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1. CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIAL 

 

1.1. Contexto socioeconômico e político da sociedade contemporânea 

 
  As mudanças provocadas pelo avanço do conhecimento, da tecnologia e da 

comunicação apresentam novos rumos e desafios não somente em setores produtivos, 

mas nas mais diversas áreas de relacionamento do homem. 

  Os reflexos dessa revolução sobre a cultura e sobre a educação são imensos. 

De um lado, tem-se a universalização da informação, libertando os indivíduos das 

limitações das culturas nacionais e abrindo possibilidades para a internacionalização da 

cidadania. Por outro lado, passa a exigir que esse cidadão seja instruído, receba 

adequada preparação para que possa participar e usufruir dos avanços que a nova 

ordem oferece. A educação, assim, coloca-se como ponto central dessa mudança que se 

opera em todo o mundo. Ela se torna do passaporte para a entrada no mundo da 

tecnologia e para quebrar as limitações que as distâncias científicas e tecnológicas têm 

imposto aos cidadãos que residem fora do eixo econômico das principais economias 

globais. 

      FONTE: PPC PEDAGOGIA/UniEVANGÉLICA, 2013. 

  Os novos desafios educacionais, produtivos e sociais e as novas estruturas de 

tomadas de decisões pedagógicas, políticas e técnicas da atualidade exigem novas 

dinâmicas, atribuições e expectativas de funcionamento das instituições universitárias. 

  Estudos recentes ressaltam aspectos importantes que precisam ser 

considerados nas políticas e práticas de Ensino Superior, dentre eles: 

  - Consideração das mudanças que estão ocorrendo na produção e na 

transmissão do conhecimento. 

  - O aprendiz precisa ser considerado em sua individualidade biológica, com 

diferentes estilos de aprendizagem, cuja ênfase deverá estar na construção do 

conhecimento, e não na instrução. 
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  - O currículo deve ser algo construído com critérios que considerem uma nova 

cosmovisão e promoção de diálogo permanente entre o indivíduo e o seu meio ambiente, 

entre o professor e aluno, e que seja flexível e baseado nas peculiaridades do contexto 

local. 

  - Adoção de estratégias metodológicas e processo de avaliação que 

assegurem que os alunos ajam com responsabilidade, capacidade crítica e com 

autonomia e que sejam apropriadas às particularidades da competência a ser 

desenvolvida e às características dos alunos. 

  - Necessidade de maior estreitamento do vínculo entre pesquisa-ensino-

extensão. 

  Esta Instituição colabora com a universalização do acesso ao conhecimento 

científico, técnico, ético e cultural. A formação proposta nos documentos institucionais 

visa ao desenvolvimento de competências e habilidades que permitam ao acadêmico 

atuar em campos profissionais específicos, contribuindo para a melhoria das condições 

de vida e o desenvolvimento cultural e socioeconômico da região. 

  O Centro Universitário de Anápolis objetiva ampliar sua prestação de serviços 

por meio de modalidades de ensino diversificadas, em nível presencial e a distância, 

articuladas à pesquisa e à extensão, com base na qualidade social e na excelência 

acadêmica e pedagógica. Essa visão apoia-se nas demandas por ensino superior, 

necessário à formação do cidadão, como resposta à premência do desenvolvimento 

regional, buscando a inserção sociocultural e produtiva, de modo a contribuir para a 

elevação dos níveis de qualidade de vida e dignidade da coletividade. 

  É neste cenário que se situa o Projeto Pedagógico do Curso Tecnológico em 

Radiologia, o qual se propõe a oferecer uma formação humana, técnico-científica, ética e 

profissional que atenda às demandas sociais, econômicas e políticas da sociedade 

contemporânea, com especial atenção para as especificidades das realidades regional e 

local. 

  O curso Superior de Tecnologia em Radiologia tornou-se um passaporte para 

entrada no mundo do trabalho, preparando os indivíduos para as demandas na área da 

saúde. Inúmeras são as possibilidades que se abrem no redimensionamento da mão de 

obra, devidamente preparada e instruída para essa concepção de trabalho. 
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  Com uma privilegiada localização em Anápolis, situada entre dois núcleos 

populacionais do centro–oeste brasileiro, o curso permite a inserção nesses mercados 

dos formados em Radiologia ampliando o seu campo de ação, porém com exigências de 

conhecimento técnico e humanístico. 

 

1.2 Contexto educacional local e regional 

 

Na região Centro-Oeste, na área que abrange todo o Estado de Goiás e o Distrito 

Federal, há uma concentração urbana mais densa, onde se localizam duas regiões 

metropolitanas: Goiânia/GO e Brasília/DF; a microrregião do Entorno de Brasília/GO e a 

cidade de Anápolis/GO. A cidade de Goiânia, capital do Estado de Goiás, conta 

atualmente com 1.333.767 habitantes, segundo dados da Secretaria de Planejamento do 

Estado de Goiás (GOIÁS, SEPLAN, 2012). Se considerarmos a região metropolitana, 

essa população atinge cerca de 2 milhões de habitantes. Já a cidade de Brasília tem uma 

população de 2.570.160 habitantes (IBGE, 2010), porém, na região metropolitana, 

ultrapassa 3 milhões. 

 No caminho da BR 060, entre Brasília/DF e Goiânia/GO, está a cidade de 

Anápolis/GO, com um quantitativo populacional de 342.347 habitantes, segundo o Censo 

do IBGE/2012. Essa cidade de porte médio é considerada um ponto estratégico de 

contato entre a microrregião Centro-Sul e o Norte do Estado, sendo também um 

importante entreposto, ligando as regiões Sudeste e Norte do país. Para além da posição 

geográfica, a cidade tem sido alvo de políticas federais que desencadearam e vêm 

consolidando o processo de expansão econômica. 

Numa análise histórica, é possível observar que, ao longo dos 107 anos da 

emancipação de Anápolis, a posição geográfica estratégica e a dinâmica urbana local a 

credenciam como um centro regional. Não por acaso, entre os anos 1930 e 1950, 

Anápolis foi o maior centro comercial da região Centro-Oeste. Um fator fundamental 

nesse processo foi a chegada da ferrovia, em 1935. Alguns fatos evidenciam essa tese: 

em 1942, foi instalado o primeiro banco goiano, cujo nome era Banco Comercial do 

Estado de Goiás, tendo este 14 filiais no Estado, inclusive em Goiânia; o segundo banco 
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goiano, o Banco Imobiliário do Oeste Brasileiro S/A, inaugurado em 1945, também era 

anapolino. 

Em 1932, foi inaugurado o Colégio Couto Magalhães, embrião da Associação 

Educativa Evangélica, fundada em 1947, que, posteriormente, seria a mantenedora das 

Faculdades Integradas da AEE, transformadas, em 2004, no Centro Universitário de 

Anápolis – UniEVANGÉLICA. 

Em alguma medida, Anápolis se beneficiou da política de interiorização do Brasil, 

desenvolvida por Getúlio Vargas, com o nome de Marcha para o Oeste. Foi assim que, 

em 1941, foi fundada a Colônia Agrícola Nacional de Goiás, no Vale do São Patrício, hoje 

cidade de Ceres. Nessa cidade, a Associação Educativa Evangélica criou novas 

Unidades: o Colégio Álvaro de Melo e a Faculdade de Filosofia do Vale do São Patrício. 

A construção de Goiânia, nas décadas de 1930 e 1940, bem como a edificação da 

nova capital federal – Brasília, inaugurada em 1961 – e a rede de rodovias que lhe dariam 

suporte, impactaram Anápolis, pois o município passou à condição de entroncamento de 

importantes estradas de rodagem federais e estaduais. Tudo isso fez aumentar a 

população do Estado e a demanda pelo ensino em Goiás. Mais uma vez, Anápolis dava 

resposta a esse desenvolvimento, com a criação dos primeiros cursos de ensino superior 

fora da capital, por meio da Associação Educativa Evangélica, em 1960, com a oferta das 

licenciaturas em História, Letras, Geografia e Pedagogia. 

Nos anos 1970, Anápolis passou a ser uma referência no projeto de 

desenvolvimento industrial, com a criação do DAIA (Distrito Agroindustrial de Anápolis), 

inaugurado em 1976. Este Distrito serviria de modelo para que outros do gênero fossem 

instalados no interior do Estado. O DAIA abriga, atualmente, o maior número de empresas 

do Estado. Enquanto tal, promove a interligação da cidade a grandes metrópoles e outros 

países, dinamizando a economia local. 

Outra ação que influenciou diretamente a dinâmica urbana local foi a efetivação da 

Estação Aduaneira do Interior, conhecida como Porto Seco. O Porto Seco propicia a 

distribuição de mercadorias e facilita as exportações. 

Prevista para finalizar em 2015, a construção do Aeroporto de Cargas de Anápolis, 

considerada obra estratégica para a consolidação da plataforma multimodal no município, 

irá fazer de Anápolis um centro de logística, garantindo atração de mais investimentos e o 
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escoamento de produtos, podendo ser em breve um dos principais centros de distribuição 

da produção no Brasil. 

Na década de 1990, a abertura e/ou ampliação de Instituições de Ensino Superior 

têm orientado discursos locais que asseguram ser a cidade de Anápolis um verdadeiro 

“polo de educação”. As Instituições de Ensino Superior são também representativas da 

dinâmica urbana desse município. A oferta de educação superior promove a circulação de 

pessoas, dinamizada pela instalação de muitos jovens que se mudam ou vêm diariamente 

de cidades circunvizinhas para Anápolis. 

Em face do quadro sociopolítico, econômico e cultural de Anápolis e região, a 

UniEVANGÉLICA contribui positivamente com a comunidade, tanto no atendimento às 

demandas de ensino de graduação e pós-graduação, como na pesquisa científica e em 

atividades de extensão. 

FONTE: PDI 2014-2018. 

A história desta Instituição de Ensino Superior revela que sua inserção regional, 

iniciada há mais de 60 anos, vem acompanhando o desenvolvimento do país. A 

ampliação das instalações físicas e de laboratórios, o aumento da oferta de cursos e 

vagas e as ações de pesquisa e extensão têm sido realizadas de acordo com o cenário 

socioeconômico e as demandas regionais. 

Nesse sentido, o credenciamento institucional para a modalidade a distância amplia 

as possibilidades para o cumprimento de sua missão institucional. A perspectiva regional 

ganha novo escopo, agora em nível nacional, por meio de uma educação a distância 

mediada via novas tecnologias de informação e comunicação. Assim como as demais 

ações institucionais, em seu projeto educacional, as ações de planejamento da estrutura 

inicial para a modalidade a distância também foram desenhadas utilizando conceitos 

inovadores de gestão e adotando políticas institucionais modernas e eficazes. Dessa 

forma, a EAD nasce com as mesmas características institucionais de busca pela 

qualidade que permeiam seu trabalho desde o ano de 1961, quando da criação de seu 

primeiro curso superior. Para tanto, investimentos específicos inerentes a um projeto de 

EAD - em recursos educacionais, humanos, tecnológicos e financeiros já se fazem 

presentes, criando as possibilidades e os caminhos para que a missão institucional seja 

cumprida, agora, no cenário educacional brasileiro. Os valores, os objetivos e as metas 
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institucionais serão trabalhados no sentido de atender às necessidades dos alunos em 

cada um dos Polos de Apoio Presencial, propondo atuações pedagógicas que possam 

responder de maneira adequada a essas necessidades. 

FONTE: PPI/PDI 2014-2018 

 No que se refere ao campo da Educação, ao mesmo tempo em que a cidade 

crescia e se tornava um polo comercial e industrial, desenvolveu-se um quadro 

educacional que procurava atender às exigências da população. Paulatinamente, foram 

emergindo, nas últimas décadas, diversas Instituições de Ensino Superior, de modo que 

Anápolis passou a receber estudantes das cidades circunvizinhas, tornando-se um núcleo 

de ensino superior. Nesse contexto foi criado o curso de Superior de Tecnologia em 

Radiologia, no ano 2006 criando uma nova área de formação sem perder de vista a 

formação humanista, tão necessária às demandas do novo “mundo do trabalho”. Em onze 

anos de funcionamento o curso passou por algumas mudanças na matriz curricular, 

devido a exigências do mercado de trabalho. Dentro da perspectiva regional e nacional da 

educação à distância mediada via novas tecnologias de informação e comunicação, a 

atual matriz oferece duas disciplinas na modalidade EAD, com perspectiva de ampliação. 

 Consciente da relevância de seu papel nesse contexto, a UniEVANGÉLICA 

busca atuar, de forma criativa, responsável e inovadora, na oferta de novos cursos de 

tecnologia, em nível de ensino superior. Desta forma, a instituição aceita o desafio de 

alavancar a formação tecnológica em Anápolis, prezando pela qualidade do ensino, pelo 

compromisso social, exercendo a cidadania e promovendo a Responsabilidade Social. 

 
 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

2.1. Características da Instituição Mantenedora 

 
 A Associação Educativa Evangélica – AEE, fundada em 31 de março 1947, 

pelo Reverendo Arthur Wesley Archibald, tem como tarefa fundamental contribuir para a 

educação e a formação de crianças, jovens e adultos da região Centro-Oeste.  
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 Criada como mantenedora de escolas, em diversos níveis, a AEE é uma 

instituição confessional, de caráter interdenominacional e marca presença com a 

fundação de escolas em diversas cidades do Estado de Goiás.  

 No nível básico, fundou o Colégio Couto Magalhães, em Anápolis; o Colégio 

Álvaro de Melo, em Ceres; o Educandário Nilza Rizzo, a Escola Luiz Fernandes Braga 

Júnior, o Normal Regional e o Sítio de Orientação Agrícola, em Cristianópolis; tendo estes 

últimos sido desativados, ao longo do tempo. 

