região.
Portanto, todos os que integram a comunidade acadêmica devem participar desse processo
de gestão que pretende ser inovador, integrador e participativo.
No mesmo sentido o Projeto Pedagógico da IES preconiza que os cursos oportunizem
aos estudantes uma sólida formação, com a capacidade de análise e articulação de conceitos
e argumentos, de interpretação e valorização dos fenômenos sociais, aliadas a uma postura
reflexiva e visão crítica que fomente a capacidade de trabalho em equipe, favoreça a aptidão
para a aprendizagem autônoma e dinâmica, além da qualificação para a vida, o trabalho e o
desenvolvimento da cidadania.
O Projeto pedagógico Institucional tem como foco o perfil humano de um profissional
com competência técnica e política, com pensamentos humanísticos, capacitado para a
compreensão dos principais temas, problemas, que o leve à análise e reflexão critica da
realidade social em que se insere.
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A base ética na formação do profissional adota valores de respeito ao ser humano, e
cultiva a responsabilidade social, a justiça, a integridade, o respeito às leis e regulamentos,
qualidades e princípios inerentes e indispensáveis à formação do cidadão.
Nessa perspectiva existe um grau de articulação entre o PDI e o PPI para as políticas
de ensino, pesquisa e extensão da IES. Na esteira deste pensamento, este Projeto
Pedagógico expressa uma proposta curricular que aponta para a indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão, configurando-se como um processo educacional único e
integrado, garantindo, assim, a formação de um sujeito competente, crítico, reflexivo, criativo
e propositivo capaz de intervir na sociedade em prol da transformação da realidade.
3. Apresentação do Curso
3.1 Justificativa
O Curso Técnico em Radiologia segue a orientação do SECRETÁRIO DE
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, que
altera a Portaria SETEC/MEC nº 20, de 27 de junho de 2013, que aprova a Tabela de
Mapeamento de cursos técnicos para oferta no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).
Este estabelece Tabela de mapeamento de cursos técnicos para a oferta no âmbito do
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec.
O curso Técnico de Radiologia está dentro da correlação entre os cursos técnicos
constantes no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e os cursos de graduação constantes
na Instrução Normativa nº 4, de 31 de maio de 2013. Conforme apresentada na Tabela de
Mapeamento será a referência para a oferta de cursos técnicos na forma subsequente pelas
instituições privadas de ensino superior, conforme previsto no § 2º do art. 71 da Portaria MEC
nº 748, de 7 de março de 2013.
O Curso de Técnico de Radiologia propicia ao aluno aprender a realizar processos de
aquisição e processamento de imagens com fins de diagnóstico e com bases nas
necessidades determinadas pela prevenção ou tratamento de doenças.
Com a expansão dos centros de diagnósticos por imagem, tanto pelo setor público
quanto pelo privado, o serviço radiológico é essencial para a promoção da saúde dos
brasileiros, que a cada década tem sua expectativa de vida aumentada. O que se percebe,
contudo, é a falta de instituições que promovam cursos técnicos de nível médio para a
habilitação de profissionais na área, muito provavelmente pelos custos do curso, que incluem
gastos com laboratórios e com o acompanhamento dos estágios supervisionados.

3.2 Concepção:
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A necessidade e pertinência da elaboração de currículo adequado às demandas do
mercado de trabalho, à formação profissional do aluno e aos princípios contidos na LDB e
demais legislações pertinentes, levou Universidade Estácio de Sá a desenvolver o Projeto
Pedagógico do Curso Técnico em Radiologia com o objetivo de apoiar o Governo Federal na
implantação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC).
A base legal para a criação do curso em tela encontra-se em conformidade com a
PORTARIA Nº 748, DE 5 DE MARÇO DE 2013 que dispõe sobre a habilitação das
instituições privadas de ensino superior sobre a adesão das respectivas mantenedoras ao
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, a partir dos
seguintes requisitos:
I - atuar em curso de graduação em áreas de conhecimento correlatas a do curso
técnico a ser ofertado ou aos eixos tecnológicos previstos no Catálogo Nacional de Cursos
Técnicos; e
II - apresentar, no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, de
que trata a Lei nº 10.861, de 18 de fevereiro de 2004, mediante avaliação e cálculo pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep, índice Geral
de Cursos Avaliados da Instituição (IGC) igual ou superior a 3 (três).
As áreas de conhecimento que estabelecem a correlação dos cursos de graduação
com os cursos técnicos de nível médio, foram estabelecida pela PORTARIA SETEC/MEC N°
01 , DE 29 DE JANEIRO DE 2014 que altera a Portaria SETEC/MEC nº 20, de 27 de junho de
2013, e aprova a Tabela de Mapeamento de cursos técnicos para oferta no âmbito
PRONATEC. Neste aspecto o Curso Técnico em Radiologia aparece correlacionado aos
seguintes cursos de graduação: Enfermagem, Medicina e odontologia. O Curso Técnico em
Radiologia estabeleceu a correlação com o Curso de Graduação Enfermagem.
Com base nos dispositivos legais referenciados e por meio da Resolução Nº
748/CONSUNI/2013, de 13 de novembro de 2013, o Conselho Universitário, aprovou a
adesão da Universidade Estácio de Sá ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego – PRONATEC, referente aos Cursos de Formação Profissional Técnica de Nível
Médio. O Curso Técnico Nível Médio em Petroquímica, teve com ato de criação a Resolução
RESOLUÇÃO Nº 748/CONSUNI/2013, de 13 de novembro de 2013.
Na concepção do currículo do curso, levou-se em conta o estudo do material
produzido pela CBO – Classificação Brasileira de Ocupações – e a análise das necessidades
do próprio mercado de trabalho, assim como o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Uma
sequência de encontros de trabalho previamente planejados possibilitou uma reflexão maior e
produziu a construção de um currículo mais afinado com esse mercado.
Esta dinâmica de integração de equipe multidisciplinar, associada à estrutura
acadêmica inovadora da Universidade Estácio de Sá possibilitou, também, a construção de
uma metodologia adequada para o desenvolvimento dos processos de ensino aprendizagem
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e sistema de avaliação que pretendem garantir a construção das competências propostas no
projeto pedagógico do curso.
4. Missão do Curso
Formar Técnicos com habilitação profissional para realizar exames radiográficos
convencionais. Processar filmes radiológicos, preparar soluções químicas e organizar a sala
de processamento. Preparar o paciente e o ambiente para a realização de exames nos
serviços de radiologia e diagnóstico por imagem, tais como: mamografia, hemodinâmica,
tomografia computadorizada, densitometria óssea, ressonância magnética nuclear e ultrasonografia. Auxiliar na realização de procedimentos de medicina nuclear e radioterapia.
Acompanha a utilização de meios de contraste radiológicos, observando os princípios de
proteção radiológica, avaliando reações adversas e agindo em situações de urgência, sob
supervisão profissional pertinente.
5. Pressupostos Pedagógicos
A identidade institucional foi sendo construída ao longo da história da Universidade
Estácio de Sáe pode ser expressa nos pressupostos filosóficos, psicopedagógicos e didáticometodológicos que norteiam sua prática pedagógica.
O ser humano, visto como sujeito da educação, está inserido num contexto sócioeconômico-cultural-político e histórico. Tem então uma dimensão ativa, criadora e
renovadora. Na sua interação com os outros seres e com o meio, produz conhecimento. A
Universidade entende que o conhecimento é o produto desta interação social e compreende
que seu papel é trabalhar o conhecimento na perspectiva da sua produção e preservação,
colocando-as a serviço da sociedade.
Dessa forma, a Universidade Estácio de Sá compreende a necessidade de promover a
participação dos indivíduos como sujeitos da sociedade, da cultura e da história, priorizando a
autonomia, a problematização e a conscientização.
A Instituição compreende, ainda, a aprendizagem como um processo eminentemente
social, ativo e integral do sujeito na construção do conhecimento, no qual se destaca a
influência da cultura e das relações sociais, considerando o aluno como sujeito de seu
processo educativo, buscando implementar um fazer pedagógico comprometido com o
processo de construção e reconstrução do conhecimento, com as dimensões social e afetiva,
com o relacionamento teoria e prática e com a contextualização dos saberes.
Em articulação com esses pressupostos, são considerados na organização dos cursos
os quatro pilares da UNESCO para a nova educação: aprender a ser (desenvolvimento
pessoal), aprender a fazer (competência produtiva), aprender aconviver (desenvolvimento
social) e aprender a conhecer (competência cognitiva),.
Pretende-se que as competências profissionais em formação sejam construídas
processualmente, o que implica na adoção de métodos de ensino que envolvam práticas de
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ação/reflexão/ação. Nesse sentido, a concepção curricular privilegia uma abordagem
metodológica que traz, para o lugar central da formação, as práticas e a reflexão sobre elas.
Privilegia-se, ainda, a adoção de metodologias ativas, coerentes com os objetivos e os
conteúdos de ensino e que considerem a experiência concreta do estudante como ponto de
partida do trabalho pedagógico.
Busca-se, então, promover ações pedagógicas que articulem os saberes e as práticas,
vinculando-os aos ideais da ética, da responsabilidade, da cidadania, da solidariedade e do
espírito coletivo, e direcionando-as ao atendimento das necessidades da comunidade regional
e local.
O ensino tem sido entendido como um processo que visa associar a construção do
conhecimento à crítica ao conhecimento produzido, num processo contínuo e articulado.
Assim, ele é concebido como um processo de investigação do conhecimento e, não, como um
processo que se limita à transmissão de conteúdos; como uma prática voltada para a
construção da progressiva autonomia do aluno na busca do domínio científico e profissional
de um determinado campo do conhecimento.
O processo de ensino visa, em última instância, ao desenvolvimento das capacidades
cognitivas dos alunos e à sua preparação para a vida social e profissional. Ensinar é um
processo, intencional e sistemático, direcionado para o desenvolvimento de competências e
habilidades dos alunos. Tem um caráter bilateral, visto que combina a atividade do professor
com a do aluno.
A atuação do professor é vista como inseparável das condições sociais, culturais e
emocionais dos alunos. Nesse sentido, ela busca referência na realidade dos alunos. O
ensino, assim, é compreendido como uma prática concretamente situada, voltada para a
aprendizagem de alunos determinados, com características sócio-culturais específicas.
A política da Universidade Estácio de Sá, tanto para o ensino Técnico de Nível Médio
como para o ensino de Graduação está orientada para o enfrentamento da realidade social,
buscando disponibilizar oportunidades educacionais a uma parcela expressiva da população,
independentemente da origem econômica, racial e cultural, oferecendo uma formação
generalista, voltada para a aplicação dos conhecimentos aprendidos na resolução de
problemas do cotidiano.
Nessa perspectiva, os Cursos Técnicos de Nível Médio, orientados pelos seus projetos
pedagógicos, em consonância com o Projeto Pedagógico Institucional da Universidade
Estácio de Sá e com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, pretendem favorecer a
formação de profissionais com uma visão ampla e crítica da realidade local e regional.

6. Objetivos do Curso
6.1 Objetivo Geral
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O Curso Técnico em Radiologia atende as demandas regionais por profissionais que
sejam capazes de desenvolver atividades ou funções típicas da área, segundo os padrões de
qualidade e produtividade requeridos pela natureza do trabalho do técnico, observando as
normas de segurança e higiene do trabalho.
6.2

Objetivos Específicos
Desenvolver a capacidade empreendedora do aluno e sua compreensão das causas e

efeitos do processo técnico na área da radiologia médica;
Desenvolver competências e habilidades profissionais técnicas, gerais e específicas,
para a gestão de processos e a produção de bens e serviços nas áreas da radiologia médica;
Desenvolver nos alunos atitudes e valores éticos necessários ao exercício da
profissão, cooperando assim com seu aprimoramento como pessoa humana e com o
desenvolvimento de sua autonomia intelectual e do seu pensamento crítico;
Dotar o profissional de visão crítica, ciente da necessidade de aprendizagem
permanente para manter-se atualizado com as constantes inovações científico-tecnológicas
da profissão.

7. Perfil Profissional de Conclusão do Curso
Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM RADIOLOGIA
A identidade do Curso Técnico de Radiologia primordialmente a partir da aferição simultânea
das demandas do mercado de trabalho e da sociedade. A partir daí, foi traçado o perfil
profissional de conclusão da habilitação prefigurada, o qual orientou a construção do
currículo. Este perfil consolidou-se como definidor da identidade do Curso Técnico de
Radiologia atribuindo aos seus egressos as seguintes competências gerais:
 realizar exames radiográficos convencionais;
 processar filmes radiológicos, prepara soluções químicas e organiza a sala de
processamento. Preparar o paciente e o ambiente para a realização de exames nos
serviços de radiologia e diagnóstico por imagem, tais como: mamografia,
hemodinâmica, tomografia computadorizada, densitometria óssea, ressonância
magnética nuclear e ultra- sonografia.
 auxiliar na realização de procedimentos de medicina nuclear e radioterapia.
 acompanhar a utilização de meios de contraste radiológicos, observando os
princípios de proteção radiológica, avaliando reações adversas e agindo em
situações de urgência, sob supervisão profissional pertinente.
 operar equipamentos na área do radiodiagnóstico médico e odontológico;
 executar exames radiológicos na área médica e odontológica dentro de padrões de
qualidade;
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 seguir e executar as diretrizes constantes das normas da Comissão Nacional de
Energia Nuclear (CNEN) e das portarias da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA) do Ministério da Saúde referentes à área de Radiologia.
Além dessas competências o egresso do Curso Técnico em Radiologia é um
profissional da Radiologia, capacitado, operar equipamentos de sofisticada tecnologia em
radiodiagnostico, radioterapia, medicina nuclear.
Detém ainda, uma formação favorecida pela utilização da imaginologia, sendo um
profissional com sólida e ampla qualificação científica e pedagógica, capacitado a
acompanhar a evolução das novas tecnologias na área de imaginologia.
O profissional formado estará apto ao exercício da atividade como Técnico em
Radiologia, atuando na especificação, utilização e avaliação de clínicas radiológicas. Estará
capacitado para atuar junto ao setor de radiologia de clínicas, hospitais e operar tomógrafo
computadorizado, equipamentos de raios X convencionais e de densitometria óssea,
mamógrafos, cintilógrafos, aceleradores lineares, bomba de cobalto, irradiadores, aparelhos
de ressonância magnética e equipamentos de proteção radiológica.
Portanto, ao concluir o curso o aluno deverá apresentar o conjunto de competências
gerais citado, que permita a sua atuação na área de Radiologia, respeitando as atribuições
legais e atendendo as exigências no mundo de trabalho que requer uma sólida base de
conhecimentos tecnológicos, aliados ao desempenho com competências, vocação para
qualidade custo e segurança.
8. Requisitos e Formas de Acesso
8.1
Requisitos de Acesso
O acesso ao Curso Técnico de Radiologia dá-se através da comprovação da
Conclusão do Ensino Médio. Quando o ingresso ocorrer por meio de programas
governamentais de bolsa de estudos como no caso do PRONATEC o acesso, será definido
por edital próprio.

8.2 Formas de Acesso
De uma forma geral, o acesso aos Cursos Técnicos, dar-se-á:


Em qualquer módulo, respeitando as diretrizes de cada PPC e as exigências para
ingresso por matrícula regular, nos termos do Regimento Geral e da legislação
vigente;



por transferência, para alunos provenientes de outras escolas do país ou exterior,
sendo feita adaptação pedagógica de estudos ou dispensa de disciplina, nos
termos do Regimento e da legislação da vigente, salvo em casos de
impedimentos explicitados em editais de programas de bolsa do Governo
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Federal;


por aproveitamento de estudos realizados par via formal, mediante apresentação
de documentação pertinente, nos termos do Regimento e da legislação vigente,
salvo em casos de impedimentos explicitados em editais de programas de bolsa
do Governo Federal;



por aproveitamento de competências adquiridas na educação formal ou não
formal no trabalho, mediante avaliação, nos termos do Regimento e da legislação
vigente, salvo em casos de impedimentos explicitados em editais de programas
de bolsa do Governo Federal; e



por avaliação de competências, mediante requerimento do aluno ou seu
responsável, no ato da matrícula, nos termos do Regimento e da legislação
vigente, salvo em casos de impedimentos explicitados em editais de programas
de bolsa do Governo Federal.

8.3

Forma de Integralização do Curso
A integralização do curso dar-se-á conforme o estabelecido do Regimento, e nas

seguintes condições:
No prazo mínimo estabelecido pela carga horária constante na matriz curricular;
No prazo inferior ao mínimo estabelecido pela carga horária, desde que obtenha
aproveitamento de estudos ou competências e
No prazo máximo correspondente ao dobro do prazo mínimo de integralização do
curso.
As condições acima mencionadas não se aplicam ao aluno com matrícula trancada,
onde neste caso é interrompida a contagem do tempo para integralização do curso. Caso o
aluno requeira o destrancamento da matrícula é retomada a contagem do tempo para
integralização do curso. Fica, porem, condicionado o período entre o trancamento e
destrancamento da matrícula, nunca superior a três anos.
O período de integralização dos cursos inseridos em programas de bolsas de estudo
do Governo Federal, submete-se as condições estabelecidas em edital
8.4

Número de Alunos por Turma
Conforme o estabelecido no PPI, o número de alunos por turma obedecerá às

condições físicas de cada sala ou ambiente de realização da atividade, além da limitação
decorrente de padrões de conforto e segurança, estabelecidos normas e regulamentos
específicos.
No caso de programas de bolsa do Governo Federal, como o PRONATEC, o número
de alunos por turma, obedecerá ao estabelecido em cada edital.
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Poderão ser reunidas no mesmo ambiente, quando recomendável e adequado
pedagogicamente, alunos de turmas, cursos ou etapas diferentes, desde que respeitadas as
condições estabelecidas no referido artigo.
9. Organização Curricular
9.1 Referenciais para Organização Curricular
A organização curricular dos Cursos Técnicos da Universidade Estácio de Sá, tem
como referencial o PPI (Projeto Pedagógico Institucional), o Catálogo Nacional de Cursos
Técnicos e demais instrumentos legais.
Segundo o Art. 17 da Resolução nº 6 CNE/CEB, de 20 de setembro de 2012, o
planejamento curricular fundamenta-se:
“... no compromisso ético da instituição educacional em relação à concretização do
perfil profissional de conclusão do curso, o qual é definido pela explicitação dos
conhecimentos, saberes e competências profissionais e pessoais, tanto aquelas que
caracterizam a preparação básica para o trabalho, quanto as comuns para o respectivo eixo
tecnológico, bem como as específicas de cada habilitação profissional e das etapas de
qualificação e de especialização profissional técnica que compõem o correspondente itinerário
formativo.”

