
PROCESSO N° 1184/14                                     PROTOCOLO Nº 13.083.545-7

PARECER CEE/CEMEP Nº 50/15               APROVADO EM  14/04/15

CÂMARA DO ENSINO MÉDIO E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA 
DE NÍVEL MÉDIO

INTERESSADO: CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ADAMANTINA

MUNICÍPIO: UMUARAMA

ASSUNTO: Pedido de autorização para o funcionamento do Curso Técnico em 
Radiologia – Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde, subsequente 
ao Ensino Médio.

RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO SAAD

I – RELATÓRIO

1. Histórico

A  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  ofício  nº 
1270/14 - SUED/SEED de 20/10/14, encaminha a este Conselho o expediente 
protocolado no NRE de Umuarama, em 12/02/14, de interesse do Centro de 
Educação  Profissional  Adamantina,  município  de  Umuarama  que,  por  sua 
direção,  solicita  a  autorização  para  funcionamento  do  Curso  Técnico  em 
Radiologia  –  Eixo  Tecnológico:  Ambiente  e  Saúde,  subsequente  ao  Ensino 
Médio.

1.1 Da Instituição de Ensino

Centro  de  Educação  Profissional  Adamantina,  está 
localizado  na  Avenida  Londrina,  nº  3.706,  do  município  de  Umuarama,  é 
mantido pelo Centro de Educação Profissional Umuarama Ltda - ME.

A  instituição  de  ensino  obteve  a  renovação  do 
credenciamento para a oferta de cursos da Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio pela Resolução Secretarial nº 5406/13, de 22/11/13, do início do 
ano de 2012 até o final do ano de 2016 (fl. 06). 

1.2 Dados Gerais do Curso (fl. 17)

Curso: Técnico em Radiologia
Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde
Carga horária:  1.200 horas,  mais 400 horas de Estágio 
Profissional Supervisionado, totalizando 1.600 horas
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Regime de funcionamento: 
- período diurno: manhã: 8h às 12h e tarde 14h às 18h
- período noturno: 18h e 30 minutos às 22h e 30 minutos
- sábados: 7h às 12h e das 13h às 18h
Regime de matrícula: modular, a matrícula será efetivada 
para o curso todo, porém, renovada a cada módulo
Período de integralização do curso: 
- diurno e noturno: mínimo de 18 meses e máximo de 05 
anos
- sábados: mínimo de 30 meses e máximo de 05 anos
Requisitos de acesso: 
- ter concluído o Ensino Médio ou estudos equivalentes
- ter idade mínima de 18 anos completos
- comprovação dos exames de sanidade, hematológico e 
capacidade física
Número de vagas: 35 por turma
Modalidade de oferta: presencial, subsequente ao Ensino 
Médio 

1.3 Justificativa (fl. 15)

(…). 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 de Técnico em 
Radiologia, muito provavelmente pelos custos do curso, que incluem 
gastos  com  laboratórios  e  com  o  acompanhamento  dos  estágios 
supervisionados. Para tanto, ao solicitarmos este curso, levamos em 
consideração a necessidade da cidade de Umuarama e região (…).

Os objetivos estão descritos à fl. 16

1.4 Perfil Profissional de Conclusão de Curso (fl. 18)

O Técnico em Radiologia integra equipes de saúde e desenvolve sob 
a supervisão do Médico Radiologista e do Supervisor das Aplicações 
das Técnicas Radiológicas fornecendo orientações sobre o preparo 
necessário para a realização dos procedimentos radiológicos;

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,
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avaliando reações adversas e agindo em situações de urgência, sob 
supervisão profissional pertinente. 

O Técnico em Radiologia  atuará  em Hospitais  e  Clínicas Médicas 
com  Serviço  de  Radiodiagnóstico  implantado;  em  Clínicas  de 
Radiodiagnóstico e Diagnóstico por imagens; Clínicas de Radiologia 
Odontológica,  respeitando  os  limites  de  sua  atuação  legal  e 
profissional.