 Durante a década de 1960, no contexto da interiorização do desenvolvimento 

provocado pela transferência da capital federal para a Região Centro-Oeste, e a partir da 

abertura propiciada pelo governo federal para o credenciamento de novas Instituições de 

Ensino Superior, a AEE criou sua primeira faculdade. Assim, em 27 de fevereiro de 1961, 

o Conselho Federal de Educação autorizou o funcionamento da Faculdade de Filosofia 

Bernardo Sayão – FFBS, com a oferta dos cursos de Letras, História, Geografia e 

Pedagogia. Em 18 de março de 1969, a Faculdade de Direito de Anápolis – FADA – foi 

autorizada a funcionar e, em 23 de novembro de 1971, foi igualmente autorizada a 

Faculdade de Odontologia. A Faculdade de Filosofia do Vale do São Patrício, situada em 

Ceres, no Estado de Goiás, foi autorizada a funcionar pelo Decreto nº. 76.994, de 7 de 

janeiro de 1976, tendo esta os cursos de Letras e Pedagogia. Em 1993, as faculdades 

criadas até então foram transformadas em Faculdades Integradas, por força de seu 

Regimento Unificado. 

 Mais recentemente, ao final da década de 1990, as Faculdades Integradas da 

Associação Educativa Evangélica ampliaram suas instalações e a oferta de novos cursos, 

incluindo Ciências Contábeis, em Ceres, e Administração, Educação Física e 

Enfermagem, em Anápolis. Em 2002, deu-se a oferta do curso de Fisioterapia, sendo 

também ampliado o número de vagas para Educação Física e Direito.  

 Convicta da relevância de sua proposta educacional, fundamentada em valores 

cristãos, éticos e democráticos, as Faculdades Integradas da Associação Educativa 

Evangélica foram credenciadas como Centro Universitário de Anápolis – 

UniEVANGÉLICA, em março de 2004. 

Missão: 
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 A Associação Educativa Evangélica, fundamentada em princípios cristãos, 

tem como missão: promover, com excelência, o conhecimento por meio do ensino nos 

diferentes níveis da pesquisa e da extensão, buscando a formação de cidadãos 

comprometidos com o desenvolvimento sustentável. 

 Imbuída de sua missão, a Instituição tem, enquanto valores, a competência, o 

profissionalismo e o trabalho participativo, norteando suas ações por princípios éticos, 

morais e cristãos. 

 A Instituição nutre, ainda, a expectativa de que, nos próximos 5 anos, será 

consolidada como instituição cristã de educação e centro de excelência em ensino, 

pesquisa e extensão, utilizando conceitos inovadores de gestão e adotando políticas 

institucionais modernas e eficazes na condução de seu projeto educacional, tais como: 

• Exercício de sua função social, evidenciando as áreas de atuação educacional, 

assistencial, política, social e cultural. 

• Desenvolvimento de um Projeto Institucional de qualidade, que valorize as 

potencialidades e individualidades do ser humano. 

• Valorização profissional, investindo em projetos de capacitação que visem ao 

aprimoramento e ao crescimento intelectual. 

• Desenvolvimento de programas institucionais que possibilitem a consolidação do Projeto 

Pedagógico do Centro Universitário, garantindo a articulação entre ensino, pesquisa e 

extensão universitária. 

• Estímulo a projetos de pesquisa, iniciação científica e programas de prestação de 

serviços. 

FONTE: PDI 2014-2018 

 

2.2. Características da Mantida 

 
 O Centro Universitário de Anápolis foi criado a partir das Faculdades 

Integradas da Associação Educativa Evangélica, tendo sido credenciado em 15 de março 

de 2004, por meio da Portaria Ministerial nº. 628, publicada no D.O.U. nº. 52, de 16 de 

março de 2004. Em decorrência de seu credenciamento, a Instituição criou, então, em 

2004, o curso de Sistemas de Informação, no turno noturno, e em 2005, o curso de 
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Ciência da Computação, no turno matutino, e os cursos de Farmácia e 

Biologia/Licenciatura, no período noturno. Em 2008, novos cursos foram criados – 

Medicina, no turno diurno e Engenharia Civil, no turno noturno, além dos seguintes 

cursos superiores de tecnologia: Gastronomia, Gestão Financeira, Produção 

Sucroalcooleira, Radiologia e Redes de Computadores, todos no turno noturno. 

 No que se refere à educação a distância, em 2005, dando início a essa 

modalidade, o Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA, cria o Núcleo de 

Educação a Distância – NEAD com a oferta de curso de extensão e seminários. Em 

continuidade à oferta desta modalidade, em 2009, de acordo com a Portaria 4.059 de 

2004, que prevê que as instituições de ensino superior possam introduzir na organização 

pedagógica curricular de cursos superiores a oferta de disciplinas integrantes do 

currículo na modalidade semipresencial, inicia-se a oferta dos 20% da carga horária dos 

cursos reconhecidos, nessa modalidade. Cria-se, em junho de 2012, a Coordenação de 

Educação a Distância. 

 Atualmente, o Centro Universitário de Anápolis, com o olhar voltado para a 

realidade presente e visão de futuro, atua estrategicamente, por meio de uma gestão 

inovadora e compartilhada. Assim, redefine prioridades, a fim de viabilizar sua missão e, 

desse modo, participar efetivamente do processo de desenvolvimento socioeconômico e 

cultural da região. 1.4 Áreas de Atuação Acadêmica 

 Considerando sua missão, a UniEVANGÉLICA concretiza sua proposta 

educativa por meio dos cursos de graduação – licenciatura e bacharelado, cursos 

superiores de tecnologia, cursos de pós-graduação lato e stricto sensu, dos programas e 

linhas de pesquisa e, ainda, dos cursos de extensão. Essa prerrogativa da Instituição em 

ofertar cursos nos diferentes níveis de ensino superior favorece a articulação entre as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. A dinâmica da integração dessas atividades 

mobiliza o processo educativo. Nesse sentido, a UniEVANGÉLICA incorpora às suas 

atividades acadêmicas programas de iniciação científica, além de projetos de extensão e 

ação comunitária, que proporcionam outros espaços de construção, contextualização e 

divulgação do conhecimento. Do mesmo modo, a utilização de novas tecnologias da 

informação, baseadas na comunicação e na interação, contribuem para o 
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desenvolvimento das habilidades cognitivas do acadêmico, tais como busca análise 

crítica, julgamento, síntese e produção do conhecimento, com maior autonomia. 

FONTE: PDI 2014-2018 

 

3. CONCEPÇÃO DO CURSO 

 

3.1 Identificação do curso 

 

Nome Mantida Endereço Reconhecimento 

Curso Superior de 
Tecnologia em 

Radiologia 

Centro Universitário 
de Anápolis – 

UniEVANGÉLICA 

Av. 
Universitária 

km. 3,5 – 
Cidade 

Universitária – 
Anápolis-GO 

Portaria 
Seres/Mec – nº 
408, de 06 de 

janeiro de 2012. 

 

Vagas/ 
anuais 

Turno C.H total C.H disciplinas 
– horas/aula 

C.H disciplinas - 
horas/relógio 

60 Noturno 3360 h/aula 3360 h/a 2900 h/r 

 
Integralização: Conforme o instrumento de 2015 – NSA aos Cursos Tecnológicos e 
Sequenciais. 

 
Coerente com os princípios de respeito e valorização da dignidade humana, 

inerentes à missão e aos valores institucionais, e considerando a Lei nº 11.340, de 7 de 

agosto de 2006 e a RES. CNE/CP n. 1, de 30/05/2012, todos os Projetos Pedagógicos 

dos cursos da UniEVANGÉLICA são orientados para a Educação em Direitos Humanos, 

que tratam da equidade e diversidade de gênero e do combate à violência contra a mulher 

cuja abordagem é tratada pela transversalidade e interdisciplinarmente. Especificamente, 

esses temas são tratados transversalmente por meio de Atividades Multidisciplinares. É, 

igualmente, estimulada a realização de projetos de extensão e eventos com o objetivo de 

abordar as referidas temáticas (Com Vocação). 

Os temas são abordados através de: 

 Seminários em Radiologia – pesquisa orientada sobre o tema dentro das disciplinas de 

Atividades Multidisciplinares. 
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 Cinetec – programa cinematográfico dos cursos superiores de tecnologia (dentro das 

Atividades Multidisciplinares) com exibição de filmes temáticos. 

 

3.2 Formas de ingresso  

O processo seletivo funciona conforme as normas da instituição. É aberto aos 

egressos do ensino médio e aos portadores de diplomas de ensino superior.  

O PROCESSO SELETIVO para os cursos de graduação da UniEVANGÉLICA 

abrange a base nacional comum do Ensino Médio, não podendo ultrapassar aquele nível 

de complexidade e visa à seleção do candidato com vistas à realização de estudos 

superiores.   

A classificação é feita em ordem decrescente, segundo os pontos obtidos das 

somas alcançadas com todas as provas, depois de aplicados os devidos pesos e 

observados os critérios de desempate. Os candidatos são selecionados até o limite de 

vagas estabelecido pelo curso.  

Faz parte do processo seletivo, o aproveitamento total de um dos três últimos 

resultados obtido no Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, desde que o candidato 

opte por seu aproveitamento.  

Havendo vagas remanescentes é permitido o aproveitamento de pontos dos 

candidatos que obtiveram classificação no vestibular ofertado e nos dois vestibulares 

anteriores da UniEVANGÉLICA. Permanecendo vagas, há oferta de novos vestibulares 

em outros dias e horários, conforme edital a ser divulgado, contendo modalidade da 

prova, instruções e datas.  

O último prazo para preenchimentos de vagas não pode ultrapassar 10% (dez por 

cento) dos dias contados a partir do início do período letivo.  

O edital e a regulamentação dos vestibulares, os programas das disciplinas sobre 

as quais versam as provas, as informações sobre cada curso com os respectivos número 

de vagas, ato de autorização ou reconhecimento, duração e localização e a qualificação 

do quadro docente e biblioteca, ficam disponíveis na íntegra, a partir do início das 

inscrições, na Secretaria Geral de Cursos da UniEVANGÉLICA e na página  eletrônica  

www.unievangelica.edu.br. 

 

http://www.unievangelica.edu.br/
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 Número de vagas 
 

Turnos de 
funcionamento 

Vagas 
por 

turma 

Número 
de 

turmas 

Total de vagas anuais 

Noturno 60 1 60 

Total 60 1 60 

 
 

3.3 Justificativas do curso 

 

De início, a opção da UniEVANGÉLICA pela oferta do curso se justificou pelos 

indicadores de demanda, identificados em pesquisa realizada com alunos de escolas 

públicas e privadas na cidade de Anápolis. Foi constatado expressivo interesse, por parte 

dos respondentes (19,1%), em realizar um Curso Superior em Tecnologia em Radiologia, 

sendo maior a aceitação nas escolas púbicas do que nas escolas particulares. A primeira 

turma do curso teve início no ano de 2006. 

O curso de Tecnologia em Radiologia foi criado na UniEVANGÉLICA como 

uma forma de resposta à demanda da sociedade, num momento em que o progresso 

tecnológico causou alterações no modo de produção, na distribuição da força de trabalho 

e na sua qualificação. A UniEVANGÉLICA, com experiência e infraestrutura básica dos 

outros cursos da área da saúde (Farmácia, Odontologia, Fisioterapia, Enfermagem e 

Educação Física), já conta com uma equipe de professores formada por especialistas, 

mestres e doutores com ampla vivência profissional, capazes de fornecer o embasamento 

teórico-prático necessário para atender a essa demanda. 

 

3.4 Objetivos do curso 

 
O Curso Superior  de Tecnologia em Radiologia da UniEVANGÉLICA objetiva 

preparar profissionais qualificados com adequada fundamentação teórica e 

instrumentalização técnica como base para uma ação competente e eficaz, e que sejam 
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comprometidos com a saúde e o bem-estar coletivos, que desempenhem suas atividades 

com utilização de técnicas radiológicas, através do manuseio de aparelhos de raios-X e 

outros utilizados na produção de imagens, visando auxiliar o diagnóstico médico ou outros 

setores de trabalho que lidam com radiação. Preparar profissionais que sejam dotados de 

senso crítico, ética e responsabilidade que lhe permitam tornar um agente transformador 

da realidade, na promoção da saúde e na busca da melhoria da qualidade de vida da 

população. 

Alicerçar sua capacitação profissional no desenvolvimento de competências 

para o exercício do pensamento crítico e juízo profissional; gerenciamento, análises de 

dados, documentação, tomada de decisões e solução de problemas; comunicação oral e 

escrita; construção do conhecimento e desenvolvimento profissional; interação social; 

atuação ética e responsável, com compreensão da realidade social, cultural e econômica 

de seu meio.  

Mostrar as diferentes concepções da saúde e enfermidade, os princípios 

psicossociais e éticos das relações e os fundamentos do método científico; distinguir 

âmbito e prática profissional, inserindo sua atuação na transformação de realidades, em 

benefício da sociedade.  

 
 

3.5 Perfil profissional do egresso 

 
Ao final do curso o profissional tecnólogo em Radiologia deverá ter como 

atribuições essenciais a prevenção, proteção e recuperação da saúde humana, 

desenvolvendo atividades associadas ao diagnóstico e ao tratamento de doenças através 

das técnicas relacionadas à radiologia.  