No parágrafo único do mesma resolução acrescenta: “Quando se tratar de profissões
regulamentadas, o perfil profissional de conclusão deve considerar e contemplar as
atribuições funcionais previstas na legislação específica referente ao exercício profissional
fiscalizado.”
Destacam-se ainda, os critérios para o planejamento e estruturação dos cursos
técnicos da Universidade Estácio de Sá, aqueles enunciados no Art. 18 da referida resolução:
“São critérios para o planejamento e a organização de cursos de Educação Profissional
Técnica de Nível Médio:
I - atendimento às demandas socioeconômico-ambientais dos cidadãos e do mundo do
trabalho, em termos de compromisso ético para com os estudantes e a sociedade;
II - conciliação das demandas identificadas com a vocação e a capacidade da
instituição ou rede de ensino, em termos de reais condições de viabilização da proposta
pedagógica;
III - possibilidade de organização curricular segundo itinerários formativos, de acordo
com os correspondentes eixos tecnológicos, em função da estrutura sócio- ocupacional e
tecnológica consonantes com políticas públicas indutoras e arranjos sócio produtivos e culturais
locais;
IV - identificação de perfil profissional de conclusão próprio para cada curso, que
objetive garantir o pleno desenvolvimento de conhecimentos, saberes e competências
profissionais e pessoais requeridas pela natureza do trabalho, segundo o respectivo eixo
tecnológico, em função da estrutura sócio-ocupacional e tecnológica e em condições de
responder, de forma original e criativa, aos constantes desafios da vida cidadã e profissional.”

Com base nessas diretrizes o mecanismo de construção curricular é descrito nas
etapas de 1 a 9 no item 5.3 da PPI (Projeto Pedagógico Institucional), cujo objetivo é
estabelecer através da linha funcionalista, as atividades e funções a serem exercidas para a
habilitação proposta.
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Em conformidade com a PORTARIA Nº748, DE 7 DE MARÇO DE 2013 que dispõe
sobre a oferta da Bolsa-Formação no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego - Pronatec, de que trata a Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, e dá
outras providências,
Art. 8o São agentes de implementação da Bolsa-Formação:
VI - as instituições privadas de ensino superior e de educação profissional e a oferta
de cursos técnicos de nível médio na modalidade subsequente, cujas mantenedoras firmarem
Termo de Adesão, como ofertantes;
O Curso Técnico em Radiologia, construído segundo os mecanismos citados, resulta
na aquisição de competências descritas no item 6.5 desse instrumento:
9.2

Forma de Organização Curricular
A organização curricular do Curso Técnico de Radiologia tem como fundamentação

pedagógica a organização por etapas ou módulos segundo critérios e princípios estabelecidos
no PPI, sintetizados nos seguintes conceitos que se seguem:
A organização curricular por etapas ou módulos, ao contrário do que se supõe é mais
complexa do que a organização seriada, na qual a educação pautou-se por séculos.
Pensar em organizar currículo por etapas ou módulos é antes de tudo, pensar no todo
e não somente nas partes que o integram. Significa ultrapassar as fronteiras da escola em
busca das relações sociais necessárias à efetividade da proposta. Significa interlocução com
diferentes segmentos da sociedade, empresas, organismos certificadores, instituições
relacionadas à profissão, conselhos profissionais e, principalmente, com aqueles que
resultem em empregabilidade.
Profissionais da educação devem estar atentos para a dinâmica das profissões, para
as tecnologias envolvidas e a todos os fatores que possam agregar valores ao formularem
seus currículos. Lembrando que em qualquer profissão por não se resumir em técnicas e
tecnologias, devem estar presentes as relações humanas, a conservação do meio ambiente,
a ética e outros atributos transdisciplinares.
A etapa ou módulo, enquanto parte integrante do currículo, assemelha-se a um
subsistema, e por sua vez, integra o sistema maior da organização curricular e relaciona-se
com outros sistemas sociais, profissionais e institucionais.
A formulação do currículo organizado por etapas ou módulos deve buscar nesses
sistemas os insumos para a construção dos seus subsistemas ou módulos, garantindo a interrelação com o meio.
A organização curricular por etapas ou módulos do Curso Técnico de Radiologia teve
como pedra angular o Eixo Tecnológico Ambiente e Saúde, constante no Catálogo Nacional
de Cursos Técnicos que tem sua abrangência em:
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Tecnologias associadas à melhoria da qualidade de vida, à preservação e utilização
da natureza, desenvolvimento e inovação do aparato tecnológico de suporte e atenção à
saúde. Abrange ações de proteção e preservação dos seres vivos e dos recursos ambientais,
da segurança de pessoas e comunidades, do controle e avaliação de risco, programas de
educação ambiental.
No tocante ao Curso Técnico de Radiologia o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos
estabelece linhas de ação que contemplam claramente a proposta para este curso. Tais
linhas de ação estão explicitadas na atuação descrita no referido Catálogo para egressos do
curso: Realiza exames radiográficos convencionais. Processa filmes radiológicos, prepara
soluções químicas e organiza a sala de processamento. Prepara o paciente e o ambiente
para a realização de exames nos serviços de radiologia e diagnóstico por imagem, tais como:
mamografia, hemodinâmica, tomografia computadorizada, densitometria óssea, ressonância
magnética nuclear e ultra- sonografia. Auxilia na realização de procedimentos de medicina
nuclear e radioterapia. Acompanha a utilização de meios de contraste radiológicos,
observando os princípios de proteção radiológica, avaliando reações adversas e agindo em
situações de urgência, sob supervisão profissional pertinente.
Ainda como destaque à habilitação proposta no Curso, o Catálogo Nacional de Cursos
Técnicos aponta para as seguintes possibilidades de temas a serem abordados na formação:
Biossegurança. Física das radiações. Anatomia e fisiologia. Geração e aplicação de raios X.
Imagem para diagnóstico médico. Proteção radiológica e dosimetria. Processamento de
filmes e imagens radiográficas. Meios de contraste. Técnicas de radiologia convencional
adulta e pediátrica semiotécnica. Todos abordados na organização curricular do curso em
tela.
9.3 Prática Pedagógica e Profissional
9.3.1

Prática Pedagógica


A Prática pedagógica adotada no desenvolvimento do Curso privilegia:



Adoção da Pedagogia de Projetos como procedimento metodológico
compatível com uma prática formativa, contínua e processual, na sua forma de
instigar seus sujeitos a procederem com investigações, observações,
confrontos e outros procedimentos decorrentes das situações – problema
propostas e encaminhadas;



Aulas teóricas com utilização de projetor multimídia, reprodutores DVDs,
Computadores, web aulas, material didático etc, visando a apresentação do
assunto (problematização) a ser trabalhado e posterior discussão e troca de
experiências;
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Aulas práticas em laboratórios e instalações externas para melhor vivência e
compreensão dos tópicos teóricos;



Seminários;



Pesquisas;



Elaboração de projetos diversos;



Visitas técnicas à empresas, Clínicas e Hospitais da região e



Palestras com profissionais da área.

9.3.2 Prática Profissional
A prática escolar, ainda que contextualizada e comprometida com o mundo produtivo
real, não deixa de ser um ambiente laboratorial, onde se pretende proporcionar ao aluno
vivências que modifiquem o seu modo de pensar, conceber, entender e agir, de modo a fazêlo construir competências e habilidades que o habilitem a se integrar no mundo produtivo. A
vivência em situações reais (não laboratoriais e ativas), no entanto, proporciona ao aluno a
oportunidade de ser sujeito ativo de vivências de modo paralelo aos estudos formais e com a
devida orientação técnica (por parte do orientador na empresa e por um professor supervisor
de estágio designado pela coordenação do curso em pauta). Neste sentido, a Universidade
Estácio de Sá incentiva, para o referido curso, o estágio obrigatório, conforme estabelecido no
§ 2º do Art. 2º na LEI Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.
“§ 2o

Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional,

acrescida à carga horária regular e obrigatória.”
Com

essa

proposta

a

Universidade

visa

integrar

o

aluno

em

formação

profissionalizante ao mundo produtivo, de forma a consubstanciar, o saber com o saber fazer
e com o saber ser. Para a que a integração se consolide de forma eficaz, é recomendado que
a carga horário do estágio tenha no mínimo 20% da carga horário do curso e seja realizado
após ter cumprido 2/3 do módulo ou etapa inicial do curso.
Apesar da característica opcional do estágio, este assume a dimensão formal do
estágio supervisionado, sendo designado para seu acompanhamento e supervisão um
integrante do corpo docente, conforme estabelecido no § 1º do Art 3º da referida LEI.
o

“§ 1
O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter
acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e por supervisor da
parte concedente, comprovado por vistos nos relatórios referidos no inciso IV do caput do art.
o
7 desta Lei e por menção de aprovação final.”

As formalidades legais também são adotadas no estágio não-obrigatório, garantindo o
encaminhamento e a formalização junto á empresa que oferecer a prática profissional.
O curso de Técnico de Radiologia seguirá as orientações conforme Resolução Conter
n0 6, de 26 de abril de 2010, que regulamenta o Estágio curricular Supervisionado na área das
técnicas radiológicas.
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“Considerando que é responsabilidade do Supervisor das Aplicações das Técnicas
radiológicas – fiscalizar o estágio e a frequência dos alunos dos cursos de formação de
técnicos e Tecnólogos em radiologia, nos respectivos setores de atuação- nos termos do
artigo 12, inciso, da Resolução CONTER No de 15 de setembro de 2006.”
Conforme resolução do CONTER Art. 7o – À Instituição de ensino deverá indicar
Preceptores/Instrutores de Estágio, pertencente ao seu quadro de pessoal, para exercício do
ato educativo durante o período que compreender cada etapa do estágio curricular, na
proporção de 1 (um) Preceptor para cada 10(dez) estagiários.
A Preceptoria de Estágio Curricular é privativa do Tecnólogo devidamente registrado e
em dia com suas obrigações junto ao CRTR de sua jurisdição, com experiência profissional
mínima de 03(três) anos, na respectiva função técnica onde irá exercer a instrução do
estágio.
É permitido ao Preceptor conciliar, no mesmo horário, a preceptoria de estágio com
exercício da sua atividade profissional.
A jornada do estágio supervisionado não pode ultrapassar as 24 (vinte e quatro) horas
semanais.
A carga horária de estagio curricular supervisionado obrigatório, a ser acrescida à
carga horária total do curso em Radiologia é de 400 (quatrocentas) horas mínimas.
O anexo V – regulariza, orienta e organiza as questões do estágio profissional.
9.4 Matriz Curricular
O resultado obtido a partir da aplicação do mecanismo de construção curricular
descrito no item anterior é representado por meio da matriz curricular, organizada em etapas
ou módulos e apresentada na tabela 1;

Tabela 1: Matriz Curricular
Módulo Fundamentação

CH T

HP

CH Total

Fundamentos da Radiologia

60

20

80

Equipamentos e Processamento de Imagens em Radiologia

80

Anatomia Óssea e Fisiologia Humana

60

20

80

Biossegurança em Saúde

80

0

80

Português Instrumental (semipresencial)

80

Total de Carga Horária do Módulo

340

60

400

Técnicas Radiológicas

60

20

80

Física das Radiações

80

80

Meios de Contraste e Hemodinâmica

80

80

Módulo de Fundamentos em Radiologia
80

80

Módulo de Técnicas Radiológicas
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Semiotécnica e Patologia Humana

60

20

80

Total de Carga Horária do Módulo

280

40

320
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Módulo de Exames Especiais
Proteção Radiológica e Mamografia

80

80

Ressonância Magnética e Tomografia Computadorizada

80

80

Simulação dos Posicionamentos Radiológicos

0

Radioterapia, Medicina Nuclear e Densitometria Óssea

80

80

Políticas Públicas de Saúde (semipresencial)*

80

80

Atendimento Humanizado em Saúde (semipresencial)*

80

80

Total de Horas do Módulo

400

Estágio Supervisionado**

80

80

80

480

400

400

Carga Horária Total do Curso

1020

180

1200

Carga Horária Total do Curso + Estágio Supervisionado

1020

580

1600

* Disciplina com 40 h presenciais e 40 h desenvolvidas em EAD.
**Disciplina criada para o aluno que não finalizar seu estágio em tempo da integração do curso deverá ser
matriculado até cumprimento das 400h mínimas, não ultrapassando as horas equivalentes ao tempo da integração
do curso.

9.5 Competências e Habilidades por Módulo
Para atender ao perfil profissional estabelecido, o currículo do Curso Técnico de
Radiologia busca permitir que o aluno desenvolva, durante a sua formação, as seguintes
competências e habilidades essenciais ao pleno exercício de suas atividades profissionais:
9.5.1 Módulo de Fundamentos em Radiologia:


Selecionar alternativas de posicionamento do paciente monitorizado de modo a
garantir a estabilidade dos sinais vitais e viabilizar a realização do procedimento
radiológico.



Selecionar e associar técnicas radiográficas diversificadas utilizadas para identificar
as diferentes patologias e situações clínicas.



Conhecer os principais posicionamentos radiográficos de membros superiores e
inferiores, do crânio e face e da coluna vertebral, correlacionando-os aos
procedimentos solicitados.



Identificar, diferenciar e seguir os padrões estabelecidos para a obtenção de
imagens radiodiagnosticas em Pediatria.



Identificar equipamentos e reconhecer procedimentos utilizados no processamento
de imagens convencionais.



Identificar procedimentos técnicos de revelação em câmara escura, e de avaliação
da qualidade da imagem obtida, em câmara clara, estabelecendo ou não a
necessidade de repetir o exame.
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Módulo de Técnicas Radiológicas


Interpretar o conteúdo do trabalho, tomando como base: a distribuição do trabalho,
execução das tarefas, relações sociais e o posto de trabalho;



Selecionar programas de aplicação a partir da avaliação das necessidades do
usuário;



Associar o pedido do exame com a localização anatômica a ser radiografada;



Correlacionar a anatomia humana com a anatomia radiológica;



Identificar e correlacionar os principais componentes anatômicos dos membros
superiores e inferiores, do tórax, do abdômen, da coluna vertebral, do crânio e face,
com as principais técnicas radiológicas.



Correlacionar a anatomia humana com a anatomia radiológica;



Identificar e correlacionar os principais componentes anatômicos dos membros
superiores e inferiores, do tórax, da coluna vertebral, do crânio e face, com as
principais técnicas radiológicas;

9.5.3 Módulo de Exames Especiais


Diferenciar as características dos principais exames radiodiagnósticos, a partir das
solicitações médicas.



Identificar cuidados e restrições que envolvem a preparação para os diferentes
procedimentos.



Distinguir as características básicas da formação da imagem, empregando os
conceitos e princípios das diferentes modalidades de imagens.



Selecionar alternativas de posicionamento do paciente monitorizado de modo a
garantir a estabilidade dos sinais vitais e viabilizar a realização do procedimento
radiológico.



Selecionar e associar técnicas radiográficas diversificadas utilizadas para identificar
as diferentes patologias e situações clínicas.



Caracterizar os meios de contraste radiológicos sua ação e efeitos colaterais e sua
respectiva atividade nos diferentes locais de ação no organismo humano.



Avaliar reações do paciente aos meios de contraste identificando os procedimentos
de prestação de primeiros socorros em casos de intercorrências.



Identificar

as diversas formas das radiações ionizantes, conhecendo os

mecanismos de interação das radiações com o corpo humano, com o objetivo de
minimizar os efeitos deletérios.


Caracterizar as formas de contaminação hospitalar, visando a prevenção do choque
pirogênico na administração intravenosa de meios de contraste radiológicos.



Identificar os riscos de reação alérgica aos meios de contraste radiológicos, visando
a prevenção de iatrogenias.
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9.6 Componentes Curriculares.
Os componentes curriculares, bem como as bases tecnológicas, e bibliografias estão
descritas por módulo, no Anexo I ao presente instrumento.
10. Critérios de Aproveitamento de Competências, de Conhecimentos e
Experiências Anteriores.
Para os critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores,
salvo em casos de impedimentos explicitados em editais de programas de bolsas de estudos
do Governo Federal, como o PRONATEC, adotam-se seguintes critérios:
Poderão ser aproveitados, mediante avaliação pela Coordenação de Curso das
competências adquiridas e carga horária cumprida, para fins de prosseguimento de estudos:
I - os componentes curriculares cursados em outras escolas, concluídos com
aproveitamento em data anterior ao ingresso do aluno na ESTÁCIO e devidamente
comprovados;
II - em estudos realizados fora do sistema formal de ensino; e
III - no trabalho ou na experiência extraescolar.
Para tanto, será criada uma comissão formada por professores especialistas na área
do curso e, quando se fizer necessário, com membros que compõem a coordenação do
curso, os quais elaborarão mecanismos de avaliação dos conhecimentos e/ou experiências
adquiridas anteriormente.
11. Critérios de Avaliação do Rendimento Escolar
Educar e avaliar são duas ações que fazem parte de um mesmo processo. A
avaliação é a reflexão transformada em ação, pois subsidia decisões a respeito da
aprendizagem dos educandos e educadores, tendo em vista garantir a qualidade do processo
educativo.
A Universidade Estácio de Sá considera como instrumentos de avaliação:


observações diárias;



registro de atividades;



desenvolvimento de projetos;



trabalhos de pesquisa;



tarefas diárias;



provas e testes;



apresentação oral de trabalhos;



participação;



frequência;



comprometimento e responsabilidade com tarefas e material; e



procedimentos de convívio social.