Ao  final  do  Curso  o  Técnico  em Radiologia  terá  desenvolvido  as 
seguintes  competências  constantes  do  catálogo  da  Organização 
Internacional  do  Trabalho  –  OIT  e  nas  resoluções  pertinentes  do 
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia:
•Operar aparelhos de raio X específicos da sua especificidade;
•Executar todas as técnicas para geração de imagem diagnóstica;
•Realizar  exames  radiológicos  nas  unidades  de  terapia  

intensiva, centros cirúrgicos e enfermarias;
•Preparar  o  paciente  para  expô-lo  aos  raios  X  e,  quando

necessário,  fazer  uso  do  equipamento  de  proteção
radiológica;

•Manter registros e arquivos dos procedimentos.

1.5 Articulação com o Setor Produtivo

A instituição de ensino mantém convênios com:

–Unidade Radiológica
–Hospital Geral Nossa Senhora Aparecida
–Norospar - Associação Beneficente de Saúde do

Noroeste do Paraná
–Hospital CEMIL, Centro Médico Materno Infantil
–Clinica de Diagnóstico por Imagem

Os termos de convênio estão anexados às fls. 55 a 61, 
174 a 181 .
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1.6 Organização Curricular

O curso apresenta organização curricular modular, carga 
horária de 1.600 horas.

Matriz Curricular (fl. 51)

MK                                                                                                                                                                                                                                                  4



PROCESSO N° 1184/14   

1.7 Certificação

O  aluno  ao  concluir  o  Curso  conforme  organização 
curricular aprovada receberá o Diploma de Técnico em Radiologia.

1.8 Critérios de Avaliação (fl. 52)

A avaliação será expressa por notas, sendo a mínima para aprovação 
– 6,0 (seis vírgula zero).

Os  critérios  de  aproveitamento  de  conhecimentos  e 
experiências anteriores estão descritos às fls. 52 e 53.

O Plano de Avaliação do curso está anexado à fl. 62.

O Plano de Estágio está anexado às fls.  37 a 49 e as 
práticas profissionais estão descritas à fl. 50.

Os recursos físicos e materiais estão descritos à fls. 99 e 
100, 163 a 166 e183.

1.9 Coordenação de Curso e de Estágio 

NOME FORMAÇÃO FUNÇÃO

Maria Elena Lima 
Martins

- Médica
- Especialização em Medicina Nuclear
- Mestre em Medicina – Área de Concentração: 
Radiologia Setor Nuclear
Doutora em Medicina – Área de Concentração: 
Radiologia

Coordenação de Curso 
e Coordenação de 
Estágio 

1.10 Comissão de Verificação (fl. 192)

A  Comissão  de  Verificação  constituída  pelo  Ato 
Administrativo nº 182/14, de 11/08/14 – NRE de Umuarama, integrada pelos 
técnicos pedagógicos:  Dhiancarlly Froda Gonçalves, licenciado em Ciências; 
Laércio  Scanavacca  Júnior,  licenciado  em Letras;  Janete  Mendes  da  Silva 
Silvestre, licenciada em Letras, e como perita Letícia B. Zukovski, graduada em 
Medicina,  especialista  em  Radiologia,  emitiu  laudo  técnico  favorável  à 
autorização para funcionamento do curso. 

1.11 Parecer DET/SEED (fls. 198 e 199)

A  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  pelo  Parecer  nº 
310/14 – DET/SEED, encaminha ao CEE/PR o processo para a autorização de 
funcionamento do curso.
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O Processo foi convertido em diligência junto à SEED em 
01/12/14 para indicação de coordenadores e docentes habilitados e retornou a 
este  Conselho  pelo  ofício  nº  196/15  –  SUED/SEED com o atendimento  do 
solicitado.

2. Mérito

Trata - se do pedido de autorização para funcionamento 
do  Curso  Técnico  em  Radiologia  –  Eixo  Tecnológico:  Ambiente  e  Saúde, 
subsequente ao Ensino Médio.