Deverá ser um profissional com os seguintes conhecimentos científicos, 

capacitação técnica e habilidades: 

a) Desenvolver atividades cognitivas e psicomotoras para realizar os 

procedimentos radiológicos e radioterápicos;  

b) Identificar corretamente radiografias, sendo capaz de reconhecer estruturas 

anatômicas normais, anomalias e objetos estranhos porventura nelas presentes; 
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c) Formular uma posição pessoal e desenvolver comportamento profissional em 

consonância com os direitos humanos; 

d)  Orientar cuidadosa e adequadamente os pacientes quanto aos preparos para 

os exames radiológicos que exigirem essa conduta; 

e) Executar todos os procedimentos de produção e/ou captação de imagens para 

os quais estiver habilitado, nos setores de diagnóstico, industrial ou áreas correlatas; 

f) Atuar em todos os níveis de atenção à saúde, integrando-se em programas de 

promoção, manutenção, prevenção, proteção e recuperação da saúde, sensibilizado e 

comprometido com o ser humano;  

g) Atuar multiprofissionalmente, interdisciplinarmente e transdisciplinarmente na 

promoção da saúde, baseado na convicção científica, de cidadania e de ética;  

h) Exercer sua profissão de maneira articulada ao contexto social, entendendo-a 

como uma forma de participação e contribuição social. 

 

3.6 Políticas institucionais no âmbito do curso 

 
 O Projeto Pedagógico de Curso (PPC) do Curso Superior de Tecnologia em 

Radiologia segue as metas e objetivos estipulados no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI). Com relação à implementação das políticas institucionais do PDI 

relacionadas ao curso Radiologia destacam-se:  

- A preocupação da Instituição com a adequação e capacitação dos docentes do curso de 

Radiologia, incentivando-os, constantemente, a participarem de programas de 

capacitação, de extensão, existentes na IES e de pós-graduação lato e stricto sensu.  

- A revisão do acervo da biblioteca, realizada semestralmente, a fim de mantê-lo 

atualizado e completo.  

- Apoio Didático-Pedagógico ao corpo docente do curso por meio da Pró-Reitoria 

Acadêmica, que além das suas atividades e programações, dispõe-se a atendê-los em 

seus desafios.  

- A realização de atividades complementares voltadas aos alunos e que visam à 

integralização da matriz curricular complementando o currículo do curso, e enriquecendo-
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o com práticas independentes e com estudos que incluem uma imensa variedade de 

opções.  

- A promoção da integração com os outros cursos de extensão institucionais.  

- A preocupação com a formação integral do aluno, por meio da participação em diversos 

programas institucionais de promoção da cidadania. 

- A existência de laboratórios específicos da área radiológica localizado no bloco E, 

Clinica de Odontologia além de laboratórios multidisciplinares de cursos de áreas afins, 

como, por exemplo, os da área da saúde, microbiologia e microscopia. 

- A oferta de programa de iniciação à pesquisa como o PIBIC e eventos como o CIPEEX – 

Congresso Internacional de Pesquisa, Ensino e Extensão - para que os alunos do Curso 

possam aprofundar seus conhecimentos. 

- O vínculo dos acadêmicos com a comunidade em geral por meio de projetos de 

extensão tais como o Projeto Ciranda, além da realização de eventos em conjunto com 

instituições parceiras. 

 

3.6.1 Políticas institucionais de ensino no âmbito do curso 

 
 O ensino constitui-se essencialmente, de aquisição e produção de 

conhecimento. Desta forma, a UniEvangélica concebe o papel do professor como 

mediador entre o aluno e o conhecimento. A elaboração do conhecimento dá-se de forma 

dinâmica e contextualizada requerendo a participação ativa do acadêmico na construção 

de sua aprendizagem. Nesse sentido adota-se metodologias de aprendizagem dinâmicas 

e inovadoras, problematizando o contexto social, e o processo de avaliação da 

aprendizagem ocorre de forma processual e contínua. Neste contexto, a formação é 

baseada na filosofia humanística e cristã. 

 A UniEvangélica possui ainda uma política de educação inclusiva desde o seu 

processo seletivo (vestibular) até a conclusão do curso. Além da educação inclusiva a 

Instituição tem programas de atendimento à diversidade, tais como UniAtender, UniVida, 

Pastoral Universitária, Programa de Acompanhamento de Concluintes e Egressos, 

UniCuidar, Ouvidoria Geral, UniSocial e Programa de Nivelamento. 
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3.6.2 Políticas institucionais de pesquisa no âmbito do curso 

 
       Os Cursos Superiores de Tecnologia da UniEvangélica seguem as instruções 

normativas do Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia/2014 do Ministério 

da Educação que tem como foco o ensino e a prática profissional voltada para o mercado 

de trabalho, em período de dois a três anos de duração. A matriz curricular atende as 

demandas emergenciais do mercado, porém distancia-se da pesquisa científica pelo 

tempo necessário, para o desenvolvimento metodológico exigido para o levantamento e 

sistematização de dados. 

 

3.6.3 Políticas institucionais de extensão no âmbito do curso 

 
 A UniEvangélica adota a concepção de extensão explicitada pela FORPROEX 

(1987):  “A extensão Universitária é o processo educativo, cultural e científico que articula 

o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre 

Universidade e Sociedade”. A relação entre ensino e extensão supõe transformações no 

processo pedagógico levando à socialização do saber acadêmico, do ponto de vista das 

práticas pedagógicas. Esta relação favorece uma abordagem contextualizada, integradora 

das diferentes áreas do conhecimento e, portanto, interdisciplinar. Além disso, as 

atividades de extensão, articuladas ao ensino podem estabelecer estreita relação entre 

teoria e prática. 

 As ações extensionistas e ações comunitárias são desenvolvidas de forma 

articulada com a missão e visão institucional, tomando como referências as necessidades 

sociais principalmente da comunidade do entorno em que se situa a Instituição. 

 Os cursos de graduação entendem as atividades extensionistas como 

mecanismos indutores de qualidade pedagógica. 

 
 

3.6.4 Atividades de ensino e sua articulação com a pesquisa e a extensão 

 
 O ensino, na UniEVANGÉLICA, tem como pressuposto a relação dialógica, 

que se apresenta como promotora da relação horizontal de respeito mútuo entre professor 
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e aluno. Não se permite mais o ensino enciclopedista, onde o professor aparece como o 

único doador de conhecimento ao estudante.  

 Sendo assim, o ensino na UniEVANGÉLICA é baseado no contato do 

estudante com o mundo, com o conhecimento, refletindo sobre ele, reformulando-o, 

ressignificando-o, pois o mundo e o conhecimento são dinâmicos e mutáveis, não estão 

prontos e requerem a reconstrução diuturna da sociedade. Busca, deste modo, a 

integração entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão, tendo em vista promover a 

formação acadêmica de forma contextualizada, a partir de análise e interpretação de 

fenômenos sociais e naturais, abordados com adequação científica e incorporando o 

hábito de investigação com rigor metodológico. 

 A IES entende que a capacidade de criar e trabalhar com o conhecimento 

pode garantir o desenvolvimento de uma instituição educativa, como também de um país 

de forma sustentável e soberana. Por isso, educar pessoas que saibam criar e trabalhar o 

conhecimento é fundamental para uma nação. É dessa relação com o saber que se 

formam cidadãos críticos, autores, reflexivos, criativos. Um saber que é assim construído 

percebe melhor a necessidade de transformar o mundo para que ele seja melhor para um 

maior número de pessoas. O profissional formado nessa concepção de mundo, de 

homem, de educação e de ensino compreende melhor a responsabilidade social de sua 

profissão num país ainda tão carente de formados em nível superior. Enfim, é um 

profissional que é sensível aos problemas que a sociedade enfrenta.  

O curso de Radiologia prevê a formação de profissionais sensíveis à realidade 

que o circunda. Para tanto, são desenvolvidas ações de extensão e pesquisa dentro das 

disciplinas, o que permite a integração do tripé que sustenta o ensino superior: ensino, 

pesquisa e extensão. 

As ações são registradas no formulário de extensão segundo os seguintes 

requisitos institucionais: 

a) Atividades de observação, com registro sistemático das práticas que ocorrem no 

campo da Radiologia, a partir das visitas a empresas ou da investigação das 

práticas mercadológicas que ocorrem no meio profissional; 

b) Eventos Internos com outros cursos da Instituição: O curso de Radiologia atua em 

parceria com os cursos de Estética e Cosmética, Medicina em eventos específicos 
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destes cursos. A participação do curso tem sido diretamente na elaboração e 

organização eventos e seminários. A integração interdisciplinar e multidisciplinar 

tem sido garantida nestes eventos pelo número de alunos envolvidos nas ações, e 

pela concepção de cada curso e suas especificidades que se integram 

mutuamente; 

c) Fórum Multidisciplinar: o curso de Radiologia integra-se ao Fórum participando com 

pesquisas e ações previstas nas disciplinas de “Atividades Multidisciplinares”, e 

unindo-se aos demais cursos na exposição e discussões de temáticas que passam 

pelas questões políticas, ambientais, antropológicas, étnico-raciais, presentes no 

contexto social dos docentes e discentes. Composto por Palestras, Programa 

Cinematográfico, apresentações de resultados de pesquisas, incluindo pesquisas 

de mercado, o Fórum tem-se revelado um ambiente para discussões, debates e 

avanço do conhecimento; e, 

d) Visitas Técnicas: no curso de radiologia, as visitas técnicas constituem um 

momento de aprendizagem e pesquisa in locus, onde o acadêmico reconhece 

diferentes realidades entre a teoria e prática, como por exemplo, o depósito de 

rejeitos do Césio-137 em Abadia de Goiás, usinas nucleares de Angra dos Reis, o 

que têm garantido um aprendizado prático e perceptível das possibilidades e do 

campo de atuação profissional ressaltando a importância da proteção radiológica 

para o paciente e o profissional.  

A qualidade pedagógica destas ações reflete no campo do conhecimento 

construído. Ao retornar dessas ações, seja qual for a modalidade, o aluno está capacitado 

a descrever, registrar e sistematizar o conhecimento adquirido , dialogando entre as 

concepções teóricas e suas práticas.             

 

3.7 Metodologias de ensino 

 
O ensino tem como pressuposto a relação dialógica, que se apresenta como 

promotora da relação horizontal de respeito mútuo entre professor e aluno.  Não se 

admite mais o ensino enciclopedista, onde o professor aparece como o único doador de 

conhecimento ao estudante.  
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A IES entende que a capacidade de criar e trabalhar com o conhecimento pode 

garantir o desenvolvimento de uma instituição educativa, como também de um país, de 

forma sustentável e soberana. Por isso, educar pessoas que saibam criar e trabalhar o 

conhecimento é fundamental para uma nação.  

Sendo assim, o ensino na UniEVANGÉLICA deve ser baseado no contato do 

estudante com o mundo, com o conhecimento, refletindo sobre ele, reformulando-o, 

ressignificando-o, pois o mundo e o conhecimento são dinâmicos e mutáveis, não estão 

prontos e requerem a reconstrução diuturna dos homens (PPI, 2008). 

A UniEVANGÉLICA busca, portanto, a integração entre as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, tendo em vista promover a formação acadêmica de forma 

contextualizada, a partir de análise e interpretação de fenômenos sociais e naturais, 

abordados com adequação científica e incorporando o hábito de investigação com rigor 

metodológico. 

É apenas dessa relação com o saber que se forma cidadãos 
críticos, autores, reflexivos, criativos. Um saber que é assim 
construído percebe melhor a necessidade de transformar o 
mundo para que ele seja melhor para um maior número de 
pessoas. O profissional formado nessa concepção de mundo, 
de homem, de educação e de ensino compreende melhor a 
responsabilidade social de sua profissão num país ainda tão 
carente de formados em nível superior. Enfim, é um 
profissional que é sensível aos problemas que a sociedade 
enfrenta.  (PPI, 2008). 
 

Nessa perspectiva, a UniEVANGÉLICA adota uma concepção de ensino 

articulado com a pesquisa e a extensão, conforme o conceito explicitado pelo 

FORPROEX8, em 1987: “A Extensão Universitária é o processo educativo, cultural e 

científico que articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação 

transformadora entre Universidade e Sociedade.” 

Ainda, de acordo, com o PPI, 2008, a relação entre o ensino, à pesquisa e a 

extensão supõe transformações no processo pedagógico, pois professores e alunos 

constituem-se como sujeitos do ato de ensinar e aprender, levando à socialização do 

saber acadêmico. Do ponto de vista das práticas pedagógicas, esta relação favorece uma 

abordagem contextualizada, integradora das diferentes áreas do conhecimento, portanto, 

interdisciplinar. E, pelo contato com a realidade da vida social, a relação ensino-pesquisa 



23 

 

se consolida como espaço de análise e compreensão dessa realidade, de onde emergem 

novos temas de estudo e pesquisa, contribuindo, deste modo, para a flexibilização 

curricular. 

 Além disso, as atividades de extensão, articuladas ao ensino, podem 

estabelecer estreita relação entre a teoria e a prática, atribuindo maior significado às 

atividades, como também, oportunizando o desenvolvimento de diferentes habilidades e 

competências. Coerente com a concepção institucional de ensino e aprendizagem e, a fim 

de se materializar os propósitos almejados nos objetivos do curso, a articulação entre 

ensino, pesquisa e extensão, no curso de radiologia, será perceptível nas atividades 

desenvolvidas em sala de aula ou fora dela.    

Assim, deverão ser utilizadas diferentes estratégias pedagógicas, que permitam 

a contextualização dos temas e das abordagens teóricas, a participação ativa dos 

acadêmicos na construção do conhecimento, de forma interdisciplinar, articulada à 

realidade da área do conhecimento de modo a permitir o desenvolvimento de postura 

investigativa, questionadora e crítica assim como o domínio das habilidades e 

competências previstas no perfil profissional desejado.  

Dentre outras, poderão ser desenvolvidas:  

 Atividades de observação, com registro sistemático das práticas que ocorrem no 

campo da Radiologia, a partir das visitas a empresas ou da investigação das 

práticas mercadológicas que ocorrem no meio profissional; 

 Sistematização e relatos destas observações a serem apresentados em 

seminários, para a discussão e apreciação crítica;  

 Utilização de laboratório de Informática e diferentes mídias eletrônicas, para busca 

e compartilhamento do conhecimento, assim como, para instrumentalização de 

outras atividades; 

 Utilização de laboratório específico para busca da aplicação prática dos 

conhecimentos adquiridos; 

 Atividades Complementares que podem incluir projetos de pesquisa, projetos de 

extensão, visitas técnicas, seminários, simpósios, congressos e conferências. 
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  A visita técnica é uma atividade didático-pedagógica e tem caráter eminentemente 

educativo, objetivando complementar a aprendizagem e promover o 

enriquecimento sociocultural dos participantes. Para que aconteça de forma 

adequada e os objetivos propostos sejam alcançados. 