.
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A avaliação do rendimento escolar será feita por componentes curriculares que
constituem o módulo e deverá incidir sobre o desempenho dos alunos, nas diferentes
situações de aprendizagem, consideradas as competências e habilidades propostas para
cada um deles.
O processo de avaliação do rendimento escolar bem como a promoção do aluno está
descritos no Regimento e são aqui sintetizados:
A avaliação dos resultados da aprendizagem dos alunos nas disciplinas, com exceção
das disciplinas semipresenciais, ocorrerá em 3 (três) etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3),
sendo a cada uma delas atribuído grau de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) pontos, admitindo-se até
uma casa decimal.
Será considerado aprovado o aluno que obtiver média igual ou superior a 6,0 (seis).

O aluno que não alcançar o rendimento suficiente nas duas primeiras avaliações será
submetido a uma 3ª (terceira) avaliação (AV3), de caráter substitutivo ao menor grau obtido.
É aprovado o aluno que obtiver Média Final igual ou superior a 6,0 (seis), calculada
entre o maior grau obtido nas duas primeiras avaliações e a avaliação (AV3).
A avaliação (AV3) é optativa para alunos que desejarem alcançar melhor rendimento,
sendo que neste caso, prevalece a maior média obtida.
Compete ao professor da disciplina e/ou ao Coordenador de Curso Técnico elaborar
os exercícios escolares sob a forma de prova e determinar os demais trabalhos, bem como
julgar-lhes os resultados.
Para aprovação em qualquer disciplina, além da média final igual ou superior a 6,0
(seis), o aluno deverá obter frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento).
A AV1 e AV2 deverão valer no mínimo 8,0 (oito) e, no máximo, 10,0 (dez) pontos.
Caso a prova tenha valor inferior a dez, os pontos restantes serão atribuídos pelo professor
com base em trabalhos, atividades estruturadas e/ou quando a frequência for igual ou
superior a 90%.
Para as disciplinas semipresenciais, serão aplicadas uma avaliação AV e uma
avaliação substitutiva AVS, nos casos de grau inferior a 6,0 (seis) obtido na AV, ou em caso
de falta devidamente justificada.
A recuperação de estudos se fará paralelamente ao desenvolvimento do módulo, sob
a forma de revisão e recapitulação da componente curricular, reposição de conteúdo, reforço,
exercícios, trabalhos, estudos e tarefas programadas, dirigidas e orientadas especialmente
para esta finalidade, nos dias programados para essa finalidade, ou fora dos horários ou
turnos normais de aulas e atividades.
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A recuperação prevista exige frequência obrigatória para alunos de rendimento
insuficientes e optativos para alunos que desejem alcançar melhor rendimento, para isso, esta
atividade é computada para composição na carga horária mínima exigida por lei.
O aluno reprovado, por não ter alcançado na componente curricular, seja a frequência,
sejam as notas mínimas exigidas, deve cursá-la novamente em regime de dependência.
A oferta da componente curricular em regime de dependência estará condicionada à
sua disponibilidade em turma, módulo ou curso, em turno diferente daquele que o aluno
estiver matriculado.
A dependência deverá ser cumprida no prazo máximo de integralização do curso.
É promovido ao módulo subsequente o aluno aprovado em todos componentes
curriculares do módulo cursado, admitindo-se, ainda, a promoção com dependência em 1
(uma) disciplina.
O aluno promovido em regime de dependência pode matricular-se no módulo
subsequente e na disciplina da qual depende, aplicando-se a elas as mesmas exigências de
frequência e aproveitamento estabelecidas neste instrumento.
12. Infraestrutura
12.1
Instalações
As instalações da Unidade de Ensino possuem acesso fácil, e são localizadas
próximas aos principais meios de transportes. São dotadas dos requisitos de segurança
necessários, sendo respaldadas por um eficaz programa de manutenção e conservação.
Cada unidade é dotada de instalações modernas, amplas, confortáveis com acesso a
portadores de necessidades especiais.
A infraestrutura física é integrada por ambientes com padrões de ventilação e
iluminação de acordo com as normas estabelecidas pelo poder público. Os ambientes de
laboratório são concebidos em conformidade com os padrões físicos adequados a cada grau
de segurança requerido, tanto pelas técnicas desenvolvidas como pelos materiais
manipulados. O espaços físico destinados aos laboratórios se apresentam em conformidade
com as normas pertinentes e a sua ocupação é planejada de forma a não comprometer a
segurança e o desenvolvimento didático e pedagógico.
O Anexo II, descreve as instalações da Unidade de ensino onde se desenvolve o
curso.
12.2

Equipamentos
A Unidade de Ensino dispõe de diferentes tipos de instrumentos, máquinas,

equipamentos e aparelhos voltados à prática de laboratório. Em apoio ao desenvolvimento do
processo de ensino, cada unidade é dotada de equipamentos de apoio didático, integrados às
tecnologias de informação e comunicação.
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Os equipamentos da Unidade de Ensino são relacionados no Anexo II do presente
instrumento.
12.3

Acervo Bibliográfico

O acervo técnico da biblioteca da Universidade Estácio de Sá, para curso em tela, é
composto pelos principais títulos relacionados nas bibliografias de cada componente
curricular, constantes nos Anexos I e III do presente INSTRUMENTO.

13 Corpo Docente
Com base nas orientações constantes nos instrumentos legais, o corpo docente
responsável pelo desenvolvimento e atualização do Curso Técnico em Radiologia, é
composto por professores graduados na área de abrangência do curso, com larga experiência
na educação profissional, além de vivência no mercado de trabalho.
A titulação adotada como formação inicial para o corpo docente dos cursos técnicos
está fundamentada no Art. 40 da Resolução nº6 CNE/CEB, de 20 de setembro de 2012.
Art. 40 A formação inicial para a docência na Educação Profissional Técnica de Nível Médio
realiza-se em cursos de graduação e programas de licenciatura ou outras formas, em consonância com
a legislação e com normas específicas definidas pelo Conselho Nacional de Educação.

Integram o corpo docente da Universidade Estácio de Sá, os profissionais
relacionados no Anexo IV do presente Instrumento.
14 Diploma
O Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Radiologia propõe o modelo de
organização curricular por módulos.
Após a conclusão dos módulos descritos neste instrumento, com aproveitamento,
considera-se que o aluno está apto a exercer a profissão de Técnico de Radiologia, e fará jus
ao Diploma de Técnico de Nível Médio em Radiologia.
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ANEXO I - Ementas, Competências, Habilidades, Bases Tecnológicas e
Bibliografia dos Componentes Curriculares
Módulo de Fundamentos em Radiologia:
Unidade de
estudo

Fundamentos da Radiologia

Curso

Radiologia

CH
Teórica

60
Módulo

CH
Prática

CH
Total

80
20
FUNDAMENTOS

Ementa
Exames radiográficos básicos, técnicas radiográficas em adultos, crianças e poli traumatizados
Competências e Habilidades
COMPETÊNCIAS
 Diferenciar as características dos principais exames radiodiagnósticos, a partir das solicitações
médicas.
 Identificar cuidados e restrições que envolvem a preparação para os diferentes procedimentos.
 Distinguir as características básicas da formação da imagem, empregando os conceitos e
princípios das diferentes modalidades de imagens.
 Selecionar alternativas de posicionamento do paciente monitorizado de modo a garantir a
estabilidade dos sinais vitais e viabilizar a realização do procedimento radiológico.
 Selecionar e associar técnicas radiográficas diversificadas utilizadas para identificar as
diferentes patologias e situações clínicas.
 Conhecer os principais posicionamentos radiográficos de membros superiores e inferiores, do
crânio e face e da coluna vertebral, correlacionando-os aos procedimentos solicitados.
 Identificar, diferenciar e seguir os padrões estabelecidos para a obtenção de imagens
radiodiagnosticas em Pediatria.
 Identificar as condutas para realização de exames radiodiagnósticos de emergência em
pacientes politraumatizados e/ou acidentados.
HABILIDADES
 Aplicar técnicas de anamnese, utilizando formulários adequados, quando for o caso,
empregando e interpretando a terminologia específica da área.
 Colocar o paciente na posição adequada para visualização dos órgãos a serem
diagnosticados.
 Selecionar elementos e/ou órgãos mais significativos a serem visualizados no diagnóstico por
imagens, de acordo com a suspeita clínica.
 Realizar a orientação do cliente / paciente, quando do agendamento do exame, no sentido dos
cuidados e/ou restrições que devem preceder o procedimento.
 Aplicar técnicas radiográficas na aquisição de imagens, conforme solicitação médica.
 Aplicar técnicas radiográficas em crianças, identificando e aplicando estratégias de manejo do
cliente / paciente pediátrico com vistas à obtenção de imagens sem borramento.
 Aplicar os principais posicionamentos radiográficos de membros superiores e cintura escapular.
Conteúdo Programático







Abreviações
Glossário
Introdução ao estudo das técnicas radiológicas
Incidências radiológicas
Incidências radiológicas MMSS
Incidências da cintura escapular





Bases Tecnológicas:
Técnicas de posicionamento do cliente / paciente para as principais modalidades de imagem.
Rotinas para a realização de exames radiológicos de membros superiores, e cintura escapular;
Radiologia em emergência e trauma.

Orientação Metodológica
Aulas teóricas e práticas em sala de aula e laboratório respectivamente, sempre com auxílio de data
show. Utilizar linguagem migrando do popular ao técnico, gradativamente, assim como migrar ao
laboratório tão logo seja percebido através de “feedback” a familiarização com o vocábulo e concepção
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das normas básicas de segurança.
Bibliografia Básica
•
K.L. Bontrager; J.P.Lampignano: Tratado de posicionamento radiográfico e anatomia
associada. 6a Edição Traduzida. Editora Mosby – Elsevier, 2006
Bibliografia Complementar



Biasoli Jr, A. Atlas de Anatomia Radiográfica. 1a Edição Editora Rubio, 2006.
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Unidade de
estudo

Equipamentos e Processamentos de Filmes em
Radiologia

Curso

Radiologia

CH
Teórica

80
Módulo

CH
Prática

26

CH
Total

80
-MFUND

Ementa:
História da radiologia, produção de raios X, formação da imagem latente e processamentos de
imagens radiográficas analógicas e digitais, trabalho em equipe.
Competências e Habilidades
COMPETÊNCIAS
 Identificar as técnicas de anamnese utilizadas em diagnóstico por imagem.
 Conhecer o manuseio adequado no equipamento com vistas ao estabelecimento da
intensidade de corrente e radiação.
 Identificar os fatores geométricos que afetam a qualidade da imagem.
 Correlacionar as técnicas radiodiagnosticas com o processamento químico das imagens.
 Identificar equipamentos e reconhecer procedimentos utilizados no processamento de
imagens convencionais.
 Identificar a composição de filmes e écrans e a relação entre os mesmos.
 Reconhecer produtos químicos utilizados e caracterizar o processamento químico de
películas radiográficas, através dos diversos métodos de procedimento de imagens.
 Identificar procedimentos técnicos de revelação em câmara escura, e de avaliação da
qualidade da imagem obtida, em câmara clara, estabelecendo ou não a necessidade de
repetir o exame.
 Entender o funcionamento e a manusear o equipamento radiológico.
 Conhecer os acessórios radiológicos e sua utilização.
 Saber relacionar-se profissionalmente, valorizando a iniciativa e criatividade;
 Valorizar os diferentes aspectos do trabalho humano nas organizações;
 Discernir sobre padrões adequados de comportamento nos diferentes ambientes e situações;
 Conhecer e aplicar técnicas de comunicação interpessoal;
 Estar ciente das exigências atuais do mercado de trabalho;
 Interpretar o conteúdo do trabalho, tomando como base: a distribuição do trabalho, execução
das tarefas, relações sociais e o posto de trabalho;
 Desenvolver capacidade de auto motivação.
 Conhecer e operar os serviços e funções do sistema operacional;
 Selecionar programas de aplicação a partir da avaliação das necessidades do usuário;
 Conhecer tecnologias de comunicação via internet.
HABILIDADES
 Aplicar técnicas de anamnese, utilizando formulários adequados, quando for o caso,
empregando e interpretando a terminologia específica da área.
 Executar a manipulação da imagem através de algoritmos que permitam a variação de brilho
e contraste de modo a assegurar a clareza da mesma.
 Proceder ao processamento e revelação das imagens digitais.
 Proceder à limpeza dos sistemas de processamento químico.
 Selecionar chassis, filmes e écrans adequados ao procedimento solicitado.
 Realizar a revelação dos filmes, procedendo a avaliação primária das imagens obtidas.
 Manusear o equipamento de radiografia.
 Interagir com diversos tipos de personalidades e temperamentos de forma profissional;
 Identificar estratégias para negociar posições de relacionamentos com todos no ambiente de
trabalho;
 Contribuir para a criação de um ambiente organizacional mais saudável para o ser humano;
 Valorizar e empregar o diálogo como forma de esclarecer conflitos e tomar decisões
coletivas;
 Atuar em equipes de trabalho.
 Utilizar adequadamente os recursos de hardware e software dos computadores;
 Identificar e utilizar adequadamente os principais softwares aplicativos na resolução de
problemas analisando seu funcionamento;
 Utilizar as ferramentas do sistema operacional (organização das pastas e arquivos);
 Navegar pela Internet;
 Utilizar ferramentas de correio eletrônico;
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Utilizar ferramentas de processador de texto, de planilhas eletrônicas e apresentações.

Conteúdo Programático
 Glossário;
 Perfil profissional
 História da descoberta dos raios x;
 Comunicação
 História da radiologia do Brasil;
 Funções da comunicação
 Aparelhos de raios x;
 Equívocos de comunicação
 Transformador ou gerador de alta
 Formas de se comunicar
voltagem;
 Tipos de comunicação
 Sala de exames de radiologia;
 Relações interpessoais no trabalho
 Acessórios radiológicos;
 Trabalho em equipe
 Filmes radiológicos;
 Estresse no trabalho
 Técnicas de processamento de filmes;
 Atitudes no trabalho
 Salas de revelação;
 Motivação
 Químicos para processamento dos filmes;
 Conhecimento técnico
 Processo de revelação manual;
 Aperfeiçoamento técnico científico
 Processamento automático
 Sistema operacional
 Radiologia digital
 Processadores de texto
 Técnica radiológica;
 Planilha eletrônica
 Fatores que afetam a técnica radiográfica.
 Aplicativo de apresentação
 Definições e introdução
 Gerenciamento de arquivos
 Qualidade pessoal e comportamento
 Internet
 Ambiente profissional e apresentação
 Correio eletrônico
pessoal

Bases Tecnológicas:
 Processamento digital de imagens: ajustes para a qualidade das imagens.
 Processamento químico de filmes.
 Composição de filmes e écrans: relação entre ambos; funções dos écrans.
 Métodos de processamento químico de películas radiográficas por meios automáticos e
manuais.
 Rotinas de limpeza e conservação dos sistemas de processamento químico de filmes.
 Critérios de avaliação da qualidade das imagens.
 Procedimentos técnicos em câmara escura e câmara clara.
 Conceitos básicos de psicologia e relacionamento interpessoal;
 Comunicação.
 Informática.
Orientação Metodológica
Aulas teóricas e práticas em sala de aula e laboratório respectivamente, sempre com auxílio de data
show. Utilizar linguagem migrando do popular ao técnico, gradativamente, assim como migrar ao
laboratório tão logo seja percebido através de “feedback” a familiarização com o vocábulo e
concepção das normas básicas de segurança.
Bibliografia Básica
 SAVAREGO, Simone; DAMAS K.F.Bases da Radiologia Convencional. Editora Yendis. 2ª
edição 2007.
 FRANÇA, ANA CIRSTINA LIMONGIi. Comportamento organizacional: conceitos epráticas. São
Paulo: Saraiva, 2006.
 SILVA, MÁRIO GOMES DA. Informática- Términologia Básica. São Paulo.Editora Érica,
2008.368 p.
Bibliografia Complementar






DAMAS, KARINA FERRASSA.Tratado Prático de Radiologia. Yendis Editora, 2011.
GONÇALVES, ROSANA FA. Postura Profissional: Comportamento pode passar mais
que desempenho. 1ª edição.QualityMark,2006.
ROSSI,AM.; PERREWÉ,P.;SAUTER,S.(Orgs).2005. Stress e qualidade de vida no
trabalho:perspectivas atuais da saúde ocupacional. São Paulo: Atlas.
DAVIS, Harold T. Computação. São Paulo: Atual, 1995. 93 p.

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO TÉCNICODE NÍVEL MÉDIO EM RADIOLOGIA

Unidade de
estudo

Anatomia óssea e Fisiologia Humana

Curso

Radiologia

CH
Teórica

60
Módulo

CH
Prática

CH
Total

80
20
MFUND

Ementa:
Anatomia humana esquelética e sistêmica, fisiologia do corpo humano.
Competências e Habilidades
COMPETÊNCIAS
 Conhecer a localização e funcionamento dos sistemas do corpo humano;
 Associar o pedido do exame com a localização anatômica a ser radiografada;
 Correlacionar a anatomia humana com a anatomia radiológica;
 Identificar e correlacionar os principais componentes anatômicos dos membros superiores e
inferiores, do tórax, do abdômen, da coluna vertebral, do crânio e face, com as principais
técnicas radiológicas.
 Conhecer e reconhecer localização e funcionamento dos sistemas esqueléticos e articulares
do corpo humano;
 Associar o pedido do exame com a localização anatômica a ser radiografada;
 Correlacionar a anatomia humana com a anatomia radiológica;
 Identificar e correlacionar os principais componentes anatômicos dos membros superiores e
inferiores, do tórax, da coluna vertebral, do crânio e face, com as principais técnicas
radiológicas;
HABILIDADES
 Reconhecer e identificar a anatomia humana.





