Da  análise  do  processo  constata-se  que  os  docentes 
possuem habilitação de acordo com as disciplinas indicadas.

A Comissão de Verificação relata às fls. 193 a 195, que a 
instituição de ensino está localizada em área central da cidade e que atende 
aproximadamente 350 alunos nos cursos noturnos e aos sábados. Conta com 
laboratórios  de  Prótese  Dentária,  Informática,  Enfermagem e Segurança de 
Trabalho, Estética e de Radiologia. A biblioteca dispõe de acervo bibliográfico 
específico e está de acordo com o descrito no Plano de Curso.

A  direção  da  instituição  declara  à  fl.  227,  que  cada 
Unidade Radiológica atenderá 02 estagiários por vez.

 
Constam  às  fls.  190  e  191  a  Licença  da  Vigilância 

Sanitária, com vencimento em 31/03/15 e o Certificado do Corpo de Bombeiros 
com o prazo de validade atualizado.

Foram apensados ao processo em 06/04/15, os referidos 
documentos:  relação  de  docentes  e  documentos  comprobatórios  dos 
coordenadores do curso e do estágio supervisionado (fls. 232 a 262).

II – VOTO DA RELATORA

Face  ao  exposto  somos  favoráveis  à  autorização  para 
funcionamento do Curso Técnico em Radiologia – Eixo Tecnológico: Ambiente 
e Saúde, subsequente ao Ensino Médio, a partir da data de publicação do ato 
autorizatório, pelo prazo de 18 meses, carga horária de 1.200 horas, mais 400 
horas de Estágio Profissional Supervisionado, totalizando 1.600 horas, regime 
de  matrícula  modular,  presencial,  35  vagas  por  turma,  período  mínimo  de 
integralização  do  curso  de  18  ou  30  meses,  de  acordo  com o  regime  de 
matrícula,  do  Centro  de  Educação  Profissional  Adamantina,  município  de 
Umuarama,  mantido pelo Centro de Educação Profissional Umuarama Ltda - 
ME, de acordo com as Deliberações nº 03/13 e nº 05/13 – CEE/PR.

MK                                                                                                                                                                                                                                                  6



PROCESSO N° 1184/14   

A Mantenedora deverá garantir a formação pedagógica da 
coordenação e dos docentes do curso que não possuem licenciatura, seja ação 
a ser implementada. 

A instituição de ensino deverá:

a) tomar as devidas providências quanto ao registro  on 
line no  SISTEC  –  Sistema  de  Informação  e  Supervisão  de  Educação 
Profissional e Tecnológica para o curso;

b) incorporar os procedimentos didáticos – pedagógicos 
apresentados neste Plano de Curso ao Regimento Escolar;

c)  adequar  o  Plano  de  Curso  de  acordo  com  a 
Deliberação nº 05/13 - CEE/PR, de 10/12/13, que dispõe sobre as normas da 
Educação Profissional Técnica de Nível Médio;

 d) atender o contido na Deliberação nº 03/13 - CEE/PR, 
de  04/10/13,  que  dispõe  sobre  as  normas  para  a  regulação,  supervisão  e 
avaliação da Educação Básica, quando da solicitação do reconhecimento do 
curso, de acordo com o prazo estabelecido no artigo 48.

Encaminhamos:

a)  cópia  deste  Parecer  à  Secretaria  de  Estado  da 
Educação para a expedição do ato autorizatório do curso;

b)  o  processo  à  instituição  de  ensino  para  constituir 
acervo e fonte de informação.

É o Parecer.

DECISÃO DA CÂMARA
A Câmara do Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio 
aprova o voto da Relatora, por unanimidade.

                     
         Curitiba, 14 de abril de 2015.

Clemencia Maria Ferreira Ribas
Presidente da CEMEP

Oscar Alves
Presidente do CEE
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