 

3.7.1 Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo de ensino e 
aprendizagem 

 
As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) estão presentes em diversos 

momentos no processo de ensino-aprendizagem do Curso Superior de Tecnologia em 

Radiologia, bem como na própria estrutura da IES. As tecnologias agilizam a troca de 

informações entre usuários de diversos níveis, facilitando a comunicação e, 

consequentemente, auxiliando no processo de ensino-aprendizagem. As TICs mais 

utilizadas pelo Curso são as seguintes:  

a) UniVIRTUAL - EAD - Departamento Institucional responsável pela coordenação de 

todas as atividades de educação à distância e semipresencial, por meio da plataforma 

Moodle, atuando desde 2010 na oferta de disciplinas semipresenciais de Língua 

Portuguesa, Metodologia do Trabalho Científico e Empreendedorismo, com a utilização e-

books, vídeos, chats, fóruns de discussão, com a participação de alunos, professores, 

tutores, direção, UniLINGUAGEM e Direção dos Cursos;  

b) Sistema Acadêmico Lyceum - uma plataforma de gestão e controle acadêmico, que 

possibilita aos professores anexarem materiais virtuais, tais como planilhas, arquivos de 

texto, mensagens, imagens, links, etc., para acesso direto pelo aluno. Além disso, o 

sistema Lyceum permite a comunicação entre professores e alunos, a visualização de 

histogramas de notas, lançamento de notas, geração de boletos, consultas sobre dados 

financeiros, dentre outros.  

c) CDs, DVDs e Softwares disponibilizados na Biblioteca Central como suporte às aulas 

dos professores; 

d) Canais de comunicação entre aluno x IES, por meio de links na página principal da IES 

(www.unievangelica.edu.br), intitulados como: Fale com o Reitor, Fale com o Presidente e 

Ouvidoria;  
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e) Comunicação entre aluno x IES e comunidade x IES, por meio das redes sociais, 

Twitter e Facebook;  

f) Softwares e tecnologias computacionais disponibilizadas pelos Laboratórios 

institucionais tais como, navegadores, aplicativos etc. 

 
 

3.8. Avaliação dos processos de ensino-aprendizagem 

 
A avaliação do desempenho acadêmico no Curso Superior de Tecnologia em 

Radiologia é realizada por disciplina, incidindo sobre a frequência e o aproveitamento dos 

conteúdos ministrados em cada uma delas.  

Independente dos demais resultados obtidos é considerado reprovado na disciplina 

o aluno que não obtenha frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas 

e demais atividades programadas.  

Compete ao professor da disciplina elaborar exercícios e as atividades escolares 

sob a forma de leituras, relatórios, consultas, pesquisa e demais trabalhos, bem como 

avaliar e registrar os resultados.  

Objetivando garantir um processo de avaliação contínua que permita cotejar as 

competências requeridas pelo curso, aferindo também a importância do caráter inter e 

multidisciplinar das ações didáticas pedagogicamente estruturadas, são utilizados 

instrumentos avaliativos como: testes, provas discursivas, objetivas e práticas, trabalhos, 

realizações de eventos, relatórios e outros que se caracterizem pela construção do 

conhecimento como: realização de projetos, estudos de caso, participação em atividades 

de simulação pertinentes à ação do Tecnólogo em Radiologia, apresentação de 

seminários e resolução de problemas identificados num dado contexto, entre outros. 

Assim, o que se pretende não é só avaliar o conhecimento adquirido, mas, 

sobretudo, a capacidade de agregá-los em busca de outros conhecimentos na realização 

do que foi proposto.  

As verificações de aprendizagem de cada disciplina, em número de 3 (três) por 

período letivo, visam à avaliação progressiva do aproveitamento do aluno e constam de, 

no mínimo, 3 (três) provas escritas e práticas, sob forma de questões objetivas e/ou 

dissertativas, previstas no calendário escolar, e/ou outras formas de verificação, podendo 
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ser atribuídos pesos às diferentes atividades, desde que constem no plano de curso 

aprovado previamente pelo colegiado.  

Em qualquer disciplina, é considerado aprovado o aluno cuja média final seja igual 

ou superior a 60 (sessenta), nota pela qual receberá a Certificação de Tecnólogo em 

Radiologia, junto à UniEVANGÉLICA, obtida do aproveitamento nas 3 (três) verificações 

de aprendizagem, observada a frequência mínima obrigatória de setenta e cinco por 

cento.  

O aluno poderá, também, cursar as disciplinas na modalidade semipresencial. As 

Disciplinas oferecidas nesta modalidade de ensino, após o reconhecimento do Curso, 

podem ser cursadas com equivalência a 20% da carga horária total do Curso, desde que 

a Ementa e a Carga Horária sejam compatíveis. O aluno poderá ainda cursar disciplinas 

em cursos regulares de áreas afins oferecidos pela instituição. 

 

3.9. Programas de nivelamento 

 
Programa de Nivelamento em Língua Portuguesa: Esse programa se justifica pelas 

dificuldades apresentadas pelos acadêmicos da graduação em competências e 

habilidades ligadas à língua portuguesa e à linguagem matemática. Ações como ler, 

interpretar e produzir textos, assim como estabelecer relações básicas intrínsecas ao 

raciocínio matemático são desafios cotidianos em sala de aula. Os objetivos do programa 

são: 

- Oferecer condições para que os ingressantes nos cursos de graduação da 

UniEVANGÉLICA tenham melhores condições para se desenvolver na vida acadêmica. 

- Diminuir obstáculos entre o corpo discente e os conteúdos ministrados em sala de 

aula. 

- Gerar melhor aproveitamento de conteúdos durante as aulas ministradas na 

graduação. 

- Contribuir para formação acadêmica e profissional de maior qualidade. 

Durante dois semestres letivos haverá o nivelamento de língua portuguesa e a 

estrutura do EAD e da Pró-reitoria Acadêmica oferecerá apoio técnico e científico para 

que as aulas sejam disponibilizadas na plataforma Moodle. 
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São estratégias do programa: 

- diagnóstico da primeira semana de aula de cada semestre por meio da aplicação 

de questionário em suporte eletrônico; 

- conteúdo online sobre questões de linguagem, envolvendo especialmente 

gramática básica e estruturação textual; 

- intervenção nas aulas presenciais, oferecendo reforços de língua portuguesa; 

-  banco de questões de leitura e interpretação de textos; 

- incorporação dos conteúdos de revisão às avaliações de Língua Portuguesa e 

MTC; 

- conteúdo de suporte nas redes sociais; 

- vídeo-aulas de tópicos básicos de linguagem. 

 

3.10 Estágio curricular supervisionado  

  

 Os estágios no Curso de Tecnologia em Radiologia obedecerão basicamente 

às determinações das leis de diretrizes e bases da educação superior nacional e as 

diretrizes curriculares estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação para os cursos 

tecnológicos. Será considerado estágio supervisionado obrigatório, obedecendo a 

determinações da LDB, o estágio realizado nos cinco últimos períodos do curso, isto é, do 

2º ao 6º período. A carga horária mínima do estágio curricular supervisionado obrigatório 

será de 480 horas, superior a 20% da carga horária do curso, subdividida em: 90 horas no 

2º período, 90 horas no 3º período, 90 horas no 4º período, 90 horas no 5º período e 120 

horas no 6º período.  

Não será permitida a realização do estágio curricular supervisionado obrigatório 

exclusivamente em um período do curso, salvo exceções a serem consideradas pelo 

coordenador pedagógico do curso. Mesmo o acadêmico se inserindo no contexto 

diferenciado para realização do estágio do 2º ao 6º período, o relatório segue 

normalmente seus trâmites legais.  

A instituição cedente, deverá obrigatoriamente ser conveniada com a 

UniEvangélica, sob as normas de seu regulamento e da legislação vigente. Entidades ou 
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empresas não conveniadas não poderão servir para que o acadêmico realize o estágio 

curricular supervisionado.  

O supervisor do estágio, bem como o orientador, deverá ser profissional de 

nível superior Tecnólogo em Radiologia. O profissional orientador direto poderá ser de 

nível técnico, sendo vedado a este profissional assinar qualquer documento do estágio 

supervisionado. Cada acadêmico que realizar o estágio deverá preencher formulário 

completo, por escrito, das atividades desenvolvidas, que será entregue aos professores 

responsáveis para a avaliação. É permitido aos acadêmicos, a realização do estágio em 

todas as áreas do conhecimento da Radiologia, a saber: 

- Radiologia Médica; 

- Radiologia Odontológica; 

- Radiologia Veterinária; 

- Radiologia Industrial; 

- Irradiação de Alimentos; 

- Radioproteção.  

Em quaisquer das áreas pelas quais o acadêmico optar por realizar o estágio, 

deverá ele, ser acompanhado pelo orientador, na instituição cedente e um supervisor 

professor da UniEVANGÉLICA. Os acadêmicos possuem um termo de conscientemento 

livre e esclarecido (TCLE) em conjunto com as instituições cedentes de estágio 

supervisionados, assinada pelo coordenador do curso.  

A carta de apresentação obedecerá dois modelos, sendo uma para o estágio 

supervisionado e outra para estágio de observação, que é enviada pelo reitor da 

UniEVANGÉLICA em convênio com as instituições cedentes do estágio. Não será 

obrigatória a realização do estágio curricular supervisionado em somente uma das áreas 

do conhecimento do curso, podendo, o estagiário optar por mais de uma área, afins ou 

não, desde que se cumpra o mínimo de horas exigidas pela legislação e pela sequência 

curricular do curso. Quando realizado, o estágio, em diferentes áreas, os relatórios devem 

ser específicos e individualizados para cada área.  

Os acadêmicos que realizarão o estágio, deverão cumprir ou fazer cumprir as 

normas da instituição cedente e elevar os conceitos éticos e morais da instituição, bem 

como os da UniEVANGÉLICA. Se o acadêmico for desligado do estágio por motivos 
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comportamentais, caberão ao supervisor do curso ou ao gestor, as providências quanto 

às punições, conforme normas do regimento geral da UniEVANGÉLICA.  

O relatório final de conclusão deverá ser entregue dentro das normas técnicas 

exigidas pelo curso, como parte dos requisitos para a colação do grau no Curso de 

Tecnologia em Radiologia. Não será permitida a colação de grau dos acadêmicos que, 

por quaisquer motivos não cumprirem as horas mínimas de estágio exigidas pelo curso. 

Outros dispositivos poderão ser acrescentados a estas normas, em qualquer momento 

que se pressupor a necessidade de incrementação, para a melhoria das condições dos 

estágios para o curso. 

 
 

3.11 Atividades práticas de ensino 

 
 O Curso Superior de Tecnologia em Radiologia articula a teoria e a prática em 

toda sua extensão. Todo o processo de ensino-aprendizagem está organizado de maneira 

que as disciplinas teóricas subsidiem as disciplinas práticas. De um total de 3360 horas, o 

curso está organizado com 2780 horas de teórico/prática e 100 horas de atividades 

complementares e 480 horas de estágio supervisionado, mantendo equilíbrio e articulação 

entre as disciplinas da Matriz Curricular. 

 Embora os conteúdos que servem de subsídio teórico para as disciplinas 

práticas não estejam organizados sob a forma de (disciplinas) pré-requisito, os conteúdos 

são cuidadosamente pensados e registrados nos planos de ensino, de maneira a garantir 

que os alunos os recebam antes de irem para as atividades práticas a eles relacionadas. 

 Assim, disciplinas como: Bioquímica, Citologia e histologia, Física das 

radiações, Introdução a radiologia, Radioproteção e radiometria, Biossegurança, 

Anatomia humana e funcional 1 e 2, Ambiente hospitalar, Efeitos biológicos das 

radiações, Elementos da radiologia convencional, Eletricidade e magnetismo na 

radiologia, Fisiologia humana aplicada a radiologia, Psicologia do relacionamento 

humano, aparecem nos dois períodos iniciais, já que são compostas dos conteúdos 

fundamentais a várias disciplinas práticas do curso. 

 A disciplina de Inglês instrumental e informática em radiologia, atendem 

demandas de outras disciplinas que muito se utilizam de termos técnicos instrumentais, 
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para conhecimento da anatomia humana na língua estrangeira e também dos softwares 

utilizados nos equipamentos mais atuais das clínicas e hospitais.  

A partir do terceiro período iniciam-se as disciplinas mais direcionadas e 

específicas, como exemplo, Fisiologia humana aplicada a radiologia, Legislação e ética 

profissional, Radiologia odontológica, Radiologia convencional, Anatomia radiológica 

veterinária, Semiotécnica da radiologia, Técnicas de enfermagem, Exames radiológicos 

especiais e outros. 

No quinto e sexto períodos são ofertadas disciplinas como Medicina nuclear, 

Radioterapia, Oncologia radiológica, Mamografia, Radiologia industrial, Ressonância 

magnética e Tomografia computadorizada, que estão ligadas diretamente a prática 

profissional. 

Além disso, as visitas técnicas, Seminários e as oficinas são também 

organizados com a finalidade de promover a articulação entre a teoria e a prática nos 

processos de ensino-aprendizagem desenvolvidos no âmbito do curso. 

 
 

3.12 Atividades complementares   

 
As atividades complementares visam propiciar aos alunos a aquisição de 

experiências diversificadas inerentes e indispensáveis ao seu futuro profissional, 

buscando aproximá-los da realidade escola/mercado de trabalho.  