Conteúdo Programático
Sistema tegumentar
Sistema muscular
Sistema articular
Sistema cardiovascular
Sistema linfático
Sistema endócrino
Sistema respiratório
Sistema digestório
Sistema urinário
Sistema genital feminino
Sistema genital masculino
Sistema nervoso
Glossário;
Definição;
Célula;
Variação anatômica;
Planos de delimitação e de secção do corpo humano;
Posição anatômica;
Divisão do corpo humano;
Sistema esquelético;
Nomenclatura óssea;
Classificação óssea;
Anatomia radiológica;
Ossos dos membros inferiores;
Ossos dos membros superiores;
Cintura pélvica;
Tórax;
Ossos da cabeça



Bases Tecnológicas:
Anatomia radiológica: correlação com a anatomia humana.
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Orientação Metodológica
Aulas teóricas e práticas em sala de aula e laboratório respectivamente, sendo na sala com auxílio de
data show. Aplicar uma aula teórica e outra prática sequencialmente.
Bibliografia Básica
 GARDNER, Ernest, et al. Anatomia. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan, 1998.
 Grande Atlas de Anatomia – Anatomia . São Paulo: Editora Parma ed. .
 GARDNER, E; O’RAHILLY, R .Anatomia Humana .Editora Guanabara Koogan. 4ª Ed,1988.
Bibliografia Complementar





GUYTON, H. Tratado de Fisiologia Médica. Rio de Janeiro; Guanabara Koogan,
1999.Anatomia e Fisiologia Humana. Curitiba: ETECLA, 1983
KAWAMOTO, E.E. Anatomia e Fisiologia Humana. São Paulo: EPU, 1988.
WOLF-HEIDEGGER .Atlas de Anatomia Humana.Editora Guanabara Koogan.2002
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Unidade de
estudo

Biossegurança em Saúde

Curso

Radiologia

CH
Teórica

80
Módulo

CH
Prática

30

CH
Total

80
0
MFUND

Ementa:
Definições de saúde, SUS, procedimentos de biossegurança, equipamentos de proteção.
Competências e Habilidades
COMPETÊNCIAS
 Conhecer os conceitos de saúde, doença e biossegurança;
 Valorizar a segurança dos profissionais da saúde.
 Conhecer os micro-organismos patológicos existentes que podem causar doenças nos seres
humanos;
 Saber quais são os parasitários que podem causar danos ao organismo humano.
HABILIDADES
 Saber utilizar os equipamentos de proteção coletivo e individual;
 Contribuir para a segurança dos profissionais e pacientes.
 Reconhecer quais micro-organismos pode causar patologia;
 Atuar na prevenção dos parasitas.
Conteúdo Programático
 Binômio saúde X doença
 Segurança dos profissionais da saúde
 Breve relato histórico sobre a saúde pública
 Vacinação
no Brasil
 Equipamentos de proteção coletiva (EPC)
 Princípios do SUS
 Equipamentos de proteção individual (EPI)
 Conceito de biossegurança
 Segurança dos pacientes
 Segurança nos serviços de saúde
 Educação em saúde
 Lavagem das mãos
 NR 32
 Luvas
 Histórico da microbiologia
 Avental
 Agentes
infecciosos
e
suas
doenças
 Máscara, óculos e visor
transmissíveis
 Controle dos resíduos hospitalares
 Os vírus
 Precauções de isolamento
 As bactérias
 Precauções por contato
 Os protozoários
 Riscos existentes
 Os fungos
 Riscos biológicos
 Os helmintos
 Controle de infecção hospitalar
 Infecção hospitalar
 Prevenção das infecções

Bases Tecnológicas:
 Biossegurança
 Microbiologia;
 Parasitologia
Orientação Metodológica
Aulas teóricas e práticas em sala de aula e laboratório respectivamente, sempre com auxílio de data
show. Utilizar linguagem migrando do popular ao técnico, gradativamente, assim como migrar ao
laboratório tão logo seja percebido através de “feedback” a familiarização com o vocábulo e
concepção das normas básicas de segurança. Procurar citar exemplos lúdicos do cotidiano para
melhor compreensão.
Bibliografia Básica
 LEVINSON W.; JAWETS, W. Microbiologia médica e imunologia. São Paulo: Artmes, 2001
 MASTROENI, F. M. Biosseggurança Aplicada a Laboratórios e Serviços de Saúde. São
Paulo: Atheneu, 2005.
Bibliografia Complementar



SKOOG, D. A.; HOLLER, JAMES F.; NIEMAN, T. Princípios de Análise Instrumental.
São Paulo: Bookman, 2002
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Componente
curricular

Português Instrumental

Curso

Técnico em Radiologia

CH
Presencial
80
Módulo

31

CH
CH
EAD
Total
80
MFUND

Ementa:
Língua, linguagem e variação lingüística; Adequação vocabular, variação linguística, texto e
hipertexto; Textualidade - coesão sequencial; Tipos de coerência - fatores de coerência; Tipologia
textual e gêneros textuais; Tipologia textual; Estrutura do parágrafo; Raciocínio Argumentativo
Sentidos metafórico e metonímico; Polissemia, duplo sentido e ambigüidade; Estrutura e Estética da
Redação Administrativa.
Competências e Habilidades
Competências
Desenvolver conhecimentos teóricos e práticos referentes à língua portuguesa.
Desenvolver a capacidade linguística com relação à leitura e compreensão de textos.
Diferenciar a comunicação oral da escrita.
Compreender a leitura analítica e crítico-interpretativa de textos.
Refletir acerca da estrutura composicional dos textos.
Identificar os processos de leitura e produção textual.
Analisar variadas estruturas textuais.
Habilidades
Produzir textos com proficiência.
Elaborar gêneros textuais/discursivos diversos.
Elaborar textos argumentativos, com fundamentação através de estratégias previamente
estabelecidas.
Produzir textos orais e escritos.
Utilizar as estruturas da linguagem.
Conteúdo Programático
1 - Língua, linguagem e variação lingüística
7.1.1 - Como iniciar um parágrafo?
1.1 - Linguagem e língua: introdução.
7.2 - TIPOS MAIS COMUNS DE TÓPICO
1.2 - Língua padrão e variação.
FRASAL
1.3 - Escrita versus fala.
7.2.1 - Declaração inicial/ Definição/ Divisão/
1.4 - Formalidade e informalidade.
Interrogação/ Alusão ou citação
2 - Adequação vocabular, variação linguística, 7.3
TIPOS
MAIS
COMUNS
DE
texto e hipertexto.
DESENVOLVIMENTO
2.1 - Variação lingüística.
7.3.1 - Explanação da declaração inicial/
Enumeração de detalhes/ Comparação/ Causa e
2.2 - Coesão textual.
2.3 - Coerência textual.
consequência/ Explanação da Declaração inicial.
2.4- Texto e hipertexto.
8 – Raciocínio Argumentativo.
3 – Textualidade - coesão sequencial.
8.1 - Tipos de argumento mais comuns.
3.1 - Coesão sequencial e a relação com o 8.1.1DEFINIÇÃO
ARGUMENTO
DE
sentido.
AUTORIDADE.
4 – Tipos de coerência - fatores de coerência.
8.1.2
EXEMPLO
ARGUMENTO
DE
4.1 - Tipos de coerência.
AUTORIDADE.
4.1.1- Coerência semântica.
8.1.3 - DEFINIÇÃO ARGUMENTO POR CAUSA4.1.2 - Coerência sintática.
CONSEQUENCIA.
4.1.3 - Coerência estilística.
8.1.4 - EXEMPLO ARGUMENTO POR CAUSA4.1.4 - Coerência pragmática.
CONSEQUENCIA.
5 - Tipologia textual e gêneros textuais – parte 8.1.5
DEFINIÇÃO
ARGUMENTO
DE
1
EXEMPLIFICAÇÃO OU ILUSTRAÇÃOEXEMPLO
5.1 – Narração.
ARGUMENTO DE EXEMPLIFICAÇÃO OU
5.2 – Argumentação.
ILUSTRAÇÃO.
5.3 – Exposição.
8.1.6 - DEFINIÇÃO ARGUMENTO DE PROVAS
5.4 – Descrição.
CONCRETAS OU PRINCÍPIO.
5.5 – Injunção.
9 – Sentidos metafórico e metonímico.
6 – Tipologia textual – parte 2
10 – Polissemia, duplo sentido e ambigüidade.
7 – Estrutura do parágrafo.
11 - Estrutura e Estética da Redação
7.1 - Afinal, o que é parágrafo?
Administrativa.
11.1 - O que é uma Carta Comercial?
Bases Tecnológicas:
Leitura e interpretação de textos; gramática básica;
Orientação Metodológica

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO TÉCNICODE NÍVEL MÉDIO EM RADIOLOGIA

32

Disciplina semipresencial com carga horária de 40 horas presenciais e 40 horas de estudo
dirigido através de roteiro elaborado pelo professor com orientações e instruções para o aluno.
Aulas presenciais expositivas com uso de recursos didáticos de multimídia. Utilização de
vídeos e imagens e apresentação de modelos reais ou simulados. Aplicação das avaliações
conforme estabelecido na Proposta Pedagógica. Aplicação de material didático.
Bibliografia Básica
ABAURRE, Maria Luiza M.; PONTARA, Marcela. Gramática: texto: análise e construção de sentido.
São Paulo: Moderna, 2013.
ABAURRE, Maria Luiza M.; ABAURRE, Maria Bernadete M. Produção de texto: interlocução e
gêneros. São Paulo: Moderna, 2013.
FRANÇA, Ana Shirley. Comunicação empresarial. São Paulo: Atlas, 2014.
MEDEIROS, João Bosco. Português instrumental: contém técnicas de elaboração de trabalho de
conclusão de curso (TCC). 10. ed. São Paulo: Atlas, 2014.
TOMASI, Carolina; MEDEIROS, João Bosco. Comunicação empresarial. 4. ed. Atlas, 2014.
Bibliografia Complementar
ABREU, Antonio Suarez. Curso de Redação. 11. ed. São Paulo: Ática, 2001.
CAMARA JÚNIOR, Joaquim Mattoso. Estrutura da língua portuguesa. 41. ed. Petrópolis: Vozes,
2008.
FIORIN, José; SAVIOLI, Platão. Para entender o texto: leitura e redação. 17. ed. São Paulo: Ática,
2008.
GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. 26. ed. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2009.
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Módulo de Técnicas Radiológicas
Unidade de
estudo

Técnicas Radiológicas

Curso

Radiologia

CH
Teórica

60
Módulo

CH
Prática

CH
Total

20

80

MTRAD

Ementa:
Aplicação de posicionamento radiográfico, incidências radiológicas do membro inferior, cintura pélvica
e abdômen. Técnicas radiográficas em adultos, crianças e politraumatizados
Competências e Habilidades
COMPETÊNCIAS
 Diferenciar as características dos principais exames radiodiagnósticos, a partir das
solicitações médicas.
 Identificar cuidados e restrições que envolvem a preparação para os diferentes
procedimentos.
 Distinguir as características básicas da formação da imagem, empregando os conceitos e
princípios das diferentes modalidades de imagens.
 Selecionar alternativas de posicionamento do paciente monitorizado de modo a garantir a
estabilidade dos sinais vitais e viabilizar a realização do procedimento radiológico.
 Selecionar e associar técnicas radiográficas diversificadas utilizadas para identificar as
diferentes patologias e situações clínicas.
HABILIDADES
 Aplicar técnicas de anamnese, utilizando formulários adequados, quando for o caso,
empregando e interpretando a terminologia específica da área.
 Colocar o paciente na posição adequada para visualização dos órgãos a serem
diagnosticados.
 Aplicar os principais posicionamentos radiográficos de cíngulo ou cintura pélvica, abdômen e
membros inferiores.







Conteúdo Programático
Incidências de MMII;
Incidências do Cíngulo ou Cintura Pélvica;
Incidências do Abdômen.
Bases Tecnológicas:
Técnicas de posicionamento do cliente / paciente para as principais modalidades de imagem.
Rotinas para a realização de exames radiológicos de membros inferiores, abdômen e cintura
pélvica;
Radiologia em emergência e trauma.

Orientação Metodológica
Aulas teóricas e práticas em sala de aula e laboratório respectivamente, sempre com auxílio de data
show. Desenvolvimento teórico e simulação de posicionamento dos exames radiográficos.
Bibliografia Básica

K.L. Bontrager; J.P.Lampignano: Tratado de posicionamento radiografico e anatomia
associada. 6a Edição Traduzida. Editora Mosby – Elsevier, 2006
Bibliografia Complementar



Biasoli Jr, A. Atlas de Anatomia Radiográfica. 1a Edição Editora Rubio, 2006.
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Unidade de
estudo

Física das Radiações

Curso

Radiologia

CH
Teórica

80
Módulo

CH
Prática

CH
Total

--

80

MTRAD

Ementa:
Conceitos da física que fundamentam a produção de raios X e formação da imagem
radiográfica. Princípios de Radioproteção. Interação da radiação com a matéria.
Competências e Habilidades
COMPETÊNCIAS
 Relacionar conceitos de física com o manuseio do equipamento radiográfico.
 Aplicar a física radiológica na atuação junto à realização do exame.
HABILIDADES
 Desenvolver técnicas radiológicas com conteúdos de física aplicada com o objetivo de obter
uma radiografia de melhor qualidade.















Glossário
Estrutura atômica
Eletricidade
Eletrização
Carga elétrica
Condutores e isolante
Força elétrica
Campo elétrico
Trabalho de força elétrica
Energia potencial elétrica
Potencial elétrico
Corrente elétrica
Resistência elétrica
Potência elétrica





Conteúdo Programático
 Transformador
 Introdução à radiação
 Conceito de onda
 Espectro eletromagnético
 Energia
 Ionização e excitação
 Ampola de raios-X
 Produção dos raios-X na ampola
 Interação da radiação com a matéria
 Radiação espalhada
 Camada semirredutora
 Coeficiente de atenuação linear
 Lei do inverso do quadrado da distância

Bases Tecnológicas:
Fundamentos de física aplicada à Radiologia com a diferenciação do espectro de Raios-x,
fatores geométricos e qualidade de imagem.
Física aplicada ao radiodiagnóstico.
Bases físicas que fundamentam o radiodiagnóstico.
Física aplicada a Radioproteção

Orientação Metodológica
Aulas teóricas e práticas em sala de aula e laboratório respectivamente, sempre com auxílio de data
show. Utilizar linguagem migrando do popular ao técnico, gradativamente, assim como migrar ao
laboratório tão logo seja percebido através de “feedback” a familiarização com o vocábulo e
concepção dos conceitos da física radiológica.
Bibliografia Básica

SOARES, F. A., E LOPES, H. B. Apostila do curso técnico de radiologia do CEFET/SC,
Florianópolis, 2001.
 BUSHONG, Stewart Carlyle. Ciência Radiológica para Tecnólogos: física, biologia e proteção.
9ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
Bibliografia Complementar

 DIMENSTEIN, R., GHILARDI NETO, T. Bases Físicas e tecnológicas aplicadas aos
raios X, SENAC, São Paulo, 2 ed., 2005.
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Unidade de
estudo

Meios de Contraste e Hemodinâmica

Curso

Radiologia

CH
Teórica

80
Módulo

CH
Prática

CH
Total

--

80

MTRAD

Ementa:
Tipos de contrastes, reações adversas e vias de administração. Técnicas radiográficas e
posicionamento dos diversos exames contrastados. Conceitos e procedimentos aplicados à
Hemodinâmica e Radiologia Intervencionista.
Competências e Habilidades
COMPETÊNCIAS
 Identificar os protocolos de preparação prévia para os exames radiográficos do sistema
digestório.
 Caracterizar os meios de contraste radiológicos sua ação e efeitos colaterais e sua respectiva
atividade nos diferentes locais de ação no organismo humano.
 Avaliar reações do paciente aos meios de contraste identificando os procedimentos de
prestação de primeiros socorros em casos de intercorrências.
 Selecionar materiais, equipamentos e acessórios utilizados na administração de meios de
contraste.
 Identificar as diversas formas das radiações ionizantes, conhecendo os mecanismos de
interação das radiações com o corpo humano, com o objetivo de minimizar os efeitos
deletérios.
 Saber como operar um equipamento de hemodinâmica.
 Conhecer os procedimentos em radiologia que utilizam a técnica de hemodinâmica.
HABILIDADES
 Colocar o paciente na posição adequada para visualização dos órgãos a serem
diagnosticados.
 Proceder a exames especializados, utilizando os mecanismos fisiológicos do sistema em
questão, na aquisição das imagens radiológicas.
 Administrar os meios de contraste radiológico pelas diversas vias, de acordo com preceitos
médicos com vistas à prevenção de intercorrências.
 Utilizar técnicas assépticas no preparo, manuseio e administração de meios de contraste para
evitar contaminação e infecção hospitalar.
 Realizar procedimentos de emergência em casos de intercorrência na administração de
meios de contraste.
 Aplicar os procedimentos intervencionistas realizados através de estudos hemodinâmicos.

