As atividades complementares, como componente curricular enriquecedor de 

conhecimentos, abrangem a prática de estudos e atividades independentes, transversais, 

opcionais, interdisciplinares e de permanente contextualização e atualização, devendo 

possibilitar ao aluno vivências acadêmicas compatíveis com as relações do mercado de 

trabalho, estabelecidas ao longo do curso, notadamente integrando-as às diversas 

peculiaridades regionais e culturais.  

      Essas atividades são obrigatórias, devendo ser cumpridas 100 horas e têm a 

finalidade de enriquecer o processo de ensino-aprendizagem objetivando: 

1. Complementar a formação profissional e social;  

2. Ampliar os horizontes do conhecimento, bem como de sua prática, para além da sala 

de aula, em atividades de ensino, pesquisa e extensão;  
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3. Favorecer o relacionamento entre grupos e a convivência com as diferenças sociais no 

contexto regional em que se insere a instituição;  

4. Propiciar a interdisciplinaridade no currículo,  

5. Estimular práticas de estudo independentes, visando a uma progressiva autonomia 

profissional e intelectual do aluno.  

As atividades complementares devem constar no histórico escolar do aluno e 

serão controladas pela Direção/Coordenação dos Cursos Superiores de Tecnologia. 

Podem ser iniciadas a partir do 1º (primeiro) período, desde que o acadêmico esteja 

matriculado no curso. O acadêmico somente colará grau de Tecnólogo com o 

cumprimento integral da carga horária estabelecida para cada curso.  

São consideradas atividades complementares: atividades de ensino, atividades 

de pesquisa e atividades de extensão. As atividades de ensino compreendem: disciplinas 

complementares, não previstas no currículo e cursadas em outra IES; atividades de 

monitoria; participação em minicursos e palestras; Ensino à distância com afinidade e 

aderência ao curso; Cursos na área de informática ou língua estrangeira.  

As atividades de pesquisa compreendem: Artigo publicado; Apresentação de 

trabalhos científicos (congressos, seminários, etc.); Projeto de iniciação científica.  

   As atividades de extensão compreendem: Eventos, minicursos, oficinas 

realizadas pelos demais Cursos Superiores de Tecnologia; organização de eventos, 

atuação social beneficente (doação de sangue, assistencialismo). 

 
 

3.13  Apoio ao discente 

 
A Coordenação de apoio ao Discente é o setor de serviço institucional de 

atendimento aos alunos, que atua de forma integrada a outros setores da 

UniEVANGÉLICA. Tem como objetivo acolher, integrar, atender e acompanhar os 

discentes, individual ou coletivamente, ajudando-os em suas necessidades e zelando por 

sua formação humana e profissional, de modo a favorecer sua inclusão, permanência, 

apoio financeiro, assim como o sucesso no desenvolvimento acadêmico.  

Sua base é a política institucional de apoio ao discente e procura atender às 

diretrizes e exigências do Ministério da Educação quanto ao atendimento ao aluno e ao 
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acompanhamento do egresso, bem como promover ações advindas das prioridades 

estabelecidas pelo Planejamento Estratégico da Instituição. O atendimento é diversificado 

e abrange diferentes áreas:  

a) Programas de bolsas e financiamento estudantil, gerenciado pelo UniSOCIAL, 

departamento vinculado à Mantenedora:  

• Programa de bolsa de estudos AEE – filantropia (Portaria AEE nº 018 de 08/06/2007):  

• Bolsa licenciatura: é uma bolsa Institucional concedida aos acadêmicos dos cursos de 

Licenciatura.  

• ProUni– Programa Universidade para Todos. 

 PraVocê: Financiamento estudantil da UniEVANGÉLICA 

b) Programa de Integração Acadêmica: Destinado ao acolhimento dos novos alunos. 

Informa quanto ao funcionamento dos diferentes setores institucionais. Orienta sobre os 

princípios, valores, as normas e a ética acadêmica, favorecendo a integração dos alunos 

na instituição. 

c) Programa de Nivelamento, que realiza o diagnóstico do desempenho dos alunos 

ingressantes em Língua Portuguesa e Matemática e oferece acompanhamento 

pedagógico, por meio de programas de nivelamento e monitorias, com o apoio da 

coordenação pedagógica e dos coordenadores dos cursos. Além das atividades de 

recuperação e nivelamento, o Programa orienta os acadêmicos, por meio de conferências 

e grupos de estudo, nos aspectos relativos ao desenvolvimento das rotinas acadêmicas, 

dos processos metacognitivos e do desenvolvimento da identidade profissional.  

d) Programa de Prevenção ao uso indevido de drogas.  

e) Programa de atendimento aos portadores de deficiências.  

f) Programa de concluintes e egressos tem como objetivo orientar e apoiar os 

concluintes no processo de inserção profissional, mantendo banco de dados relacionados 

com estágios não obrigatórios, informações sobre concursos e vagas no mercado de 

trabalho. Ouvidoria-geral: A Ouvidoria é um órgão destinado a manter contato constante 

com a comunidade acadêmica e a comunidade em geral, com o objetivo de registrar 

críticas, sugestões, elogios, ou qualquer informação importante para a gestão e 

encaminhá-los aos órgãos competentes, acompanhando as providências, com vistas a 
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alcançar o desenvolvimento de uma visão compartilhada em torno das principais questões 

da IES, gerando resultados práticos para a direção da organização.  

 

3.14 Atividades de tutoria  

 
 No Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA, mantida da 

Associação Educativa Evangélica – AEE, os Tutores Mediadores atuam junto aos 

acadêmicos sob as orientações e supervisão da equipe de docentes, principalmente, 

como mediadores pedagógicos e facilitadores nos processos de ensino e aprendizagem. 

É necessário para o Tutor Mediador formação em nível superior e pós-graduação lato 

sensu, preferencialmente, na área do curso e/ou da disciplina na qual atua. 

 Nessa perspectiva, o Tutor Mediador é contratado para efetivo trabalho 

pedagógico com carga horária de 22 ou 44 horas semanais. Esse modelo de tutoria virtual 

possibilita um acompanhamento contínuo e muito próximo do processo de aprendizagem 

de cada estudante.  

Tutor Mediador 

 O tutor a distância, no exercício da função não docente, participa ativamente da 

prática pedagógica. É um profissional graduado na área do curso, devidamente 

capacitado para uso das TICs, que atua a partir da Instituição e, por meio do ambiente 

virtual de aprendizagem, media o processo pedagógico com estudantes geograficamente 

distantes e referenciado aos polos de apoio presencial. 

 No modelo pedagógico, desenhado pela tutoria ganha sentido por meio do 

planejamento e das ações do professor, que é o responsável pela elaboração do plano de 

ensino, conteúdo proposto, atividades e avaliações durante o semestre letivo. 

 Assim, a tutoria é exercida por um profissional da área acadêmica que assume 

um papel mediador do processo de construção do conhecimento na perspectiva de 

intermediar as ações de ensino e aprendizagem entre o professor/aluno, entre 

aluno/conteúdo e também assume um papel de suma importância, que é o de fazer uma 

ponte entre o aluno e a instituição e se tornando elo importantíssimo no sentido de 

oferecer feedbacks propositivos sobre as atividades desenvolvidas, bem como o 

acompanhamento do rendimento do aluno, por meio do Ambiente Virtual de 
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Aprendizagem (AVA). A característica da mediação é baseada no desenvolvimento das 

competências básicas para o estudo on-line, na qual o Tutor Mediador propõe, incentiva e 

delineia novos caminhos de aprendizagem. 

 

Funções do tutor mediador 

1. Função administrativa e organizacional: 

 Organizar a sala de aula virtual dentro do ambiente virtual de aprendizagem. 

 Acompanhar o aprendizado dos alunos. 

 Coordenar o tempo para o acesso ao material e a realização das atividades. 

 Auxiliar os diretores de cursos e professores de disciplina em todas as atividades 

que se fizerem necessárias para bom andamento dos cursos. 

2. Função social: 

 Interagir com os alunos, coordenadores de polos de apoio presencial e professores 

de disciplinas, via mensagem, telefone e ambiente virtual de aprendizagem, 

assuntos relacionados ao conteúdo, tais como: orientações quanto a leituras, 

discussões sobre questões apresentadas no ambiente virtual de aprendizagem, 

síntese de debates, avisos diversos e outros. 

 Fornecer feedback aos alunos, professores, coordenadores de polo e diretores. 

 Orientar quanto a comportamentos esperados dos alunos no ambiente virtual de 

aprendizagem (palavreados indevidos), código de conduta, diretrizes contra plágio 

e regras de boa convivência nas relações mediadas pela internet (netiqueta) ou e-

mails. 

3. Função tecnológica: 

 Auxiliar os alunos na interpretação do material visual e multimídia. 

 Auxiliar os alunos em dificuldades como: uso de softwares e hardwares, envio de 

arquivos em anexo, formatação de textos ou imagens e acesso a sites, dentre 

outros. 

4. Função pedagógica 

 Esclarecer dúvidas, questionamentos, sugestões e observações por alunos, tutores 

presenciais e coordenadores de polo e diretores de curso por meio de fóruns de 

discussão na internet, pelo telefone e pela participação em videoconferências. 
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 Promover espaços de construção coletiva de conhecimento. 

 Selecionar material de apoio e sustentar teoricamente os conteúdos. 

 Assistir ou auxiliar o professor nos processos avaliativos de ensino-aprendizagem. 

 Realizar a leitura e registrar no ambiente virtual de aprendizagem as notas 

referentes à participação dos alunos nos instrumentos avaliativos propostos pelos 

professores. 

 

3.15 Responsabilidades sociais 

 
  

A Associação Educativa Evangélica, instituição filantrópica, sediada no Município 

de Anápolis-Goiás, é mantenedora do Centro Universitário de Anápolis, da Faculdade 

Raízes, da Faculdade Evangélica de Goianésia e Colégios: Couto Magalhães de 

Anápolis; Colégio Álvaro de Melo em Ceres e Colégio Couto Magalhães em Goianésia. 

Tem como missão promover a formação acadêmica voltada para o desenvolvimento da 

integralidade do ser humano, como cidadão capaz de interferir no processo de melhorias 

sociais, e do profissional, preparado para atuar com competência científica, tecnológica, 

ética e política, comprometido com o desenvolvimento sustentável.  

A Associação Educativa Evangélica – AEE – atua em sintonia com sua política de 

filantropia e inclusão social oferecendo aos estudantes, condições de acesso e 

permanência na educação básica e superior, com a concessão de programas de bolsa de 

estudo integral, parcial e o Financiamento Estudantil (FIES).  

O UniSOCIAL – Departamento de Filantropia e Assistência Social – é o 

departamento responsável pela gestão dos programas de bolsas como o ProUni, a Bolsa 

Filantropia, a Bolsa da OVG, juntamente com o Departamento do FIES, que atua na 

gestão do financiamento estudantil.  

No ano de 2006, a Instituição aderiu ao ProUni – Programa Universidade para 

Todos –, ofertando bolsas de estudo integrais em cursos de graduação a candidatos que 

não possuam diploma de curso superior, que apresentem renda per capita de até um 

salário mínimo e meio (bolsa integral), que tenham cursado o ensino médio em escola 

pública ou privada como bolsista integral e que tenham participado do último ENEM 

obtendo média superior a 450 pontos. Conjuntamente, o UniSOCIAL disponibiliza para os 
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alunos matriculados nos cursos de graduação o programa próprio da Instituição – Bolsa 

Filantropia – com a concessão de bolsa de estudo de integral e parcial (50%) obedecendo 

os critérios estabelecidos pela Lei 11.096/2005 e 12.101/2009, ou seja, para a bolsa 

integral comprovação de renda per capita familiar de até 1(um) salário mínimo e meio e 

para bolsa parcial de (50%) comprovação de renda per capita familiar de até 3 (três) 

salários mínimos.  

Em convênio com o Governo do Estado de Goiás, disponibiliza a Bolsa 

Universitária OVG de acordo com os regulamentos e critérios estabelecidos pela 

Organização das Voluntárias de Goiás, entidade que atua na gestão do programa de 

bolsas de estudo do governo estadual. Em contrapartida, o aluno presta serviço voluntário 

em instituições governamentais e não governamentais, de acordo com sua área de 

formação.  

Em parceria também com o MEC/FNDE, disponibiliza para os alunos o FIES – 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior –, como um Programa destinado a 

financiar estudantes de cursos de graduação regularmente matriculados em IES não 

gratuitas e cadastradas no programa, em cursos com avaliação positiva no SINAES – 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, oferecendo financiamento de até 

100% do custo das mensalidades e com juros de 3,4% ao ano.  

Estes programas possibilitam o ingresso e a permanência nas unidades de ensino 

da AEE a crianças, jovens e adultos que, na sua maioria, jamais teriam a chance de se 

tornarem membros ativos de tal instituição e, com isso, mudarem sua história de vida. Por 

meio destes programas, a AEE se apresenta como agente de emancipação social que 

promove a cidadania, os direitos sociais e humanos, visando o ser social como aquele 

que requer transformações profundas nas relações socioeconômicas atuais, e como isso 

se inicia pela garantia do exercício da cidadania, no seu conceito mais elementar, o da 

garantia dos direitos constitucionais.  

Desta forma, podemos dizer que a responsabilidade social da Instituição promove a 

prática comprometida por meio do desempenho de sua missão, que tem como valores a 

competência, o profissionalismo e o trabalho participativo, norteando suas ações por 

princípios éticos, morais e cristãos. 
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Os Cursos Superiores de Tecnologia têm desenvolvido um programa de cinema 

que visa tratar de temas relacionados aos direitos sociais e humanos, gerando reflexões e 

debates, no intuito de promover melhoria de comportamento e motivar os discentes a se 

tornarem profissionais comprometidos com o social. O curso de Radiologia participa do 

programa de cinema juntamente com os demais Cursos Superiores de Tecnologia, sendo 

que o programa é parte integrante dos conteúdos das disciplinas Atividades 

Multidisciplinares I e II. 

3.16 Processos de avaliação do curso 

 

É atribuição do NDE, elaborar e implementar o Projeto de Auto avaliação do 

Curso, abrangendo as dimensões de organização didático-pedagógica, corpo docente e 

infraestrutura, sob a orientação da CPA. As avaliações poderão ser de âmbito interno 

(autoavaliações, avaliações da SEA) quanto externo (ENADE, CPC, avaliação in loco). 

 Os critérios de autoavaliação são estabelecidos pela CPA e levam em 

consideração a articulação entre Projeto Pedagógico do Curso e PDI (articulação do 

projeto com a visão e missão institucional); a coerência entre o Projeto Pedagógico do 

Curso, as Diretrizes Curriculares e os Padrões de Qualidade; a articulação entre o PPC e 

as Diretrizes para Avaliação da Educação Superior. 

    O Projeto de autoavaliação do curso e o fluxo das avaliações são discutidos e 

aprovados pelo colegiado do curso.  

    O principal objetivo da autoavaliação é permitir identificar de forma sistemática 

as potencialidades e fragilidades no processo de implementação do Projeto Pedagógico 

e, a partir de dados confiáveis, propor as melhorias necessárias.  

    O processo de autoavaliação do curso é contínuo, participativo, inovador e 

contextualizado, tendo um caráter diagnóstico e formativo para o autoconhecimento e a 

análise das prioridades e propostas estabelecidas em seu projeto pedagógico. 
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As ações de avaliação promovidas pela SEA e pelo NDE produzem relatórios 

encaminhados e analisados pela CPA, que se incorporam ao relatório institucional, que 

recomenda as ações corretivas visando à melhoria do curso.  

   A autoavaliação do curso de Radiologia é realizada anualmente pela CPA, 

por meio da Subcomissão Interna de Avaliação – SIA – do curso, levando em 

consideração a articulação entre PPC e PDI (articulação do projeto com a visão e missão 

institucional); a coerência entre o PPC, as Diretrizes Curriculares e os Padrões de 

Qualidade; a articulação entre o PPC e as Diretrizes para Avaliação da Educação 

Superior. 

4. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA DO CURSO 

 

4.1 Direção do curso (Coordenação) 

 
Docente: Me. Viviane Antonio Abrahão 
 
 Experiência acadêmica e profissional: Possui graduação em Economia pela 

Universidade Estadual de Anápolis (1992), especialização em Elaboração e Avaliação de 

Projetos, especialização em Metodologia do Ensino Superior e Mestrado em Sociedade, 

Tecnologia e Meio Ambiente pelo Centro Universitário de Anápolis - UniEVANGÉLICA 

(2009). Experiência em coordenação de cursos: 1998/2002 – Curso de Ciências 

Econômicas da Universidade Estadual de Goiás. 2000/2002 – Coordenação dos Cursos 

Sequenciais de Formação Especifica em Ciências Imobiliárias (Anápolis, Luziânia, Caldas 

Novas e Goiânia) e de Radiologia (Anápolis) da Universidade Estadual de Goiás. 

2003/2005 – Assessora Acadêmica da Diretoria dos Cursos Sequenciais de Formação 

Especifica da Universidade Estadual de Goiás. 2005/atual – Diretora dos Cursos 

Superiores de Tecnologia do Centro Universitário de Anápolis. Bolsista do FNDE como 

professora autora para o programa e-Tec Brasil do MEC. 

 http://lattes.cnpq.br/9832641723116469 

  
 
 

Nome: Viviane Antonio Abrahão   

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=4D39EE7F760ACB9E411B094668EAD19A
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End.: Av. Universitária km 3,5 – Cidade Universitária   

Cidade: Anápolis Fone: 62-99991-6038   

Titulação: Mestre Formação 
Acadêmica 

Ciências 
Econômicas 

Regime de 
trabalho 

Integral 
  

e-Mail: vivianeabrahao@unievangelica.edu.br    

Currículo: http://lattes.cnpq.br/9832641723116469    

Tempo de experiência no magistério superior 22 anos 

Tempo de experiência em gestão acadêmica 18 anos 

  
 A Direção do Curso possui carga horária integral dedicada ao atendimento de 

alunos, docentes e comunidade acadêmica em geral e também destinada ao 

cumprimento das atividades preconizadas pelo Regimento Interno do Centro Universitário: 

gestão do corpo docente, discente e funcionários administrativos setoriais ao curso; 

coordenação da equipe de professores para revisão/atualização do Projeto Pedagógico 

do curso; interação direção-ensino pela equipe da Direção, com a participação efetiva dos 

membros da Direção nas disciplinas das áreas referentes às suas especialidades; 

representar o curso junto às autoridades e órgãos deste Centro Universitário; deliberar 

sobre os procedimentos e relatórios oriundos da ouvidoria geral; dirigir, supervisionar e 

fiscalizar a execução das atividades programadas, bem como a assiduidade dos 

professores e demais funcionários administrativos; sugerir a contratação ou dispensa de 

pessoal docente e técnico-administrativo; acatar e respeitar as decisões dos órgãos 

colegiados e Reitoria, zelando pelo bom andamento das suas atividades. 

 Outro aspecto importante da atuação do coordenador do curso refere-se à 

gestão dos processos pedagógicos, como monitoramento da avaliação, principalmente 

cumprindo com as exigências do ENADE; acompanhamento do docente na sua didática e 

demais elementos pedagógicos, etc. 

 

4.2. Coordenação Pedagógica do Curso 

Docente: Drª Rubia de Pina Luchetti 

A coordenação do Curso superior de Tecnologia em Estética e Cosmética está sob 

a supervisão da Prof.ª Drª Rubia de Pina Luchetti, profissional com experiência de 11 

anos no magistério superior e 15 anos fora do magistério. Possui Graduação em 

Engenharia de alimentos pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Mestrado em 

mailto:vivianeabrahao@unievangelica.edu.br
http://lattes.cnpq.br/9832641723116469
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Engenharia agrícola pela Universidade Estadual de Goiás e Doutorado em Ciências 

Ambientais pela Universidade Federal de Goiás. Sua experiência profissional de 

consultora permite a atuação em Gestão de Pessoas em empresas de diversos 

segmentos. 

 

 

4.3 Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

 
O Núcleo Docente Estruturante – NDE do Curso Superior de Tecnologia em 

Radiologia é composto pelo Diretor e, no mínimo, por mais 4 (quatro) docentes do curso, 

conforme regulamentação do Ministério da Educação. Os integrantes do NDE devem ser 

constituídos de docentes vinculados ao curso, “com atribuições de acompanhamento, 

atuante no processo de concepção, consolidação e contínua atualização do projeto 

pedagógico do curso.” (Resolução CONAES nº 1, de 17 de junho de 2010 e Parecer nº 4, 

de 17 de junho de 2010) 

No Centro Universitário de Anápolis, a equipe do NDE é indicada pelo diretor do 

curso, com designação em Portaria, expedida pela Reitoria.  

O NDE do Curso Superior de Tecnologia em Radiologia é composto pelos 

seguintes integrantes:  

DOCENTE   TITULAÇÃO  CARGA HORÁRIA SEMANAL 

Viviane Antonio Abrahão            Mestre    04 

Lívia Dourado Nóbrega Sakai       Especialista                     04 

Máriam Hanna Daccache             Mestre             04 

Allyson Barbosa da Silva     Especialista    04 

Rubia de Pina Luchetti            Doutora    04 

 

A principal função do Núcleo docente estruturante é auxiliar a Coordenação do 

Curso em suas necessidades pedagógicas, exercendo juntamente com o diretor, as 

seguintes funções: 
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 Planejar as atividades acadêmicas que efetivem o cumprimento do PPC, 

assegurando os aspectos do processo formativo e a consolidação do perfil 

profissional do egresso do curso; 

 Zelar pela integralização curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de 

ensino previstas no currículo; 

 Avaliar o processo de implementação do PPC, identificando aspectos positivos, 

assim como as fragilidades, encaminhando os resultados da avaliação ao 

colegiado de professores, para discussão e elaboração de propostas de melhorias; 

 Discutir e aprovar no colegiado do curso as propostas de alteração da matriz 

curricular do curso, zelando por sua coerência com as Diretrizes Curriculares do 

Curso, e encaminhando-as para as Pró-Reitoria Acadêmica, para pareceres e 

posterior aprovação do CAS. 

 Incentivar e definir normas e critérios para as diferentes atividades do curso e 

supervisionar seu desenvolvimento: monitoria; iniciação científica; atividades de 

extensão; estágios supervisionados e não supervisionados; atividades 

complementares, processos de avaliação, coerentes com as normas institucionais 

e legislação da educação superior. 

 Submeter todas as propostas de normas e regulamentos à aprovação do colegiado 

do curso, anexando-as ao PPC.  

 Deliberar sobre assuntos referentes à vida acadêmica dos alunos, em 

conformidade com a legislação educacional e com as normas e princípios 

institucionais. 

O NDE deve, ainda, participar do planejamento e organização das atividades de 

acolhimento e orientação dos alunos ingressantes, das atividades de nivelamento, assim 

como participar do planejamento das atividades com os alunos concluintes, 

disponibilizando informações e orientando-os na inserção na vida profissional. 

 

4.4 Colegiado do curso 

 
A comunidade acadêmica é composta pelo Corpo Docente, Corpo Discente e 

Corpo Técnico-Administrativo e de Apoio. A participação de cada corpo acadêmico é 
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garantida no Regimento do Centro Universitário, que define número e forma de 

participação nos órgãos colegiados e setores da administração dos Cursos.  

A instituição é partidária da concepção segundo a qual a qualidade e eficácia do 

trabalho executado em uma Instituição de Ensino Superior estão diretamente vinculadas à 

forma democrática com que as suas atividades são planejadas e conduzidas.  

Desta maneira, compreende ser fundamental o incentivo de participação por parte 

de seu corpo docente no definir dos rumos a serem tomados pelo curso.  

Logo, faz-se necessário não só possibilitar a participação do docente nas 

instâncias diretivas, mas, também, garanti-las. E é por este motivo o direito do professor 

de representar e de ser representado nos órgãos deliberativos é expressamente definido 

nas normas da Instituição.  

O colegiado se reúne com frequência e as deliberações são todas registradas em 

ata. Esse colegiado tem como função analisar, julgar e decidir sobre processos e 

atividades acadêmicas referentes ao curso, que requeiram a avaliação e o deferimento do 

Colegiado, como aprovação do Plano de Ensino dos docentes, alteração de Matriz 

Curricular e outras, seguindo as orientações do Regimento Geral da Instituição. 
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Nº DOCENTE Titulação Disciplinas 

01 Abelardo Raimundo de 
Souza 

Especialista Legislação e ética profissional 
Exames radiológicos especiais 
Oncologia radiológica 
Princípios de ultrassonografia e 
densitometria óssea 
Ressonância magnética nuclear 
Tomografia computadorizada 
Radioproteção e radiometria 
 

02 Adrielle Beze Peixoto Mestre Sociologia 

03 Antonio César Pereira Mestre Fisiologia humana aplicada a 
radiologia I 
Medicina nuclear 
Semiotécnica da radiologia 

04 Bruno F. Cardoso de Lacerda Especialista Radiologia odontológica 

05 Camilla Diogo Abrahão Especialista Bioquímica, citologia e histologia. 
Efeitos Biológicos da radiação 
Controle de qualidade em 
radiologia  
 

06 Ieso Costa Marques Mestre Empreendedorismo  

07 Eduardo Vieira Machado Mestre Anatomia Radiológica Veterinária 

08 Tiago Meireles do Carmo 
Morais 

Mestre Cidadania, Ética e Espiritualidade 

09 Geraldo de Lacerda Carvalho  Especialista Anatomia humana funcional I 
Anatomia humana funcional II 
 

10 Sandra Elaine Aires de Abreu Doutora Optativa (Metodologia Cientifica)  

11 Hugo de Andrade Silvestre Mestre Língua Portuguesa 

12 Leandro Daniel Porfirio Mestre Física das Radiações 
Eletricidade e magnetismo na 
radiologia  
 

13 Leandro Nascimento da Silva Doutor Patologia Geral 

14 Lívia Dourado Nóbrega Sakai  Especialista Ambiente hospitalar 
Técnicas de enfermagem 
Saúde Pública 
Biossegurança 

15 Márcio Marques de Oliveira Especialista Introdução à radiologia 
Elementos de radiologia 
convencional 
Estágio Supervisionado II 
Estágio supervisionado III 
Estágio supervisionado IV 
Estágio supervisionado V 
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4.5 Corpo docente  

 
 O corpo docente será constituído de profissionais das áreas de conhecimentos 

requeridas pelo curso, com titulação mínima de especialista, selecionados 

institucionalmente, buscando-se a integração de docentes com titulação stricto sensu. 

Segue um rol de professores do curso. 

 
 

4.6 Corpo de tutores  

É contratado 1 tutor para cada disciplina. Os tutores são contratados com uma 

carga horária semanal de 44 horas e todos têm formação na área de atuação e pós-

graduação lato sensu. Além dos tutores, cada disciplina conta com um professor com 

Exames radiológicos contrastados 
Processamento digital de imagens 
Mamografia 

16 Máriam Hanna Daccache Mestre Psicologia do relacionamento 
humano 

17 Nelson Vieira Martins Especialista Informática em radiologia 

18 Ovídia Augusta da Fonseca 
de Almeida Brito 

Especialista Fisiologia humana aplicada a 
radiologia II 
 

19 Rubia de P. Luchetti  Doutora Educação ambiental aplicada à 
radiologia 

20 Sammy Warley Pereira 
Barbosa 

Especialista Estágio supervisionado I 
Estágio supervisionado II 
Estágio supervisionado III 
Estágio supervisionado IV 
Estágio supervisionado V 
Radiologia convencional I 
Radiologia convencional II 
Radiologia industrial  
Radioterapia 

21 Vera Mota da Silva Barbosa Mestre Gestão de serviços em Radiologia 
Seminários em radiologia I e II 
Atividades multidisciplinares I 
Atividades multidisciplinares II 

22 Viviane Antonio Abrahão Mestre Atividades complementares 
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formação na área e pós-graduação stricto sensu com carga horária compatível com a 

carga horária das disciplinas. 