Conteúdo Programático
Glossário e abreviações
 Colecistograma Oral
Introdução
 Sialografia
Classificação dos meios de contrate
 Flebografia
Reações ao meio de contraste
 Histerosalpingografia
Anatomia do sistema urinário
 Dacriocistografia
Urografia excretora
 Mielografia
Uretrocistografia retrógrada
 Abreviação
Pielografia
 Conceito de hemodinâmica
Anatomia do sistema digestório
 História da hemodinâmica
Esofagografia
 Equipe técnica
Esôfago, estômago e duodeno (EED)
 Proteção radiológica
Trânsito intestinal
 Cardiologia intervencionista
Enema opaco
 Eletrofisiologia
Colangiografia
retrógrada
 Endovascular intervencionista
endoscópica
 Neurologia intervencionista
Colangiografia introcirúrgica
 Hemodinâmica: Tecnólogo / Técnico
Colangiografia pelo dreno de Kerr
 Tratamento da imagem

Bases Tecnológicas:
 Rotinas de preparo para exames diagnósticos por imagem;
 Procedimentos radiográficos especializados: técnicas radiológicas em urografia excretora,
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uretrocistografia, trânsito intestinal, enema opaco, dacricistografia, sialografia, colangiografia;
 Técnicas de administração de meios de contraste pelas diversas vias;
 Meios de contraste utilizados em Radiologia e Diagnóstico por Imagem.
 Hemodinâmica.
Orientação Metodológica
Aulas teóricas e práticas em sala de aula e laboratório respectivamente, sempre com auxílio de data
show. Utilizar linguagem migrando do popular ao técnico, gradativamente, assim como migrar ao
laboratório tão logo seja percebido através de “feedback” a familiarização com o vocábulo e
concepção das normas básicas de segurança.
Bibliografia Básica

BONTRAGER, K. L, Tratado de Técnica Radiológica e Base Anatômica, 4 ed, Ed Guanabara
Koogan
 BONTRAGER, K. L, Tratado de Técnica Radiológica e Base Anatômica, 4 ed, Ed Guanabara
Koogan
Bibliografia Complementar




SILVA, E. A, Meios de Contraste iodado. Assistência a vida em radiologia: guia
teórico e prático, São Paulo: 2000
SILVA, E. A, Meios de Contraste iodado. Assistência a vida em radiologia: guia
teórico e prático, São Paulo: 2000
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Unidade de
estudo

Semiotécnica e Patologia Humana

Curso

Radiologia

CH
Teórica

CH
Prática

CH
Total

60

20

80

Módulo

MTRAD

Ementa:
Aplicação dos fundamentos da prática e trato do paciente/cliente, com o domínio de conceitos e
habilidades. Estudo e metodização das ações que sucedem ao exame físico de acordo com as
particularidades de cada patologia. Diferenciação das atividades pertinentes às equipes de
enfermagem e radiologia.
Competências e Habilidades
COMPETÊNCIA
 Caracterizar as formas de contaminação hospitalar, visando a prevenção do choque
pirogênico na administração intravenosa de meios de contraste radiológicos.
 Identificar os riscos de reação alérgica aos meios de contraste radiológicos, visando a
prevenção de iatrogenias.
 Reconhecer sinais e sintomas em casos de emergência e até atender o paciente dando os
primeiros – socorros.
 Reconhecer que o paciente grave necessita de técnicas específicas do manuseio para ser
efetuado o exame radiográfico.
 Diferenciar a função do Técnico e a função da enfermagem na administração do contraste.
 Associar a imagem radiológica obtida com possíveis patologias descritas nos pedidos de
exames.
 Definir, localizar, identificar e reconhecer as diversas patologias do corpo humano relacionado
com o diagnóstico por imagem.
HABILIDADES
 Realizar procedimentos de emergência em casos de intercorrência na administração de
meios de contraste.
 Utilizar técnicas para transporte e manuseio de paciente em Centro Cirúrgico, UTI e
Politraumatizado em Pronto Socorro.
 Prestar atendimento pré-hospitalar.
 Reconhecer na radiografia as possíveis patologias do paciente.














Conteúdo Programático
Glossário
Binômia saúde x doença
Breve relato histórico sobre a saúde pública no Brasil
Biossegurança
Riscos biológicos
Introdução à enfermagem
Gestão hospitalar
Sinais vitais
Vias de administração de medicamentos
Dispositivos hospitalares
Primeiros socorros
Conceitos preliminares
Manipulação e cuidados especiais com paciente













Politraumatizado;
Pós – cirúrgico;
Pediátrico;
Obeso;
Idoso;
Com aparelho ortopédico;
Com aparelho de contenção;
Imobilizado;

Diferença no manuseio do paciente com e sem dor;
Transporte de paciente;
Posição para exames;
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Preparo do paciente para exames diagnósticos por imagem;
Manipulação de paciente de U. T. I. e CC garantindo a manutenção dos sinais vitais;
Tipos de choque (relacionar com administração de contraste iodado);
Sinais e sintomas do choque (relacionar com administração de contraste iodado);
Fisiopatologia das reações alérgicas;
Cuidados com Fraturas / contusões / desligamentos / luxações;
Primeiros socorros em distúrbios cardiovasculares.
Glossário Introdução
Adaptação celular
Patologia do sistema esquelético
Patologia do sistema respiratório
Patologia do sistema nervoso
Patologia do sistema digestório
Patologia do sistema urinário
Bases Tecnológicas:
Fundamentos de enfermagem aplicados aos procedimentos de diagnóstico por imagens
realizadas em Centro Cirúrgicos / UTIs.
Fisiopatologia das reações alérgicas.
Atendimento Pré-Hospitalar.
Procedimentos relativos à movimentação, conforto e transporte de pacientes.
Transporte e manuseio de Paciente Politraumatizado.
Fundamentos de patologia aplicada ao radiodiagnóstico e diagnóstico por imagem.

Orientação Metodológica
Aulas teóricas e práticas em sala de aula e laboratório respectivamente, sempre com auxílio de data
show. Simulação de atendimento à pacientes com diferentes quadros patológicos.
Bibliografia Básica
 FIGUEREDO, N. M. A. de. Práticas de Enfermagem: fundamentos, conceitos, situações e
exercícios. São Paulo: Difusão.
 BRASILEIRO FILHO, G. Bogliolo Patologia geral. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998.
 COTRAN, R. S.; ROBBINS, S. L.; VOEUX, P. J.; SANTOS, J. L. dos. Fundamentos de
Robbins patologia estrutural e funcional. Rio de Janeiro: Guanabara, 2001.
Bibliografia Complementar




HORTA, W. A. Processo de Enfermagem. São Paulo: EDU, 1979
COTRAN, R. S. Robbins patologia estrutural e funcional. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2000.
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Módulo de Exames Especiais
Unidade de
estudo

Proteção Radiológica e Mamografia

Curso

Radiologia

CH
Teórica

80
Módulo

CH
Prática

CH
Total

--

80

MEESP

Ementa:
Proteção radiológica, equipamentos de proteção, procedimentos de segurança, técnica mamográfica,
qualidade de imagem, normas e recomendações.
Competências e Habilidades
COMPETÊNCIAS
 Selecionar alternativas de radioproteção para pacientes, acompanhantes e profissionais da
área.
 Conhecer e interpretar as normas de radioproteção da Comissão Nacional de Energia
Nuclear – CNEN, do Ministério da Saúde e da Vigilância Sanitária.
 Identificar os limites de doses de radiação a que os profissionais do radiodiagnóstico e os
clientes / pacientes podem ser expostos.
 Conhecer e identificar códigos, símbolos, sinais e terminologias específicas da radioproteção.
 Conhecer princípios de auditoria médica aplicada a radioproteção a fim de participar das
ações de controle e manutenção da segurança.
 Reconhecer os princípios de justificação das práticas, otimização da proteção, limitação de
doses e prevenção de acidentes preconizados pelo sistema de proteção radiológica.
 Utilizar o conceito de proteção do ambiente, autoproteção e a proteção do paciente e
acompanhante contra as radiações.
 Conhecer e utilizar a técnica adequada em mamografia de forma a realizar um exame de
qualidade.
 Aprender sobre a organização formal burocrática e a divisão de trabalho;
 Conhecer departamentos e o processo administrativo;
 Aspecto físico psicológico e social da saúde e da doença;
 Atividade hospitalar, técnica e administrativa.
HABILIDADES
 Conhecer todo o controle de proteção radiológica existente e conscientização de sua
utilização.
 Utilizar equipamentos individuais de proteção (EPI), equipamentos de proteção coletiva (EPC)
e observar as sinalizações preconizadas pelas normas de radioproteção, durante os
procedimentos radiográficos, com vistas à segurança geral.
 Utilizar e monitorar os medidores individuais de doses radioativas (dosímetros)
 Executar os procedimentos em conformidade com os princípios de sistema de proteção
radiológica.
 Ter destreza manual, conhecimento da técnica e rapidez na realização do exame.
 Selecionar as técnicas radiológicas e o posicionamento mamográfico de acordo com as
diferentes patologias associadas ao tecido mamário.
 Posicionar o paciente de forma a realizar o exame com qualidade.
 Administrar e departamento de radiodiagnóstico;
 Realizar escala de funcionários e administrar suas ações.














Conteúdo Programático
Glossário
Tipos de radiações
Lei de desintegração radioativa
Grandezas
Proteção radiológica
Efeitos biológicos da radiação
Efeitos genéticos da radiação
Aplicações de radiações ionizantes na indústria
Tipos de dose (equivalente/efetiva)
Dosímetro e serviço de dosimetria
Portaria 453
CNEN – NN 3.01
CNEN – NE – 3.02
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CNEN – NN – 6.04
NR32
Glossário
Introdução
Tipos de mamografia
Paciente de mamografia
Compressão da mama
Fotocélula
Câncer de mama
Anatomia da mama
Posicionamentos mamográficos
Glossário
Introdução
Áreas de atuação do técnico / tecnólogo em radiologia
Juramento do Técnico e do Tecnólogo em Radiologia
Beca e anel de formatura
Brasão do técnico e tecnólogo em radiologia
Administração no serviço de radiologia
Unidade de negócios de diagnóstico por imagem
Custos na unidade de negócios de diagnóstico por imagem
Terceirização
Contratos
Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar












Bases Tecnológicas:
Fundamentos da Proteção radiológica
Fundamentos da Dosimetria e Radiobiologia
Normas de Radioproteção da CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear
Portaria n° 453/98 – Ministério da Saúde
Legislação Sanitária
Princípios de funcionamento e utilização do dosímetro
Legislação CNEN, Ministério da Saúde e Vigilância Sanitária.
Controle e qualidade do radiodiagnóstico
Mamografia: indicações, contraindicações e procedimentos técnicos.
Administração.
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Orientação Metodológica
Aulas teóricas e práticas em sala de aula e laboratório respectivamente, sempre com auxílio de data
show. Utilizar linguagem migrando do popular ao técnico, gradativamente, assim como migrar ao
laboratório tão logo seja percebido através de “feedback” a familiarização com o vocábulo e
concepção das normas básicas de segurança.
Bibliografia Básica

SAVAREGO, Simone ; DAMAS, K. F.Bases da Radiologia Convencional.Editora Yendis.2ª
edição 2007.
COSTA, Nancy de Oliveira. Mamografia: posicionamentos mamográficos. São Paulo:
Corpus, 2011.


BUSHONG, Stewart Carlyle. Ciência Radiológica para Tecnólogos: física,
biologia e proteção. 9ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.



Mamografia: da prática ao controle. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer. – Rio
de Janeiro: INCA, 2007. 09p. : il. tab.; 18,0 X 25,0cm. – (Recomendações para profissionais
de saúde).O livro é editado eletronicamente e é gratuito. O site para fazer download do livro
é: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/qualidade_mamografia.pdf
Série Saúde & Cidadania - Para Gestores Municipais de Serviços de Saúde. Instituto Para o
Desenvolvimento da Saúde, Núcleo de Assistência Médico-Hospitalar – NAMH/FSP – USP.
Banco Itaú. 12 Volumes. São Paulo – 1998. Documentos eletrônicos (em pdf).



Bibliografia Complementar
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Pinheiro, Joyce Cibele Gatti; Lino, Alael de Paiva. Higiene das radiações e proteção
radiológica
BONTRAGER, K.L & LAMPIGNANO, J.P..Tratado de Posicionamento radiográfico e
Anatomia Associada – 6ª Edição.Editora Mosby
BONTRAGER, K. L, Tratado de Técnica Radiológica e Base Anatômica, 4 ed, Ed
Guanabara Koogan.
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Unidade de
estudo

Ressonância Magnética e Tomografia
Computadorizada

Curso

Radiologia

CH
Teórica

CH
Prática

CH
Total

80

--

80

Módulo

MEESP

Ementa:
Princípios físicos, aquisição de imagens, formação de imagens em ressonância e tomografia.
Competências e Habilidades
COMPETÊNCIAS
 Identificar a patologia aplicada à Tomografia, auxiliando o médico especialista na obtenção do
diagnóstico mais preciso.
 Reconhecer a técnica da tomografia e a execução do procedimento juntamente com a
manipulação do equipamento, para obtenção de imagens.
 Distinguir características básicas da formação da imagem digital, empregando os conceitos e
princípios dos diferentes algoritmos de processamento, de forma a obter imagens para a
interpretação e o diagnóstico.
 Identificar a patologia aplicada à Ressonância Magnética Nuclear, auxiliando o médico
especialista na obtenção do diagnóstico mais preciso.
 Apropriar a técnica de Ressonância Magnética Nuclear e a manipulação do equipamento.
 Distinguir características básicas da formação da imagem digital, empregando os conceitos e
princípios dos diferentes algoritmos de processamento, de forma a obter imagens para a
interpretação e o diagnóstico.
HABILIDADES
 Aplicar técnicas para processamento de imagens digitais através da operação adequada de
equipamentos de radiodiagnóstico.
 Aplicar técnicas para processamento de imagens digitais através da operação adequada de
equipamentos de radiodiagnóstico.
Conteúdo Programático





























Imaginologia em tomografia
Glossário
Histórico da tomografia
Classificação dos tomógrafos
Princípios da tomografia
Técnica tomográfica
Equipes da tomografia
Especificações técnicas de posicionamento
Artefatos na tomografia
Escala de densidade
Meios de contraste
Preparação do paciente
Ambiente de trabalho
Planos de estudo
Glossário e abreviações
Introdução
Ondas eletromagnéticas
Forças magnéticas
Hidrogênio
Movimentos de precessão
Magnetização longitudinal
Equilíbrio dinâmico
Principais componentes de um sistema de ressonância magnética
Ressonância aplicada à imagem
Meios de contrates de ressonância magnética
Exames de ressonância magnética
Protocolos de exames
Bases Tecnológicas:
Equipamentos utilizados no processamento de imagens digitais.
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Técnicas de trabalho na produção de imagens digitais.
Equipamentos utilizados no processamento de imagens digitais
Técnicas de trabalho na produção de imagens digitais.

Orientação Metodológica
Aulas teóricas em sala de aula sempre com auxílio de data show. Utilizar linguagem migrando do
coloquial ao técnico, gradativamente.
Bibliografia Básica
 Westbrook, Catherine : MANUAL DE TÉCNICAS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA Editora
Guanabara Koogan - 2013
 Westbrook, Catherine : RESSONÂNCIA MAGNÉTICA APLICADA A PRÁTICA Editora
Guanabara Koogan - 2013
 Mourão, Arnaldo Prata : TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TECNOLOGIAS E
APLICAÇÕES Editora Difusão - 2007

Henwood, Suzanne : TÉCNICAS E PRÁTICA NA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (em
Português)
Editora GUANABARA KOOGAN - 2003
 NÓBREGA, AI. Técnicas em Ressonância Magnética Nuclear. 1ª ed. Editora Atheneu. Ano
da última edição: São Paulo, 2006
Bibliografia Complementar




Maierhofer, Lucia , Guerrini, Roberto Mazzetti , GUIA PRÁTICO DE TOMOGRAFIA
Bases Tecnológicas
BROWN, MA.MRI – Basic Principles and Applications. 3rd Ed. Editora Wiley-Liss.
Hoboken, New Jersey, USA. 2003

44

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO TÉCNICODE NÍVEL MÉDIO EM RADIOLOGIA

Unidade de
estudo

Simulação dos Posicionamentos Radiológicos

Curso

Radiologia

CH
Teórica

CH
Prática

CH
Total

--

80

80

Módulo

MEESP

Ementa:
Posicionamento, técnicas radiográficas.
Competências e Habilidades
COMPETÊNCIAS
 Diferenciar as características dos principais exames radiodiagnósticos, a partir das
solicitações médicas.
 Identificar cuidados e restrições que envolvem a preparação para os diferentes
procedimentos.
 Distinguir as características básicas da formação da imagem, empregando os conceitos e
princípios das diferentes modalidades de imagens.
 Selecionar alternativas de posicionamento do paciente monitorizado de modo a garantir a
estabilidade dos sinais vitais e viabilizar a realização do procedimento radiológico.
 Selecionar e associar técnicas radiográficas diversificadas utilizadas para identificar as
diferentes patologias e situações clínicas.
 Conhecer os principais posicionamentos radiográficos de membros superiores e inferiores, do
crânio e face e da coluna vertebral, correlacionando-os aos procedimentos solicitados.
 Identificar as condutas para realização de exames radiodiagnósticos de emergência em
pacientes politraumatizados e/ou acidentados.
HABILIDADES
 Aplicar técnicas de anamnese, utilizando formulários adequados, quando for o caso,
empregando e interpretando a terminologia específica da área.
 Colocar o paciente na posição adequada para visualização dos órgãos a serem
diagnosticados.
 Selecionar elementos e/ou órgãos mais significativos a serem visualizados no diagnóstico por
imagens, de acordo com a suspeita clínica.
 Realizar a orientação do paciente, quando do agendamento do exame, no sentido dos
cuidados e/ou restrições que devem preceder o procedimento.
 Aplicar técnicas radiográficas na aquisição de imagens, conforme solicitação médica.
 Aplicar os principais posicionamentos radiográficos do crânio e face e da coluna vertebral e
do tórax.
Conteúdo Programático
 Incidências do tórax e costelas
 Incidências da coluna vertebral
 Incidências do crânio
 Incidências dos ossos da face
Bases Tecnológicas:
 Técnicas de posicionamento do paciente para as principais modalidades de imagem.
 Rotinas para a realização de exames radiológicos de tórax, da coluna vertebral, do crânio e
face.
 Radiologia em emergência e trauma.
Orientação Metodológica
Aulas teóricas e práticas em sala de aula e laboratório respectivamente, sempre com auxílio de data
show. Utilizar linguagem migrando do popular ao técnico, gradativamente, assim como migrar ao
laboratório tão logo seja percebido através de “feedback” a familiarização com o vocábulo e
concepção das normas básicas de segurança.
Bibliografia Básica



BONTRAGER, K.L & LAMPIGNANO, J.P..Tratado de Posicionamento radiográfico e
Anatomia Associada – 6ª Edição.Editora Mosby



ALMIR INÁCIO DA NOBREGA – Manual de técnicas Radiológicas
PAULISTA DE ENFERMAGEM - 2008
Bibliografia Complementar



SAVAREGO, Simone; DAMAS, K. F.Bases da Radiologia Convencional.Editora
Yendis 2ª edição 2007.

editora DIFUSAO
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Unidade de
estudo

Radioterapia, Medicina Nuclear e Densitometria Óssea

Curso

Radiologia

CH
Teórica
80
Módulo

45

CH
CH
Prática Total
80
-MEESP

Ementa:
Conceitos da física que fundamentam a Radioterapia, Medicina Nuclear e Densitometria óssea e
tratamento de Radioterapia. Princípios de Radioproteção. Instrumentação em Medicina Nuclear
Competências e Habilidades
COMPETÊNCIAS
 Entender o exame que mede com precisão a densidade óssea;
 Compreender a curva de perda óssea;
 Aprender a avaliar o grau de osteoporose.
 Permitir observar o estado fisiológico dos tecidos;
 Entender o tratamento feito por ionizantes;
 Conhecer o manuseio das máquinas.
HABILIDADES
 Realizar exames de densitometria;
 Avaliar o grau de mineralização óssea do esqueleto;
 Localizar as probabilidades de fraturas;
 Reconhecer as patologias no exame de densitometria.
 Manusear as máquinas radiológicas e conhecer a instrumentação de Medicina Nuclear.



















Conteúdo Programático
Osteoporose
 Controle de qualidade
Pontos vulneráveis do esqueleto
 Glossário e Abreviação
Fisiopatologia
 Introdução
Sintomas
 Indicações de RT
Estrutura óssea
 Riscos da RT
Anatomia densitométrica
 Teleterapia
Fatores de risco
 Braquiterapia
Tipos de osteoporose
 Tratamento da RT
Epidemiologia
 Alguns tumores tratados da Radioterapia
Prevenção
 Glossário
Tratamento
 História da MN
Prognóstico
 Radioisótopos ou Radiotraçadores
Definição de densitometria óssea
 Princípios Básicos
Método
 Radiação
Posições oficiais
 Radiofarmácia
Diagnóstico densitométrico central
 Instrumentação em Medicina Nuclear
Avaliação do risco de fraturas
 Protocolos de Exames
Laudo densitométrico



Física; Matemática e Química;

Bases Tecnológicas:
Orientação Metodológica
Aulas teóricas e práticas em sala de aula e laboratório respectivamente, qun=anto possível, sempre
com auxílio de data show. Utilizar linguagem migrando do popular ao técnico, gradativamente, assim
como migrar ao laboratório tão logo seja percebido através de “feedback” a familiarização com o
vocábulo e concepção dos conceitos da física radiológica, Densitometria, Radioterapia e Medicina
Nuclear.
Bibliografia Básica

Blanch, Carles; Jódar, Esteban y Sosa, Manuel; Como tratar La osteoporosis ?
(Em
Espanhol) Patrocinado por: Novartis Dirección y coordinación editorial: Profármaco.2/formación a
distancia Avda. República Argentina, 165, pral. 1ª 08023 Barcelona
D.L. 0000-2003, Impreso en
CEGE .O livro é editado eletronicamente e é gratuito. O site para fazer download do livro é:
http://www.fesemi.org/grupos/osteoporosis/publicaciones/guia_osteoporosis.pdf.

BONTRAGER, K. L, Tratado de Técnica Radiológica e Base Anatômica, 4 ed, Ed Guanabara
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Koogan
Bibliografia Complementar

Notas de Aula e material da Sociedade Brasileira de Densitometria Clínica.

RADIOTERAPIA EM ONCOLOGIA 1ª ED.
AUTOR: : SALVAJOLI, JV. EDITORA MEDSI
EDITORA MÉDICA E CIENTÍFICA LTDA.RIO DE JANEIRO, 1999.
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Componente
curricular

POLÍTICAS PUBLICAS DE SAÚDE

Curso

Radiologia

CH
Presencial
80
Módulo

CH EAD
-

47

CH
Total
80

MEESP
EMENTA
Conceituação de saúde ao longo da história. Definição de modelos de atenção à saúde.
Apresentação do histórico das políticas de saúde no Brasil. Descrição da organização e funcionamento
do Sistema Único de Saúde (SUS). Discussão a respeito da participação popular no SUS
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
 Conhecer as variações do conceito de saúde ao longo da história;
 Definir os diferentes modelos de atenção em saúde
 Conhecer o histórico das politicas de saúde no Brasil;
 Descrever a organização e funcionamento do SUS;
 Discutir as formas de participação popular no SUS.
Conteúdo Programático
1. Os conceitos de saúde durante a
5. Organização e funcionamento do SUS
história
5.1 Descentralização e a universalização da
1.1 Saúde antiga e atual
Atenção à saúde
1.2 Principais Problemas e precariedade
5.2 Diretrizes do SUS
para os agravos infecciosos
5.3 Lei Orgânica de Saúde
2. Modelos de atenção em saúde
5.4 Constituição Federal
3. A trajetória da saúde no Brasil
5.5 Distritos sanitários
3.1 Plano de Pactuação Social (PPS)
5.6 Níveis de atendimentos em saúde
6. Participação popular no SUS
3.2 Previdência Social
3.3 Reforma na previdência
6.1 Conselhos Nacionais, Estaduais e Municipais
3.4 Ministério da previdência e
de Saúde
Assistência Social
4. Movimento de Reforma Sanitária
Bases Tecnológicas:
 Conceito de Saúde.
 Modelos de atenção à saúde.
 Histórico das políticas de saúde no Brasil
 Organização e Funcionamento do Sistema Único de Saúde.
 Participação popular no SUS
ORIENTAÇÃO METODOLÓGICA
Disciplina semipresencial com o objetivo de rever os principais assuntos do ensino fundamental
e médio com carga horária de 40 horas presenciais e 40 horas de estudo dirigido através de roteiro
elaborado pelo professor com orientações e instruções para o aluno. Aplicação das avaliações
conforme estabelecido na Proposta Pedagógica. Aplicação de material didático.
Ministrar aulas expositivas, participativas e dialogadas sobre conceitos, exercícios e vivências,
interação com profissionais da área, vídeos demonstrativos, dinâmicas, seminários, simulações,
exposição de exemplos práticos e rotineiros, buscando a aprendizagem e interação constante dos
Discentes.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Coletânea de Normas para o Controle
Social no Sistema Único de Saúde. 3 ed. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2011
BERTOLLI FILHO, C. História da Saúde Pública no Brasil. 5 ed. Ática: Rio de Janeiro, 2011.
ESCOLA POLITÉCNICA DE SAÚDE JOAQUIM VENÂNCIO. Textos de apoio em políticas de saúde.
2ª reimp. Rio de Janeiro, 2008
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MATTA, G. C.; PONTES, A. L. de M. (orgs). Políticas de saúde: organização e operacionalização
do Sistema Único de Saúde. Rio de Janeiro: EPSJV/Fiocruz, 2007
MOROSINI, M. V. G. C.; D'ANDREA CORBO, A. (Org.). Modelos de Atenção e a Saúde da Família.
Rio de Janeiro: ESPJV/FIOCRUZ, v.4, 2007,
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Componente
curricular

ATENDIMENTO HUMANIZADO EM SAÚDE

Curso

Radiologia

CH
Presencial
80
Módulo

48

CH
CH
EAD
Total
80
MEESP

Ementa:
Conceitos de Humanização do profissional em Saúde. A Política de Humanização da
Assistência à Saúde. Humanização na saúde e suas mudanças na gestão dos sistemas de saúde e
seus serviços. Alterações do modo como usuários e trabalhadores da área da saúde interagem entre
eles. A humanização na área da saúde e seus principais objetivos para fornecer um melhor
atendimento dos beneficiários e melhores condições para os trabalhadores.
Competências e Habilidades
 Conhecer os conceitos de Humanização
 Desenvolver o processo de Humanização a saúde para mudanças positivas
 Estimular novos profissionais e capacitar para melhora o sistema de saúde
 Discutir as mudanças na gestão dos sistemas de saúde
 Desenvolver reflexões sobre a tarefa assistencial que conduz ao campo ético
 Promover reflexões sobre o acolhimento dos usuários
Conteúdo Programático
1. Construção do conceito de humanização na
6. Ferramentas para a humanização
vertente política
7. Indicadores da PNH e construção de
2. Humanização da atenção à saúde
indicadores de processo
3. Humanização com o foco no trabalhador da
8. Humanização com foco na Rede SUS
saúde
9. Abordagens Comunicacionais
4. Cultura institucional e cenária da
10. Boas práticas de humanização na área da
humanização
Saúde
5. Humanização com o foco na gestão
Bases Tecnológicas:
 Conceitos de Humanização
 Cultura da humanização
 Saúde Pública Humanizada
 Grupos de Trabalho de humanização
 Política de Humanização da Assistência à Saúde
Orientação Metodológica
Disciplina semipresencial com o objetivo de rever os principais assuntos do ensino fundamental
e médio com carga horária de 40 horas presenciais e 40 horas de estudo dirigido através de roteiro
elaborado pelo professor com orientações e instruções para o aluno. Aplicação das avaliações
conforme estabelecido na Proposta Pedagógica. Aplicação de material didático.
Ministrar aulas expositivas, participativas e dialogadas sobre conceitos, exercícios e vivências,
interação com profissionais da área, vídeos demonstrativos, dinâmicas, seminários, simulações,
exposição de exemplos práticos e rotineiros, buscando a aprendizagem e interação constante dos
Discentes. Avaliação Contínua e somativa através de provas escritas, relatórios e seminários.
Bibliografia Básica
VASCONCElOS, C. M.; PASCHE, D. F. O Sistema Único de Saúde. In: CAMPOS, G. W. S. et al. (orgs.). Tratado
de saúde coletiva. São Paulo: Hucitec; Rio de Janeiro: Fiocruz, 2006. p. 531-62.
MINISTÉRIO DA SAÚDE. .Humanizasus: Documento base para gestores e trabalhadores do SUS, 4ª
ed,2008.Disponível:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_gestores_trabalhadores_sus_4ed.pdf
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Caderno de Textos: Cartilhas da Política Nacional de Humanização,
2010.Disponível:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_gestores_trabalhadores_sus_4ed.pdf
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Programa de formação em saúde do trabalhador - HumanizaSUS,
2011.Disponível:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/programa_formacao_saudetrabalhador.pdf

Bibliografia Complementar
TEIXEIRA, R. R. O acolhimento num serviço de saúde entendido como uma rede de
conversações. In:PINHEIRO, R.; MATTOS, R. A. (Orgs). Construção da integralidade: cotidiano,
saberes e práticas em saúde. 4.ed. Rio de Janeiro: IMS-UERJ/Abrasco, 2007. p. 91-113.
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Cadernos HumanizaSUS: atenção hospitalar,2011 v. 3..Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_humanizasus_atencao_hospitalar.pdf
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ANEXO II - Instalações, Equipamentos e Recursos Didáticos
Estrutura-Fisica
A Faculdade de Medicina de Juazeiro de Norte – Estácio FMJ está situada em terreno
próprio com cerca de 50.800 m2 com um total de 6.598 m2 de área construída.

Esta

amplitude permite à Faculdade a expansão física de suas instalações.
Com 8 blocos distribuídos pelo campus e acessíveis através de passarelas e rampa
cobertas, com salas de aula, biblioteca, auditório com capacidade para 300 pessoas, sala de
teletransmissão, laboratórios diversos, laboratório de habilidades, farmácia viva e biotério, as
instalações físicas da Estácio FMJ atendem às normas e legislações pertinentes à sua
construção e aos aspectos de dimensão, acústica, iluminação, ventilação e limpeza, com
ambientes climatizados e mobiliário e equipamentos suficientes ao número de usuários. A
Estácio FMJ deverá equipar o laboratório de semiologia e semioténica para atender as
necessidades especificas das práticas da enfermagem. Toda a Faculdade é bem conservada
e higienizada diariamente, antes e durante o horário de expediente de trabalho, por empresa
terceirizada. A instituição possui ainda ampla área livre, que incluem campo de futebol e
quadra de areia, área de circulação, bancos sob as árvores e
As salas de aula, em um total de 8 (oito) atendem ao curso presencial de medicina
assim como acolhe outras atividades, como cursos de extensão, aulas de especialização,
entre outros. Com uma média de 70 m2, as salas de aula comportam 60 alunos de forma
confortável, com carteiras tipo escolar, e dispõem ainda de equipamentos auxiliares ao
processo de ensino-aprendizagem: computador, projetor multimídia, televisor, retroprojetor,
caixa de som e microfone (se necessário), além do quadro branco e pincéis. As salas
comportam ainda mesa e cadeira para o docente e quadro de avisos para uso dos alunos e
das disciplinas. Todas as salas possuem boa iluminação e são climatizadas, mas com a
opção de abertura de janelas.
A sala dos professores foi planejada para tornar o ambiente agradável à estadia e ao
mesmo tempo incentivar a discussão e produção acadêmica. Com sofás confortáveis, mesa
redonda, cadeiras e computadores, a sala de professores ainda conta com quadro de avisos
e revistas relacionadas à educação à disposição dos docentes. O acesso à internet é
fornecido através dos computadores da sala ou pela rede wirelles, comum à toda área
acadêmica da Estácio FMJ.
As instalações administrativas e acadêmicas seguem o mesmo padrão, com
ambientes climatizados e adequados ao trabalho. O bloco administrativo conta ainda com
uma copa disponibilizada ao colaborador da Faculdade.

Distribuição de Estrutura-Fisica
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BLOCO A – Instalações Administrativas e Acadêmicas /
Metragem (m²)

Auditório
Recepção Geral / Lobby

91,98 m²

Auditório (300 lugares)

336,30 m²

Recepção / Diretoria

8,13 m²

Diretoria / Sala Diretor
Sala de Reunião

17,15 m²
28,20 m²

Recepção / Coordenação

9,16 m²

Coordenação / Internato

9,16 m²

CPA

9,16 m²

Coordenação do Curso

14,15 m²

Gerência Acadêmica

9,06 m²

Copa

10,10 m²

Gerência de Tecnologia de Informação – GTI

10,72 m²

Almoxarifado / Patrimônio

41,54 m²

Setor Administrativo Financeiro

29,16 m²

Setor de Compras

15,19 m²

Setor de Pessoal/RH

15,19 m²

Coordenação do EaD

11,02 m²

Sala dos Professores

15,40 m²

SGP/Atendimento

08,07 m²

Reprografia / Atendimento interno Setores Administ.

13,48 m²

Secretaria Geral de Alunos / Recepção
16,62 m²
16,62 m²

Secretaria Geral de Alunos / Sala Secretária
Sala do Núcleo de Apoio Psicopedagógico

14,48 m²
Gerência Comercial
18,05 m²
Núcleo

de

Pós-Graduação,

Pesquisa

e

Extensão

–

NUPPE/NEX
15,12 m²
Área de Circulação
81,44 m²
Wc Masculino
11,27 m²
Wc Feminino
11,27 m²
Lavabo / Diretoria
2,08 m²

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO TÉCNICODE NÍVEL MÉDIO EM RADIOLOGIA

BLOCO B – Biblioteca, EaD e Teletransmissão
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Metrage
m (m²)

Sala de Internet (Biblioteca)
30,15 m²
Sala de Vídeo (Biblioteca)
20,57 m²
Sala de Estudo em Grupo 1 (Biblioteca)
5,40 m²
Sala de Estudo em Grupo 2 (Biblioteca)
5,40 m²
Sala de Estudo em Grupo 3 (Biblioteca)
6,00 m²
Sala de Estudo em Grupo 4 (Biblioteca)
5,40 m²
Sala de Estudo em Grupo 5 (Biblioteca)
5,40 m²
Sala de Estudo em Grupo 6 (Biblioteca)
5,40 m²
Almoxarifado (Biblioteca)
6,00 m²
Registro/Bibliotecária (Biblioteca)
11,40 m²
Sala de Reunião (Biblioteca)
4,45 m²
Recepção (Biblioteca)
22,65 m²
Salão de Leitura/Acervo (Biblioteca)
287,90 m²
Wc Masculino
10,20 m²
Wc Feminino
11,40 m²
Wc Deficientes
3,40 m²
Hall de Acesso
17,72 m²
Circulação
61,50 m²
Sala de Teleconferência
76,82 m²
Laboratório de Informática / Medicina
33,86 m²
Laboratório de Informática / EaD
34 m²
Secretaria de EaD
14,99 m²
Empresa Junior
12,25 m²
Sala do Servidor da Unidade
25,83 m²
Centro

Acadêmico

/

Iniciação

Científica

e

Monitoria

/

Reprografia
61,81 m²
Sala de Aula VII
61,42 m²
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Sala de Aula VIII
61,42 m²
Sala de Apoio/Estudo em Grupo
61,61 m²
BLOCO C – 1º Pavimento: Laboratórios de Parasitologia,
Microbiologia, Genética e Imunologia

Metrage
m (m²)

Laboratório de Parasitologia
79,4 m²
Laboratório de Microbiologia
79,4 m²
Interlaboratório Microbiologia/Parasitologia
34,5 m²
Coordenação de Parasitologia
7,45 m²
Coordenação de Microbiologia
7,45 m²
Banco de Microorganismos
7,26 m²
Sala dos Professores I
7,26 m²
Wc Masculino
14,93 m²
Wc Feminino
14,93 m²
Wc Deficientes
3,36 m²
Laboratório de Genética
79,4 m²
Laboratório de Imunologia
79,4 m²
Interlaboratório Genética./Imunologia
34,45 m²
Coordenação de Genética
7,26 m²
Coordenação de Imunologia
7,26 m²
Sala de Imunoflorescência
7,26 m²
Sala dos Professores II
7,26 m²
Área de Circulação
BLOCO C – 2º Pavimento: Salas de aula

103,02 m²
Metragem
(m²)

Sala de Aula I
70,14 m²
Sala de Aula II
70,14 m²
Sala de Aula III
69,68 m²
Sala de Aula IV
69,68 m²
Sala de Aula V
70,14 m²
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Sala de Aula VI
70,14 m²
Rampa de acesso
84,52 m²
Área de Circulação
74,77 m²
BLOCO D – Laboratórios de Biofisiologia e Farmacologia

Metragem (m²)

Laboratório de Biofisiologia I

88,88 m²

Laboratório de Biofisiologia II

88,88 m²

Sala de Preparo – Lab. Biofisiologia I

59,25 m²

Sala de Preparo – Lab. Biofisiologia II
Laboratório de Farmacologia I

59,25 m²
92,85 m²

Laboratório de Farmacologia II

92,85 m²

Sala de Preparo – Lab. Farmacologia

60,90 m²

Sala dos Professores I – Farmacologia

7,00 m²

Sala dos Professores II – Farmacologia

7,00 m²

Sala dos Professores I – Biofisiologia

7,00 m²

Sala dos Professores II – Biofisiologia

7,00 m²

Sala de Coordenação / reuniões

13,48 m²

Sala de Autoclave / água destilada

7,00 m²

Sala de Demonstração

39,00 m²

Depósito

3,90 m²

Laboratório Comportamental

14,00 m²

Hall / Circulação

95,07 m²

Wc Masculino
Wc Feminino

12,70 m²
12,70 m²

Wc Deficientes

3,90 m²

BLOCO E – Laboratório de Técnicas Cirúrgicas e
Habilidades

Metrage
m (m²)