4.7 Corpo técnico-administrativo 

 
 

SECRETARIA SETORIAL 

NOME: Lidiely Lopes Ferreira 

FUNÇÃO: Secretária Acadêmica 

FORMAÇÃO EDUCACIONAL: Curso Superior Completo 

FORMAÇÃO TÉCNICA: Curso Superior em publicidade e propaganda 

CARGA HORÁRIA: 44 h 

SETOR DE ATUAÇÃO: Secretaria Setorial 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 Informar aos alunos relacionados ao curso o andamento dos processos 
junto a Secretaria Geral; 

 Confeccionar os diários; 

 Organizar a frequência diária dos professores; 

 Atualizar de currículos e dados dos professores; 

 Formatar e arquivar os planos de ensino; 

 Elaborar C.I.s e documentações diversas relacionadas ao Curso, 
juntamente com o diretor; 

 Acompanhar os horários de aulas dos acadêmicos com pendências 
(inscritos em disciplina); 

 Emitir, através do Sistema Lyceum de Diários de Classe, atas de provas 
e outros relatórios; 

 Confeccionar e arquivar os diários de classe para acadêmicos – Matrícula 
Fora do Prazo; 

 Alocar salas e turmas – Sistema Lyceum; 

 Cadastrar horários – Sistema Lyceum; 

 Horário de aulas – Formatação para publicação; 

 Receber, encaminhar, conferir e confeccionar despachos finais (Diretor/ 
Professor/Diretor) de processos de aproveitamento de estudos, Licença 
Maternidade, justificativas de faltas, etc); 

 Organizar o arquivo dos diários ao término do período letivo; 

 Verificar o lançamento das frequências, faltas e notas no Lyceum; 

 Conferir o cumprimento da carga horária, por disciplina; 

 Atender professores nas diversas demandas, bem como, o diretor e seus 
auxiliares/assistentes; 

 Realizar o fechamento das disciplinas no Lyceum. 
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NOME: Roberto Meguerditchain 

FUNÇÃO: Auxiliar de Secretaria 

FORMAÇÃO EDUCACIONAL: Ensino Médio Completo 

CARGA HORÁRIA: 44 h 

SETOR DE ATUAÇÃO: Secretaria Setorial 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 Auxilia a Secretária Acadêmica nas atividades diárias 

 Suporte aos discentes e docentes. 

NOME: Milena Gomes Ferreira 

FUNÇÃO:  Jovem Aprendiz 

FORMAÇÃO EDUCACIONAL: Ensino Médio Completo 

CARGA HORÁRIA:  30 h  

SETOR DE ATUAÇÃO: Secretaria Setorial 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 Atendimento ao telefone 

 Entrega de Certificado 

 Entrega processos e documentos nos diversos setores da Instituição 

 
Secretaria-Geral. Como setor responsável pelo registro e controle das atividades 

acadêmicas, realiza as inscrições dos candidatos ao processo seletivo e as matriculas 

semestrais; registra, controla e divulga os resultados da frequência e do desempenho dos 

alunos; recebe e mantém a guarda de toda documentação institucional e acadêmica, de 

ensino, iniciação científica e extensão; expede documentos acadêmicos.  Encaminha 

documentos aos setores competentes para registro. A supervisão geral da secretaria da 

UniEVANGÉLICA é realizada pela Secretária-geral do Centro Universitário, central da 

rede institucional de unidades da educação superior da mantenedora. 

 

Bibliotecária. A bibliotecária e responsável pela organização, registro, controle do acervo 

bibliográfico necessário ao desenvolvimento dos programas dos diferentes cursos, nas 

modalidades impressa ou virtual; coordena e controla o serviço de empréstimos a 

comunidade acadêmica; apoia e orienta os procedimentos de consulta. O funcionamento 

da biblioteca é supervisionado e orientado pela Bibliotecária-geral do Centro Universitário, 

central da rede institucional de unidades da educação superior da mantenedora. 

5. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO 
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O planejamento curricular implica determinada concepção de conhecimento e 

aprendizagem, com abordagem metodológica específica, coerente com a opção político-

filosófica institucional. 

Ao considerar a produção acelerada do conhecimento e as profundas mudanças 

científicas e tecnológicas, a organização curricular coloca importantes desafios aos 

professores e gestores.    

Segundo Silva1, a discussão sobre currículo coloca duas questões centrais ao 

processo educativo, ou seja, qual o conhecimento é considerado essencial a ser 

ensinado? E, que tipo de pessoa se pretende formar? De modo análogo afirma Berticelli2 

ser o currículo “a questão central que diz respeito àquilo que a escola faz e para quem faz 

ou deixa de fazer”.  Existe, desse modo, na construção do currículo escolar uma relação 

de poder, na seleção de saberes que o outro deve aprender e na construção da 

identidade do aluno. 

Nessa perspectiva, a definição curricular, ao selecionar estes, e não aqueles 

saberes, e formar este perfil humano e profissional, e não outro traduz opções 

socioculturais, ideológicas, epistemológicas e políticas que fundamentam a abordagem 

dos diferentes conteúdos cognitivos, procedimentais e atitudinais. Sendo assim, ao se 

definir o currículo, define-se, igualmente, uma concepção de espaço educativo, ou como 

espaço hegemônico, ou, como espaço da produção do conhecimento novo, da inovação 

tecnológica, da ratificação ou revisão dos valores, da crítica e da reconstrução 

permanente das relações sociais.  

A definição da natureza desse espaço, por envolver questões essenciais do 

processo educativo, não pode resultar de deliberações individuais. Ao contrário, se 

constitui num processo de reflexão do coletivo acadêmico, de forma crítica, de construção 

de consensos acerca do campo epistemológico, das práticas pedagógicas inseridas no 

contexto social. E, por tratar-se de um processo que está em permanente, construção, 

supõem retomadas e retificações. Portanto a elaboração de currículos pela comunidade 

acadêmica, que expressem essa intencionalidade, pressupõe o estabelecimento de 

                                                 
1
 SILVA, Tomaz Tadeu. Documentos de identidade – Uma introdução às teorias do currículo. 

2
 BERTICELLI, Ireno Antonio. “Currículo: tendências e filosofia”. In: COSTA, Marisa Vorraber (Org.) O currículo nos 

limiares do contemporâneo. Rio de Janeiro: DP&A, 1998, p. 8. 
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“programas de formação global, com coerência didática e distribuição de tempo de forma 

sequencial, com situações e atividades ordenadas. ”3   

A renovação curricular e a flexibilidade dos projetos pedagógicos dos cursos levam 

em conta a dinâmica da sociedade da informação e mais do que se adequar a ela, os 

currículos dos cursos de graduação se caracterizam pela versatilidade em compreender 

as demandas sociais e interferir nelas, formando profissionais que sejam capazes de 

compreender e enfrentar os problemas cotidianos, com toda sua complexidade, 

celeridade de respostas compatíveis com uma sociedade que se deseja mais humana e 

inclusiva.  

Assim, a UniEVANGÉLICA entende o currículo como espaço educativo que 

compreende um conjunto de saberes e atividades destinados à formação do profissional e 

do cidadão em sua integralidade. Incluídos nesses saberes e atividades estão as 

orientações das Diretrizes Curriculares para a Educação Ambiental (Resolução nº 

02/2012); Diretrizes Curriculares para a Educação em Direitos Humanos (Resolução nº 

01/2012) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Étnico-Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena (Resolução nº 01/2004). 

FONTE: PDI 2014-2018 

Nesse sentido, entende-se que o currículo deve assegurar, minimamente: 

• uma proposta formativa coerente com a visão e missão institucional, 

fundamentando-se nas políticas oficiais para a graduação;  

• uma formação com sólida base científica e tecnológica, com espaços de 

fundamentação teórica e práticas que assegurem a posterior inserção do egresso nessa 

realidade que nela deverá atuar, para oferecer respostas adequadas à sociedade que se 

deseja mais humana e inclusiva; 

• a compreensão da sociedade contemporânea, com suas potencialidades e 

desafios, e o julgamento crítico dessa realidade, que norteie a atuação para uma 

cidadania comprometida com a dignidade humana, a ética e os valores democráticos;  

• espaços de flexibilidade, que levem em conta a dinâmica da sociedade da 

informação;  

• a necessária contextualização, contemplando as demandas sociais; 

                                                 
3
 Idem, p. 11 



49 

 

• a interdisciplinaridade – concepção e formas de implementação; 

• a articulação teórico-prática – como, quando, onde ocorrem as atividades 

que favorecem a articulação entre a teoria e a prática, ao longo do curso;  

• a compatibilidade e adequação da carga-horária para a realização das 

diferentes atividades. 

 O currículo do Curso de Radiologia está organizado no intuito de beneficiar a 

articulação entre teoria e prática. Há total compatibilização e adequação da carga-horária 

para a realização das diferentes atividades propostas. Assim, além das muitas disciplinas 

que contemplam as aulas práticas, que por sua vez são subsidiadas por disciplinas 

teóricas a elas direcionadas, a matriz curricular abre espaço para oficinas, palestras, 

cursos complementares, visitas técnicas e outras atividades propostas, conforme vão 

surgindo demandas de alunos e da comunidade. 

 

5.1 Estrutura curricular 

 
 A estrutura curricular é organizada para oferta de disciplinas semestrais, 

cujas atividades acadêmicas permitem abordagens teóricas e práticas, coerentes com as 

necessidades formativas do perfil do egresso previsto pelo curso de Radiologia. 

Os conteúdos curriculares são selecionados de forma a atender aos objetivos 

do curso e as competências a serem desenvolvidas, conforme orientações contidas no 

Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, a Res CNE/CO 3, de 18 de 

dezembro de 2002 e demais dispositivos legais.   

O curso é desenvolvido em 3360 h/a (Três mil e trezentos e sessenta horas-

aula de cinquenta minutos correspondentes há 2900 horas relógio). Às 2900 horas 

correspondem à carga horária mínima de 1.600 horas relógio exigida pelo Catálogo 

Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, sem considerar Estágios. 

* Carga horária total – 3360 horas 

* Carga horária de disciplinas – 3360 horas 

* Atividades Complementares – 100 horas 

* Estágio supervisionado – 480 horas 
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 Está estruturado em 6 módulos permitindo a conclusão de sua formação num 

limite mínimo de 6 (seis) semestres. 

A carga horária prevista para as disciplinas inclui as abordagens teóricas e 

práticas, definidas na matriz curricular em hora-aula. 

Os conteúdos de formação geral, que favoreçam uma formação humanista e o 

conhecimento da sociedade contemporânea e temas como Direitos Humanos, direito da 

mulher, contempla o tema Cultura Afro-brasileira e indígena, a questão das Relações 

étnico-raciais, é abordada em Sociologia; Cidadania, Ética e Espiritualidade; Psicologia do 

relacionamento humano e Atividades Multidisciplinares. A disciplina de educação 

ambiental aplicada à radiologia desenvolve no discente a visão sustentável e 

ambientalmente correta. Tais conteúdos abordam temas pertinentes à área de formação 

como instrumento de atualização, além de outros temas transversais que tratem de 

questões da sociedade contemporânea. Inseridas na matriz curricular, as Atividades 

Multidisciplinares compreendem atividades práticas supervisionadas, tais como 

laboratórios, atividades em biblioteca, iniciação científica, trabalhos individuais e em 

grupo, visitas técnicas e o CINETEC (Programa Cinematográfico dos CST).   

A disciplina optativa também está presente na matriz curricular no 2º período. Esta 

disciplina é aquela cujo os conteúdos e atividades acadêmicas têm por finalidade 

complementar a formação do discente ampliando seus conhecimentos. É, portanto, 

curricular por compor uma carga horária definida na dinâmica do curso. 

Quanto à pesquisa e à extensão, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão e Ação Comunitária – ProPPE, tem a seu mister a elaboração e execução de 

políticas que desenvolvam na instituição o ensino de pós-graduação, a pesquisa e as 

ações de extensão, de modo integrado entre si e articulado com o ensino de graduação.  

Para bem realizar essa sua atribuição institucional, a ProPPE procura relacionar-se 

com a comunidade para melhor compreensão da realidade socioeconômica e política em 

que está inserida.  

A instituição oferece ao aluno a oportunidade de cursar disciplinas em cursos afins, 

desde que haja equivalência entre a ementa e a carga horária. 