Sala de Preparo

10,94 m²

Esterilização

7,65 m²

Sala de Autoclave

3,78 m²

Rouparia

3,75 m²

Expurgo

8,63 m²

Farmácia

11,76 m²

Guarda de Material Esterilizado

11,75 m²
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Sala de Cirurgia I

30,97 m²

Sala de Cirurgia II

38,05 m²

Sala de Cirurgia III

30,97 m²

Circulação de Médicos e Enfermeiros (professores) (CME)

60,86 m²

Hall

13,29 m²

Wc Masculino

16,35 m²

Wc Feminino

16,35 m²

Sala de Estar e Repouso

16,97 m²

Sala de Recuperação I

16,34 m²

Sala de Recuperação II

16,34 m²

Sala de Revelação

6,84 m²

Sala de Raio X

22,89 m²

Sala de Gás

3,78 m²

Sala de Oxigênio

3,78 m²

Área de Circulação de Paciente

46,17 m²

Área de Para Macas

19,98 m²

Área de Circulação de Serviço (Expurgo)

38,97 m²

Área de Circulação Diversa

25,99 m²
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Metrage
BLOCO F – Laboratórios de Anatomia e Histologia

m (m²)

Laboratório de Histologia I

116,10 m²

Laboratório de Histologia II

116,10 m²

Sala de Preparo - Histologia

69,24 m²

Sala dos Professores I - Histologia

7,88 m²

Sala dos Professores II - Histologia

7,88 m²

Laboratório de Anatomia I

118,26 m²

Laboratório de Anatomia II

118,26 m²

Sala de Preparo - Anatomia

72,02 m²

Ossário – Anatomia

15,62 m²

Recepção - Anatomia

16,25 m²

Registro – Anatomia

5,53 m²

Sala Professores I - Anatomia

6,05 m²

Sala Professores II - Anatomia

6,37 m²

Sala de Demonstração

36,00 m²

Depósito

6,06 m²

Hall / Área de Circulação

126,29 m²
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Wc Masculino

14,04 m²

Wc Feminino

14,04 m²

Wc Deficientes

4,17 m²
Metrage

BLOCO G – Anatomia Patológica

m (m²)

Sala de Necrópsia

30,55 m²

Sala de Depósito

14,02 m²

Sala de Preparo

25,1 m²

Frigorífico

26,3 m²

Gerador

4,75 m²

Lixo Cirúrgico

4 m²

Formol

4 m²

Wc Masculino

6,16 m²

Wc Feminino

5,2 m²

Sala de Registro

6 m²

Coordenação de Patologia

12,74 m²

Área de Circulação

17,6 m²
Metrage
BLOCO H - Biotério

m (m²)

Matriz – Ratos

14,63 m²

Matriz – Camundongos

14,63 m²

Reprodução – Ratos

14,63 m²

Reprodução – Camundongos

14,63 m²

Manutenção – Ratos / Camundongos

14,63 m²

Estoque – Ratos / Camundongos

14,63 m²

Coelhos

46,23 m²

Cães

38,75 m²

Sala de Limpeza / Tanques

40,91 m²

Estoque / Almoxarifado

20,00 m²

Expurgo

4,20 m²

Sala de Esterilizados

15,00 m²

Secretaria/Recepção

10,50 m²

Laboratório / Pesquisa

13,05 m²

Vestiário

5,25 m²

Depósito / Raspas

5,25 m²

Corredor Sujo

28,00 m²

55

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO TÉCNICODE NÍVEL MÉDIO EM RADIOLOGIA

Corredor Limpo

45,10 m²

Casa de Máquinas / Gerador

15,00 m²

Hall / Área de Circulação

17,90 m²

Wc Geral / Banho

13,87 m²
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Metrage
ÁREAS DE CONVIVÊNCIA
Cantina

m (m²)
144 m²

O acesso à Faculdade é feito através de duas entradas, que finalizam em dois
estacionamentos com capacidade para 200 carros o principal e 140 carros o estacionamento
lateral.
As atividades práticas das disciplinas serão ministradas nos laboratórios do campus,
na Atenção Básica do município de Juazeiro do Norte podendo estender-se a municípios
vizinhos, em postos de saúde da Estratégia de Saúde da Família, na Atenção Secundária
regional, em ambulatórios das especialidades médicas e serviço de emergência de adultos e
crianças, e na Atenção Terciária, com aulas em hospitais de internamento de adultos com
patologias clínicas e cirúrgicas, internamentos em pediatria, toco-ginecologia e UTI adulto e
Neonatal.
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Anexo III – Acervo Bibliográfico

INFORMAÇÕES DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O CURSO

DISCIPLINAS

NÚMERO

AUTOR / TÍTULO

BRASIL. Decreto n. 5.154, de 23
de julho de 2004: Regulamenta o § 2º do
art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei n.. 9.394
de

20

de

dezembro

de

1996.

Documenta 513: 276. Brasília, 2004.
BRASIL. Portaria nº 870, de 16
de julho de 2008. Catálogo Nacional de
Cursos Técnicos. Brasília, DF, 2008.
BRASIL. LEI Nº 11.788, de

25

de setembro de 2008: Dispõe sobre o
Estágio de Estudantes. Brasília, 2008.
D.O.U. DE 26/09/2008, P. 3
BRASIL. Lei nº 12.513, de 26 de
outubro de 2011: Institui o Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego (Pronatec). Brasília, 2011.
BRASIL. Resolução n. 6, de 20
de setembro de 2012: Define Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação
Profissional Técnica de Nível Médio.
Brasília, 2012.
BRASIL. PORTARIA Nº 168, de
7 de março de 2013: Dispõe sobre A
Oferta da BolsaFormação no Âmbito do
Programa

Nacional

de

DE

EXEMPLARES

Acesso

Ao

Ensino Técnico e Emprego
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

OBSERVAÇÃO

57
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SILVA,

MÁRIO

GOMES

DA.

Informática- Términologia Básica. São
EQUIPAMENTOS Paulo.Editora Érica, 2008.368 p. 005.43
E
S586inf 10.ed. 2008
3 ex.

pROCESSAMEN
TOS DE FILMES
EM RADIOLOGIA

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GARDNER, Ernest Dean; GRAY,
ANATOMIA
ÓSSEA

Donald

J.;

O'RAHILLY,

Roman.

E Anatomia: estudo regional do corpo

FISIOLOGIA

humano.

HUMANA

Guanabara Koogan, 1988. 815 p. 611

4.

ed.

Rio

de

Janeiro:

20 ex.

G226a 4.ed.
GARDNER, E; O’RAHILLY, R
.Anatomia Humana .Editora Guanabara 20 ex.
Koogan. 4ª. ed,1988
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

GUYTON,

H.

Tratado

de

HALL,

Fisiologia Médica. Rio de Janeiro;

John E. Tratado

Guanabara Koogan, 1999.Anatomia e

de

Fisiologia Humana. Curitiba: ETECLA,

médica. Rio de

1983.

23 ex.

Fisiologia

Janeiro: Elsevier,
2011.
ISBN

1151

p.

978-85-

352-3735-1
(broch).
H177t 2011

612
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KAWAMOTO, E.E. Anatomia e

Temos um

Fisiologia Humana. São Paulo: EPU,

título semelhante:

1988.

VAN
GRAAFF,

DE
Kent

M.; RHEES, R.
Ward. Anatomia
e

fisiologia

humana.
Paulo:

São
Makron,

1991. 527 p.
WOLF-HEIDEGGER

.Atlas

de

Anatomia Humana. Editora Guanabara 3 ex.
Koogan. 2002.
BIBLIOGRAFIA BASICA
BIOSSEGURANÇA
EM
SAÚDE

LEVINSON W.; JAWETS, W.
Microbiologia médica e imunologia.
São

Paulo:

Artmes,

2001.

616.01

8 ex.

L665m 2010
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

SKOOG, D. A.; HOLLER, JAMES
F.; NIEMAN, T. Princípios de Análise
Instrumental.

São

Paulo:

Bookman,

6 ex.

2002. 543 H738p
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ABAURRE,

Maria

Luiza

M.;

PONTARA, Marcela. Gramática: texto:
análise e construção de sentido. São

17 ex.

Paulo: Moderna, 2013. 469.07 A121g
PORTUGUÊS
INSTRUMENTAL

ABAURRE,
ABAURRE,
Produção

Maria

Maria
de

texto:

Luiza

M.;

Bernadete

M.

interlocução

gêneros. São Paulo: Moderna, 2007.
469.07 A121p

e

21.ex
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FRANÇA,

Ana

Shirley.
5 ex.

Comunicação empresarial. São Paulo:
Atlas, 2014. 658.45 M828c
MEDEIROS,

João

Bosco.

Português instrumental: contém técnicas
5 ex.

de elaboração de trabalho de conclusão
de curso (TCC). 10. ed. São Paulo:
Atlas, 2014. 469.8 M488por 9.ed.
TOMASI, Carolina; MEDEIROS,
João Bosco. Comunicação empresarial.

10 ex.

4. ed. Atlas, 2014. 658.45 T655c 3.ed.
2010

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ABREU, Antonio Suarez. Curso
de Redação. 11. ed. São Paulo: Ática,

13 ex.

2001. 808.0469 A162c 12.ed. 2010

Tem

na

biblioteca
virtual

CAMARA

JÚNIOR,

Joaquim

Mattoso. Estrutura da língua portuguesa.

5 ex.

41. ed. Petrópolis: Vozes, 2008. 469.5
C172e 42.ed.

Tem

FIORIN, José; SAVIOLI, Platão.
Para entender o texto: leitura e redação.
17.

ed.

São

Paulo:

Ática,

6 ex.

2008.

808.0469 F521p 17.ed. 2010
GARCIA, Othon M. Comunicação
em prosa moderna.
Janeiro: Ed. FGV,

26. ed. Rio de
2009. 808 G216c

12 ex.

27.ed. 2010
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BONTRAGER, K. L, Tratado de
Técnica Radiológica e Base Anatômica, 4
ed, Ed Guanabara Koogan.
MEIOS

DE

4 ed.
15 ex
5 ed.
5 ex

biblioteca
virtual

na
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CONTRASTE

61

E
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

HEMODINÂMICA

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BRASILEIRO FILHO, G. Bogliolo
Patologia

geral.

Rio

Guanabara Koogan,

de

Janeiro:

1998. 616.07

5 ex.

B823b 2.ed.
COTRAN, R. S.; ROBBINS, S.
L.; VOEUX, P. J.;
dos.

SEMIOTÉCNICA
E

PATOLOGIA

HUMANA

Livro com

SANTOS, J. L.

Fundamentos

de

refêrencia

Robbins

divergente

patologia estrutural e funcional. Rio de

COTRAN, Ramzi

Janeiro:

S.;

Guanabara,

2001.

616.07

C845r 2000

KUMAR,

Vinay; COLLINS,
5 ex.

Tucker. Robbins
patologia
estrutural

e

funcional. Rio de
Janeiro:
Guanabara
Koogan, 2000.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

COTRAN,

R.

S.

patologia estrutural e funcional.

Robbins
Rio de

5 ex.

Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Mamografia: da prática ao controle. Ministério da Saúde.
Instituto Nacional de Câncer. - Rio de Janeiro: INCA, 2007. 09p. : il.
tab.; 18,0 X 25,0cm. - (Recomendações para profissionais de
saúde).O livro é editado eletronicamente e é gratuito.
fazer

download

do

O site para Conteúdo

livro

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/qualidade_mamografia.
pdf

é: em site
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PROTEÇÃO
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Série Saúde & Cidadania - Para Gestores Municipais de

RADIOLÓGICA Serviços de Saúde.
E

Instituto Para o Desenvolvimento da Saúde,

Núcleo de Assistência Médico-Hospitalar - NAMH/FSP - USP. Banco

MAMOGRAFIA Itaú. 12 Volumes. São Paulo - 1998.

Documentos eletrônicos (em

Conteúdo
em site

pdf).
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BONTRAGER, K. L, Tratado de Técnica Radiológica e Base
Anatômica, 4 ed, Ed Guanabara Koogan.

5
ed.2003/
5 ex.
4
ed.1997
/15 ex.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Blanch, Carles; Jódar, Esteban y Sosa, Manuel;
tratar La osteoporosis ?

(Em Espanhol)

Novartis Dirección y coordinación editorial:
RADIOTERAPI
A,

Profármaco.2/formación

distancia Avda. República Argentina, 165, pral. 1ª08023

E BarcelonaD.L. 0000-2003, Impreso en CEGE .O livro é editado

DENSITOMETR eletronicamente e é gratuito.
IA ÓSSEA

Patrocinado por:

a

MEDICINA

NUCLEAR

Como

O site para fazer download do

Conteúdo
em site

livro é:
http://www.fesemi.org/grupos/osteoporosis/publicaciones/guia
_osteoporosis.pdf.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BERTOLLI FILHO, C. História da

BERTOLLI

Saúde Pública no Brasil. 5 ed. Ática: Rio de
Janeiro, 2011. ESCOLA POLITÉCNICA DE
POLÍTICAS

SAÚDE JOAQUIM VENÂNCIO. Textos de

PUBLICAS

DE apoio em políticas de saúde. 2ª reimp. Rio

SAÚDE

de Janeiro, 2008.

FILHO,
5 ex.

Cláudio.

História da saúde
pública no Brasil. 4.
ed. São Paulo: Ática,
2004. 71 p
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

MINISTÉRIO DA SAÚDE. .Humanizasus: Documento
base para gestores e trabalhadores do SUS, 4ª ed,2008.
Disponível:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/huma

Disponível em site

nizasus_gestores_trabalhadores_sus_4ed.pdf
MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Caderno

de

Textos:

Cartilhas da Política Nacional de Humanização, 2010.
Disponível:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/huma

Disponível em site

nizasus_gestores_trabalhadores_sus_4ed.pdf
MINISTÉRIO
ATENDIMENTO
HUMANIZADO
EM SAÚDE

formação

em

DA

saúde do

SAÚDE.

Programa

trabalhador -

de

HumanizaSUS,
Disponível em site

2011.
Disponível:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes
/programa_formacao_saudetrabalhador.pdf

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Cadernos HumanizaSUS:
atenção

hospitalar,2011

v.

3..Disponível

em:

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_human
izasus_atencao_hospitalar.pdf

Disponível em site
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Anexo IV – Corpo Docente
DISCIPLINA

PROFESSOR

TITULAÇÃO

Português Instrumental

Cícera Patrícia de Souza
Alcântara

Letras /Especialista

Biossegurança

José Geraldo de A. Santos Junior

Biomédico

Equipamentos

Fundamentos em Radiologia

Especialista Bióloga, em
Maria Conceição G. de Figueiredo psicopedagogia e técnica em
Radiologia.
Assistente Social, pós-graduado
Jadielson Silva Veras
em docência de ensino Superior,
Técnico em Radiologia

Anatomia e Fisiologia

Josefa Evannayr Sales Reis Dias

DISCIPLINA

PROFESSOR

Técnicas radiológicas

Física das radiações
Meios de contraste e
hemodinâmica

Fisioterapeuta,
especialista
docência de ensino Superior.

TITULAÇÃO
Assistente Social, pós-graduado
Jadielson Silva Veras
em docência de ensino Superior,
Técnico em Radiologia
Especialista Bióloga, em
Maria Conceição G. de Figueiredo psicopedagogia e técnica em
Radiologia.
Assistente Social, pós-graduado
Jadielson Silva Veras
em docência de ensino Superior,
Técnico em Radiologia

Semiotécnica e patologia
humana

José Geraldo de A. Santos Junior

Biomédico

DISCIPLINA

PROFESSOR

TITULAÇÃO

Atendimento humanizado em
saúde

Josefa Evannayr Sales Reis Dias

Proteção radiológica e
mamografia
Ressonância magnética e
Tomografia computadorizada
Simulação dos
posicionamentos
Radiológicos

em

Fisioterapeuta,
especialista
em
docência de ensino Superior.
Especialista Bióloga, em
Maria Conceição G. de Figueiredo psicopedagogia e técnica em
Radiologia.
Assistente Social, pós-graduado
Jadielson Silva Veras
em docência de ensino Superior,
Técnico em Radiologia
Assistente Social, pós-graduado
Jadielson Silva Veras
em docência de ensino Superior,
Técnico em Radiologia

Radioterapia,medic.nuclear e
Densitometria óssea

Especialista Bióloga, em
Maria Conceição G. de Figueiredo psicopedagogia e técnica em
Radiologia.

Políticas públicas de saúde

José Geraldo de A. Santos Junior

Biomédico
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Jadielson Silva Veras
Alan Charles Silva Da Nobrega

Estágio supervisionado
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Assistente Social, pós-graduado
em docência de ensino Superior,
Técnico em Radiologia
Técnico em Radiologia

Marcus Anderson Lima Santos

Técnico em Radiologia

Sebastião Edson Santana Dos Sa

Técnico em Radiologia

Daladier Macedo Da Silva

Técnico em Radiologia

Jose Domingos Da Silva

Técnico em Radiologia

Renato Pereira De Sousa

Técnico em Radiologia
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ANEXO V - REGULAMENTO INSTITUCIONAL PARA ESTÁGIO PROFISSIONAL
CAPÍTULO I
DAS CONSIDERAÇÔES GERAIS
Art.1º - O Estágio Supervisionado é a oportunidade proporcionada pelo currículo ao
aluno para que este atue em seu campo profissional, sob a supervisão de um profissional da
área, em ação integrada com a Supervisão de Estágios da UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE
SÁ.
CAPÍTULO II
SEÇÃO I
DAS FINALIDADES
Art. 2º - O presente regulamento tem por finalidade normatizar o Estágio
Supervisionado da Universidade Estácio de Sá, ao qual devem submeter-se os alunos dos
Cursos de Graduação e Técnico, atendendo a carga prevista na estrutura curricular dos
mesmos.
Art. 3º - A disciplina de Estágio Supervisionado tem um sentido de revisão do saber
específico do curso e de suas práticas profissionais, dentro do futuro campo de atuação, com
a finalidade de garantir ao egresso fundamentação consistente em relação aos
conhecimentos teórico-práticos, adquiridos no decorrer do curso.
Art. 4º - O Estágio supervisionado caracteriza-se como um conjunto de atividades de
aprendizagem profissional e de ensino sob a forma de ações instituídas segundo a
especificidade

de

cada

curso

de

graduação

e

técnico,

devidamente

orientadas

acompanhadas e supervisionadas pelas Coordenações dos referidos cursos.

SEÇÃOII
DOS FUNDAMENTOS
Art. 5º -

O sistema de estágio supervisionado da Estácio é fundamentado nas

determinações constantes na Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), na legislação específica de estágio e em
consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação e
técnico.
Parágrafo único - O estágio deve ser considerado como o espaço ideal para o
cumprimento do que determina a LDB no que diz respeito ao aprimoramento de
conhecimentos e habilidades adquiridas fora do ambiente escolar, ao fortalecimento da
relação teoria-prática e à valorização da pesquisa individual.
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Art. 6º - Do ponto de vista educacional têm-se como uma das premissas básicas que o
aluno seja construtor do seu conhecimento, aprendendo a desenvolver sua capacidade de
percepção, de apreensão, de análise e a tomar decisões.
Art. 7º - A Universidade estimulará as ações que possam fortalecer a formação
técnica, acadêmica, política e ética de seus estudantes, no sentido de viabilizar uma
capacitação eficaz para que os mesmos possam se inserir no mercado de trabalho com
competência e espírito crítico, mesmo que seja como estagiários.
Art. 8º - A Universidade respeitará as legislações específicas de cada profissão, bem
como a dos respectivos órgãos fiscalizadores, como instrumentos orientadores e não como
cerceadores do livre arbítrio de um estudante em tomar suas atitudes, conforme propugnado
pela Constituição (Art. 5º) e pela LDB (Art. 2º).
SEÇÃO III
DAS DIRETRIZES
Art. 9º - A efetivação das parcerias com Instituições Públicas e Privadas deve objetivar
o desenvolvimento de atividades de práticas profissionais pelos alunos como complemento à
sua formação acadêmica.
Art. 10º - A efetivação dessas parcerias deve apoiar-se no que determina a Lei 6.494.
Art.11º - As atitudes coibitivas ao desenvolvimento de atividades em estágios, não
caracterizadas como competências profissionais, devem ser evitadas na Universidade,
mesmo quando se tratar de estágios curriculares.
Art.12º - Nesse contexto, deve-se estimular o desenvolvimento de estágios, em
quaisquer períodos, que proporcionem complementação formal escolar ao aluno, viabilizem
seu desenvolvimento pessoal, o preparem para o exercício da cidadania e para a sua
qualificação ao trabalho, desde que as atividades não se caracterizem como competências
profissionais regulamentadas por leis específicas.
Art.13º - O aluno deverá ser orientado e educado para compreender e decidir sobre a
sua permanência ou não num determinado estágio, respeitando-se, assim, a sua tomada de
decisão.
Art.14º - A indicação de professor para ser o responsável pelo acompanhamento,
controle e avaliação do estágio, deverá ter como exigência o fato do professor ter formação
pertinente à atividade a ser desempenhada.
CAPÍTULO II
SEÇÃO I
DAS COMPETÊNCIAS GERAIS
Art.15º - As políticas de estágio são da competência da Diretoria Acadêmica
Administrativa.
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Art.16º - As diretrizes e os procedimentos sobre estágio são da competência da
DIREM.
Art.17º - A aplicação dessas políticas e diretrizes é da competência da DIREM, que o
fará por meio de procedimentos.
Art.18º - As atividades administrativas oriundas da legislação de estágio serão da
competência da DIREM.
Art.19º - As atividades pedagógicas, relacionadas às atividades em estágio, serão da
competência do Coordenador de Curso em conjunto com o Supervisor de estágio.
Art.20º - As atividades pedagógicas a que se refere o item anterior, serão
administradas pelo Supervisor.
SEÇÃO II
DA DIRETORIA DE RELAÇÕES EMPRESARIAIS (DIREM)
Art.21º - Criar, implantar, coordenar, controlar e avaliar os órgãos localizados nos
campi, no que se referir ao desenvolvimento de algumas funções operacionais da DIREM.
Art.22º - Manter contato com organizações do mercado com vistas à captação de
ofertas de estágios e/ou de empregos.
Art.23º - Estabelecer e efetivar convênios que representem ofertas de vagas para
estágio e/ou de empregos para os alunos, técnicos e graduados pela Universidade Estácio de
Sá.
Art.24º - Realizar, periodicamente, visitas às organizações conveniadas e às não
conveniadas.
Art.25º - Propor aos Conselhos políticas de relacionamento com as organizações e
com os agentes de integração.
Art.26º - Promover eventos relacionados a estágios e/ou empregos, assim como,
orientar os alunos sobre a devida apresentação em entrevistas.
Art.27º - Manter contato com os Diretores e Coordenadores de Curso, visando ao
acompanhamento pedagógico dos estagiários.
Art.28º - Promover visitas das organizações (alta direção) aos diversos campi da
Universidade.
Art.29º - Manter contato com o meio empresarial, colhendo informações sobre suas
necessidades, a fim de manter os programas de graduação em sintonia com o mercado de
trabalho.
Art.30º - Estabelecer, em comum acordo com a Diretoria de Pessoal, os
procedimentos específicos para a efetivação de estágios em qualquer órgão que compõe a
estrutura da Sociedade.
Art.31º - Analisar, aprovar e coordenar a implantação do Sistema de Estágios e
Empregos nos diversos campi da Universidade.
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Art.32º - Acompanhar e controlar a execução das atividades de estágio desenvolvidas
nos diversos campi da Universidade.
Art.33º - Estabelecer e divulgar procedimentos específicos, de estágio e/ou de
emprego, para os diversos campi.
Art.34º - Delegar, quando necessário, autorização para assinatura de Termos de
Compromisso de Estágio, visando a flexibilização e agilização do processo de estágio.
Art.35º - Atender o aluno da Universidade no que diz respeito a estágio e/ou a
emprego.
Art.36º - Encaminhar o aluno para oportunidades de estágio, e providenciar a sua
respectiva legalização, bem como de emprego.
Art.37º - Divulgar, de forma democrática, junto aos alunos, técnicos e graduados, as
oportunidades de estágios e/ou empregos.
Art.38º - Manter atualizado o banco de dados das organizações parceiras.
Art.39º - Manter atualizado o banco de dados dos técnicos e graduados pela
Universidade.
Art.40º - Desenvolver atividades de incremento para o acesso dos alunos da
Universidade ao mercado de trabalho.
SEÇÃO III
DO DEPARTAMENTO JURÍDICO
Art.41º - Analisar e dar parecer jurídico sobre os convênios para estágio dos alunos da
Universidade.
Art.42º - Providenciar a assinatura, quando necessário, dos representantes legais da
SESES, nos convênios.
Art.43º - Dirimir dúvidas relativas a Termos de Compromisso e / ou a Convênios de
Estágio.
SEÇÃO IV
DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS
Art.44º - Definir, junto à Diretoria de Relações Empresariais, os procedimentos
específicos para a efetivação dos estágios em qualquer órgão que compõe a estrutura da
Universidade.
Art.45º - Apoiar, no que couber, a Diretoria de Relações Empresariais em convênios
específicos.
SEÇÃO V
DO COORDENADOR DE CURSO
Art.46º - Avaliar o aproveitamento do estágio em termos pedagógicos, apresentando,
sempre que possível, sugestões de melhoria.
Art.47º - Sugerir organizações, a serem visitadas pela DIREM, para futuras parcerias.
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Art.48º - Colaborar com a DIREM na divulgação das ofertas de estágios e/ou de
empregos, junto aos alunos de seus respectivos cursos.
Art.49º - Propor à DIREM ideias para melhoria das atividades operacionais realizadas
pelo setor.
SEÇÃO VI
DO COORDENADOR DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO
Art.50º - Coordenar a elaboração da proposta de Regulamento de Estágio do Curso,
submetendo-se à apreciação do Colegiado de Curso;
Art.51º - Coordenar o planejamento, execução e avaliação das atividades de estágios
do curso, em conformidade com o Projeto Pedagógico do Curso;
Art.52º - Contatar, selecionar e cadastrar instituições potencialmente concedentes de
estágios;
Art.53º - Promover reunião com os estagiários, quando se fizer necessário;
Art.54º - Favorecer, mediante orientação, a articulação ensino-pesquisa-extensão,
numa perspectiva interdisciplinar do estágio supervisionado obrigatório;
Art.55º - Zelar pelo cumprimento da legislação aplicável aos estágios;
Art.56º - Garantir um processo de avaliação continuada da atividades de estágio,
envolvendo alunos, professores supervisores, profissionais da área e representantes dos
campos de estágio;
Art.57º - Manter e gerenciar o sistema de informações do estágio do curso;
Art.58º - Apresentar ao colegiado de curso, anualmente, relatório sobre as atividades
desenvolvidas;
SEÇÃO VII
DO SUPERVISOR DE ESTÁGIO
Art.59º - São atribuições do Supervisor de Estágio:
I. Orientar o aluno/estagiário na elaboração do Plano Individual de Estágio;
II. Realizar grupos de estudos com os alunos/estagiários, para o aprofundamento dos
conhecimentos teóricos a partir das práticas vivenciadas;
III. Acompanhar e avaliar as atividades realizadas pelo aluno/estagiário;
IV. Orientar a elaboração do Relatório Final de Estágio pelo aluno/estagiário, que
deverá ser encaminhado ao Professor da disciplina Estágio Supervisionado;
V. Incentivar o aluno/estagiário a dar continuidade ao processo de aprofundamento e
aperfeiçoamento acadêmico, no sentido de acompanhar a evolução e o avanço
biotecnológico de sua profissão;
VI. Orientar o aluno/estagiário a construir uma postura profissional ética e de
qualidade;
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VII. Registrar, ao término do estágio um parecer qualitativo sobre as atividades
desenvolvidas pelo aluno/estagiário.
SEÇÃO VIII
DO PROFESSOR DA DISCIPLINA ESTÁGIO SUPERVISIONADO
Art.60º - São atribuições do Professor da Disciplina Estágio Supervisionado:
I. Orientar

e

acompanhar

as

atividades

teórico-práticas

realizadas

pelo

aluno/estagiário.
II. Identificar no aluno/estagiário possíveis desvios quanto à postura profissional ética e
fazer as intervenções necessárias
III. Participar das reuniões periódicas com os Supervisores e/ou com o Coordenador
de Estágio, cuja finalidade é avaliar e replanejar as estratégias utilizadas nos estágios.
IV. Avaliar os Relatórios Finais de Estágio Supervisionado.
SEÇÃO IX
DO ALUNO ESTAGIÁRIO
Art. 61º - Para a realização e consecução do Estágio Curricular Supervisionado o
aluno estagiário deverá ter as seguintes atribuições:
I. Contatar a Instituição em que pretende estagiar para que sejam definidas as
estratégias para o desenvolvimento das atividades de estágio;
II. Encaminhar ao SEMPRE ou Setor que o represente as 3 vias do Termo de
Compromisso assinadas pelo representante legal da Instituição concedente do estágio para
que seja acordado o Seguro de Acidentes Pessoais Coletivo;
III. Retirar no SEMPRE ou Setor que o represente, após 48 horas da entrega, duas
vias do Termo de Compromisso assinadas pela Universidade Estácio de Sá (uma via ficará
em poder do aluno e a outra com a Instituição onde será realizado o estágio supervisionado);
IV. Conhecer e cumprir o Regulamento da Instituição onde estagiará mantendo uma
postura profissional ética e de qualidade;
V. Elaborar o Plano de Atividades de Estágio sob a orientação do Professor da
disciplina de Estágio Curricular Supervisionado;
VI. Cumprir o Plano de Atividades de Estágio;
VII. Apresentar as dificuldades teóricas e práticas encontradas no campo de estágio
ao Professor da disciplina de Estágio Curricular Supervisionado para análise e discussão de
alternativas de solução;
VIII. Encaminhar relatório das atividades de estágio ao Professor da disciplina de
Estágio Curricular Supervisionado;
IX. Encaminhar, no prazo pré-determinado, os documentos comprobatórios de Estágio
Supervisionado ao Professor da disciplina Estágio Curricular Supervisionado de Ensino.
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X. Guardar as cópias finais do Estágio Supervisionado (I e II), devidamente avaliadas
até a emissão de conclusão do Curso, diploma e registro nos órgãos de classe.
CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS
Art.62º - O objetivo primordial do Estágio Supervisionado é a aplicabilidade da teoria à
prática profissional.
§ 1º - A proposta de estágio supervisionado é proporcionar ao aluno/estagiário uma
sólida construção de conhecimentos através da integração das teorias com as práticas
multidisciplinares.
§ 2º - No decorrer do estágio supervisionado, serão oferecidas ao aluno/estagiário
oportunidades que o levem a desenvolver competências necessárias ao trabalho em equipe,
tais como: cooperação, iniciativa e respeito aos princípios éticos inerentes ao exercício da
profissão.
§ 3º - O aluno/estagiário será capaz de identificar possibilidades e limitações de seu
campo de atuação, buscando superá-las dentro de uma prática nas diferentes áreas e níveis
de atuação.
CAPÍTULO IV
DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO
Art.63º - O processo de acompanhamento do estágio permite que se detectem
distorções e se faça a correção necessária em tempo hábil. Este processo será realizado em
conjunto pelo Supervisor de Estágio, pelo Professor da disciplina de Estágio Curricular
Supervisionado e pelo profissional responsável pelo Estágio no campo de atuação do aluno.

Art.64º - A avaliação do aluno estagiário será feita pelo Professor da disciplina de
Estágio Curricular Supervisionado de Ensino, levando em consideração aspectos qualitativos
e quantitativos, ouvido o supervisor de estágio.
§1º - A avaliação quantitativa compreenderá os resultados alcançados nas Provas
exigidas pelo Regimento da Universidade, o cômputo da frequência à disciplina de Estágio
Curricular Supervisionado e o cumprimento da carga horária mínima de estágio, consoante
com a legislação específica.
§ 2º - A avaliação qualitativa compreenderá a apreciação do desempenho do aluno
estagiário frente às competências inerentes ao egresso.
Art.65º - Além dessa avaliação, caso o aluno esteja estagiando com Termo de
Compromisso, deverá realizar a avaliação trimestral disponibilizada pelo SIA, exigência do
Ministério do Trabalho.
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CAPÍTULO V
DA APROVAÇÃO DO ALUNO
Art.66º - Serão considerados para aprovação do aluno na disciplina de Estágio
Curricular Supervisionado os seguintes quesitos:
I. Parecer do Professor da disciplina de Estágio Curricular Supervisionado
II. Comprovação do cumprimento da carga horária mínima de estágio;
III. Apresentação de todos os documentos comprobatórios de estágio;
IV. Apresentação do Relatório das Atividades de Estágio Curricular Supervisionado de
Ensino
V. Frequência igual ou superior ao mínimo exigido na carga teórica da disciplina;
VI. Desempenho acadêmico com pontuação igual ou superior ao mínimo exigido no
Regimento da Universidade.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 67º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Coordenador do Curso e/ou DIREM,
de acordo com suas respectivas competências.
Art.68º - Este regulamento entrará em vigor nesta data, revogado as disposições em
contrário.

13. ESTRUTURA DE RECOMENDAÇÃO DE ESTÁGIO CORRELACIONADAS ÀS
DISCIPLINAS CURSADAS OU CURSANDO
Primeiro módulo: CTM0266 – FUNDAMENTOS DE RADIOLOGIA
Inicialização em serviço de radiodiagnóstico como observador fazer contagem de
filmes, montar tabelas e ajudar na organização;
Acompanhar os técnicos auxiliando na adequação da técnica junto ao paciente
quando na realização de exames de leito;
Acompanhar os técnicos auxiliando na limpeza da processadora, chassis e
desinfecção de mesas de exames;
Segundo módulo: CTM0281 – TÉCNICAS RADIOLÓGICAS
Inicialização na especialização de técnicas radiográficas de músculo e esqueleto em
radiodiagnóstico;
Especialização de técnicas radiográficas em exames contrastados;
Inicialização na execução de exames na especialização de técnicas radiográficas no
leito.
Inicialização na execução de exames na especialização de odontologia
Auxiliar ao supervisor de proteção radiológica em radiodiagnóstico, na implementação
e gerenciamento dos planos de aplicação de proteção radiológica.
Inicialização na especialidade de execução de exames de hemodinâmica.
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Módulo:

CTM0288

–

SIMULAÇÃO

DOS

74

POSICIONAMENTOS

RADIOLÓGICOS
Inicialização na especialidade de execução de exames em ressonância magnética
Inicialização

na

especialização

de

execução

de

exames

em

Tomografia

computadorizada
Inicialização na execução de procedimentos de exame em medicina nuclear.
Inicialização na especialização de execução de exames de mamografia.
Especialização em exames contrastados especiais em ressonância magnética
Especialização em exames contrastados especiais em tomografia computadorizada.
Acompanhamento em atividades de vigilância sanitária associada a controle de saúde
pública e atividades envolvendo radiações ionizantes.
É importante ressaltar que os alunos estão recomendados a estagiar em qualquer
área a fim que por ventura não estejam aqui relacionadas.
O Estágio Supervisionado deverá ser cumprida no prazo máximo de integralização do
curso. Por força maior não conseguir durante o execução do curso finalizar sua carga de
estágio, este após cursar todas disciplinas terá o tempo equivalente ao tempo de
integralização do curso para finalizar seu estágio.
Neste período deverá estar cursando a disciplina de estágio supervisionado em
Radiologia com 01 (um) crédito de 20h.