Com essa estrutura o curso forma profissionais capacitados a atuarem nas áreas 

radiológicas gerais e específicas. 
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5.1.1 Matriz curricular 

 

Período Componente Curricular Carga 

Horária 

Teórica Prática 

 

1º Anatomia humana funcional I 80 40 40 

1º Bioquímica, citologia e histologia. 80 40 40 

1º Biossegurança 40 40 0 

1º Física das radiações 80 80 0 

1º Informática em radiologia 40 0 40 

1º Introdução a radiologia 40 40 0 

1º Língua portuguesa 80 80 0 

1º Radioproteção e radiometria  40 40 0 

 Carga horária 480 360 120 

2º Ambiente hospitalar 40 40 0 

2º Anatomia humana funcional II 80 40 40 

2º Efeitos biológicos das radiações 40 40 0 

2º Elementos de radiologia 

convencional 

80 40 40 

2º Eletricidade e magnetismo na 

radiologia 

40 40 0 

2º Estágio supervisionado I 90 0 90 

2º Fisiologia humana aplicada a 

radiologia I 

40 40 0 

2º Inglês instrumental 80 80 0 

2º Optativa 40 40 0 

2º Psicologia do relacionamento 

humano 

40 40 0 

 Carga horária 570 400 170 
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3º Cidadania, Ética e Espiritualidade 40 40 0 

3º Educação ambiental aplicada a 

radiologia 

40 40 0 

3º Estágio supervisionado II 90 0 90 

3º Fisiologia humana aplicada a 

radiologia II 

40 40 0 

3º Legislação e ética profissional 40 40 0 

3º Patologia geral 40 40 0 

3º Radiologia convencional I 80 40 40 

3º Radiologia Odontológica 80 40 40 

3º Semiotécnica da radiologia 40 40 0 

3º Sociologia 40 40 0 

3º Técnicas de enfermagem 40 20 20 

 Carga horária 570 380 190 

4º Atividades Multidisciplinares I 40 0 40 

4º Empreendedorismo 40 40 0 

4º Estágio supervisionado III 90 0 90 

4º Exames radiológicos especiais 80 40 40 

4º Hemodinâmica e radiologia 

intervencionista 

80 80 0 

4º Patologia radiológica 80 40 40 

4º Processamento digital de imagens 80 40 40 

4º Radiologia convencional II 80 40 40 

 Carga horária 570 280 290 

5º Anatomia radiológica veterinária 40 40 0 

5º Estágio supervisionado IV 90 50 90 

5º Exames radiológicos contrastados 80 40 40 

5º Gestão de serviços em radiologia 40 0 0 

5º Medicina Nuclear 80 40 40 

5º Oncologia radiológica 40 40 0 
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5º Princípios de ultrassonografia e 

densitometria óssea 

80 40 40 

5º Radioterapia 80 40 40 

5º Seminários em radiologia I 80 80 0 

 Carga horária 570 360 210 

6º Atividades Multidisciplinares II 40 40 0 

6º Controle de qualidade em radiologia 40 40 0 

6º Estágio supervisionado V 120 0 120 

6º Mamografia 80 40 40 

6º Radiologia Industrial 80 40 40 

6º Ressonância magnética nuclear 80 40 40 

6º Saúde pública 40 40 0 

6º Seminários em radiologia II 40 40 0 

6º Tomografia computadorizada 80 40 40 

 Carga horária 600 320 280 

     

 CARGA HORÁRIA DISCIPLINAS 3360 2100 1260 

 Atividades complementares 100   

 Estágio supervisionado 480   

 Total 3360   

 

Carga horária Prazo de integralização da carga horária 

Total do curso Limite mínimo 
(meses/semestres) 

 

3360 6 semestres  

 
 

5.1.2 Disciplinas optativas 

 
QUADRO DE DISCIPLINAS OPTATIVAS: 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 
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Língua Brasileira de Sinais 40 

Metodologia do Trabalho Cientifico 40 

Tópicos especiais 40 

 
 
 
 

5.1.3 Ementas e bibliografias 

 
1º PERÍODO: 
Introdução à Radiologia 
 
EMENTA: Áreas de atuação do tecnólogo em radiologia; Saúde; Área médica; RX 
convencional e digital, mamografia convencional e digital, Ressonância Magnética 
Nuclear, Tomografia Computadorizada, Radiologia intervencionista, Medicina Nuclear 
(CIntilografia) , PET Escan , Radiologia odontológica; indústria; RX ,  Gama grafia, 
Irradiadores industriais. Segurança; Scaners. A importância do Estágio. Programa de 
Estágio da UniEvángelica. Desafios da Profissão. Sistemas CONTER e CRTR´s, 
Sindicato. Ser tecnólogo em Radiologia. 
 
Bibliografia Básica: 
BONTRAGER, K; LAMPIGNANO, J.P. Tratado de Posicionamento Radiográfico e 
Anatomia Associada - 8ª edição, Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
BONTRAGER, K; LAMPIGNANO, J.P. Tratado de Posicionamento Radiográfico e 
Anatomia Associada - 7ª edição, Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
GONZALEZ, R. C; WOODS, R E. Processamento de Imagens Digitais. Edgard Blucher 
Ltda, 2000. 
 
Bibliografia Complementar: 
Resolução CONTER nº 02, de 04 de maio de 2012. Ementa. Institui e normatiza 
atribuições, competências e funções do Profissional Tecnólogo em Radiologia. Brasília: 
2012. BRASIL. Lei 7.394 de 29 de outubro de 1985. Regula o exercício da profissão de 
Técnico em Radiologia, e dá outras providências. Brasília: 1985. BRASIL.  
Lei 1.234 de 14 de novembro de 1950. Confere direito e vantagens a servidores que 
operam com raios X e substâncias radioativas. Brasília:  
BUSHONG, S.C. Ciência Radiológica para Tecnólogos: Física, Biologia e Proteção. 9 
ed. Elsevier, 2010.  
MOURÃO, A. P. e OLIVEIRA, F. A. Fundamentos de Radiologia e Imagem. 1 ed. 
Difusão, 2012. 
NOBREGA, A. I. Tecnologia Radiológica e Diagnóstico por Imagem. Volumes 1, 2 e 3. 
São Caetano do Sul, 5 ed. Difusão Ed., 2012.  
MOTTA, V. T.; MOTTA, L. R. Informações Biomédicas na Internet. 2 ed. Porto Alegre: 
Médica Missau, 2002. 
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BONTRAGER, K. L. Técnica radiológica e base anatômica. 3. ed. Ampl Rio de 
Janeiro:Guanabara Koogan, 2009. 
 
Bioquímica, citologia e histologia 
Ementa: Organização química e físico-química da célula bem como sua morfologia. 
Organização interna de uma célula : Organelas citoplasmáticas. Membrana celular sua 
composição e transporte entre membranas. Estrutura e partes do núcleo celular: 
Cromossomos e divisão celular e o fluxo da informação genética. Análise bioquímica de 
uma célula: Lipídios, carboidratos, aminoácidos, proteínas, enzimas e ácidos nucléicos. 
Metabolismo celular: respiração. Aspectos histofisiológicos dos principais tecidos 
humanos. 
 
Bibliografia básica: 
JUNQUEIRA, L. C.; JUNQUEIRA, Luiza Maria M. Salles. Técnicas básicas de citologia 
e histologia. Editora: Santos, 1983. 
KÜHNEL, Wolfgang. Citologia, histologia e anatomia microscópica. Editora: Artmed, 
2005. 
MESQUITA, Elizabeth Carneiro. Citologia, histologia e embriologia. Editora: 
Pedagógica e Universitária – EPU, 1981. 
 
Bibliografia Complementar: 
BERG, Jeremy M.; TYMOCZKO, John L.; STRYER, Lubert. Bioquímica. Editora: 
Guanabara Koogan, 2008. 
CORMACK, David H. Fundamentos de histologia. Editora: Guanabara Koogan, 2003. 
GARTNER. Leslie P.: Atlas Colorido de Histologia : Em Cores 4.ed Rio de Janeiro; 
Guanabara Koogan, 7007 431p. Il. ISBN 85-277-0488-9. 
PELCZAR, Michael; REID, Roger; CHAN, E. C. S. Microbiologia. Editora: McGraw-Hill do 
Brasil, 1997. 
LEHNINGER et al. Bioquímica. 2ª ed. Sarvier editora,1995. 
 
 
Biossegurança  
Ementa: : Introdução à biossegurança; Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) e 
Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs); Biossegurança pessoal e do ambiente; 
Princípios gerais de biossegurança hospitalar; Conceitos de assepsia, antissepsia e 
desinfecção; Biossegurança nas salas de exames de imagens médicas; Radioterapia e 
medicina nuclear. 
 
Bibliografia básica: 
SCAFF, L. Física na radiologia: a base analógica de uma era digital. São Paulo: Projeto 
Saber, 2010. 
HIRATA, M. H. HIRATA, R. D. C. FILHO, J. M. Manual de Biossegurança. Barueri, SP: 
Manole, 2012. 
 Portaria MTE n.º 485, de 11 de Novembro de 2005, aprova a NR 32 Brasilia-DF, 2005. 
 
Bibliografia complementar: 
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RDC Nº306 de 07 de dezembro de 2004. Dispõe sobre resíduos de serviços de Saúde, 
Brasília, 07 de dezembro de 2004.    
RDC Nº 50 de 21 de fevereiro de 2002. Dispõe sobre resíduos de serviços de Saúde, 
Brasília. 
 Portaria nº 2616 de 12 de maio de 1998. Dispõe a respeito do controle da infecção 
Hospitalar. Brasília, 13 de maio de 1998. 
COSTA, Maria de Fátima Barrozo da; COSTA, Marco Antônio F. da. Biossegurança de 
OGM: uma visão integrada. Rio de Janeiro: Publit, 2009. 382p. ISBN 9788577731879. 
HIRATA, Mario Hiroyuki; HIRATA, Rosário D C; & MANCINI-FILHO Jorge. Manual de 
Biossegurança. 2ª Ed. Editora Manole Ltda., Barueri, 2012. Número de Chamada: 
576.8.083  
TELELAB – Biossegurança: Diagnóstico e Monitoramento das DST, Aids e Hepatites 3 
Virais. Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais, Secretaria de Vigilância em Saúde, 
Ministério da Saúde, 2010, 150 p.  Disponível em: http://telelab.ufsc.br/cursos-telelab 
H668m. 
 
Informática na Radiologia 
Ementa: Bases de Sistemas de Informações. Histórico, processamento de dados, 
dispositivos de entrada, saída e Entrada/Saída. Pesquisa na Internet. Pesquisa, edição de 
documento e apresentação. Introdução ao ambiente de programação. Organização de 
computadores; componentes básicos de um computador; classificação dos 
computadores. Noções de Sistemas Operacionais 
 
Bibliografia básica: 
MORAZ, E. Curso de Windows XP: passo a passo.Goiânia: Editora Terra. 2003. 
MA, A. L. N. G. Estudo dirigido de Word XP. 2 ed. São Paulo: Editora Érica. 2002. 
CASTELLS, M.. A galáxia da internet: reflexões sobre a internet, os negócios e a 
sociedade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 2003. 
 
Bibliografia complementar: 
SILVA, M. G. da. Informática : terminologia: Microsoft Windows 8, Internet, Segurança, 
Microsoft Word 2013, Microsoft Excel 2013, Micro- soft PowerPoint 2013, Microsoft 
Access 2013 / Mário Gomes da Silva; Carlos A. J. Olivieiro, (colaborador).-- 1. ed. -- São 
Paulo: Érica, 2014. 
MANZANO, A. L. N. G. Estudo dirigido de Microsoft Windows 10 Home / André Luiz N. 
G. Manzano. – São Paulo : Érica, 2016. 144 p. : il. (Série Estudo Dirigido) 
MANZANO, A. L. N. G. Estudo dirigido de Microsoft Windows 8 Enterprise / André 
Luiz N. G. Manzano -- 1.ed. -- São Paulo : Érica, 2012. -- (Coleção PD. Série estudo 
dirigido) 
 
Língua Portuguesa  
Ementa:  
Comunicação e lingua(gem) nas práticas socioculturais. Leitura, interpretação e produção 
de textos de diferentes gêneros. Desenvolvimento das habilidades de comunicação 
escrita em língua portuguesa padrão: condições de textualidade, argumentação, seleção 
e adequação vocabular. 
Bibliografia básica: 
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CASSANY, D.. Oficina de textos: compreensão leitora e expressão escrita em todas as 
disciplinas e profissões. Trad. Valério Campos. Porto Alegre: Artmed, 2008.  
GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 
Vargas, 2010.  
MOYSÉS, C. A. Língua portuguesa: atividades de leitura e produção de texto. 4. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2016. Disponível em:  
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-02-63403-9/cfi/0!/4/4@0.00:52.9. 
Acesso em: 20 mar. 2017. 
NADÓLSKIS, H. Normas de comunicação em Língua Portuguesa. 27. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2013. Disponível em:  
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502202122/cfi/2!/4/4@0.00:0.00. 
Acesso em: 20 mar. 2017. 
.  
 
Bibliografia complementar: 
AIUB, T. Português, prática de leitura e escrita. Porto Alegre: Penso Editora LTDA, 
2015. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290666/cfi/3!/4/4@0.00:10.5. 
Acesso em: 20 mar. 2017. 
ALVES, A. Língua Portuguesa: compreensão e interpretação de textos. São Paulo: 
Método, 2014. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-
309-5342-3/recent. Acesso em: 20 mar. 2017. 
ANDRADE, M. M. de. Língua portuguesa: noções básicas para cursos superiores. 9. ed. 
São Paulo: Atlas, 2010. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522481576/cfi/4!/4/4@0.00:21.5. 
Acesso em: 20 mar. 2017. 
AZEVEDO, R. Português básico. Porto Alegre: Penso, 2015. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290550/cfi/6/8!/4@0.00:0.00. 
Acesso em: 20 mar. 2017. 
BEZERRA, R. Nova gramática da Língua Portuguesa para concursos. 7. ed. São 
Paulo: Método, 2015. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-6108-
4/cfi/6/10[;vnd.vst.idref=copyright]. Acesso em: 20 mar. 2017. 
TERCIOTTI, S. H. Português na prática: para cursos de graduação e concursos 
públicos. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-472-0115-9/cfi/2!/4/4@0.00:16.2. 
Acesso em: 20 mar. 2017. 
 
Física das radiações 
 
Ementa: Estrutura da Matéria: Modelo atômico de Bohr; Modelo de subníveis de energia; 
Principio da incerteza; Modelo atômico de Schrödinger; Propriedades do núcleo Atômico; 
Isótopos, isóbaros e isótonos. Radioatividade: Definição de Radiação; Radioatividade 
natural; Radioatividade artificial; Radiações Alfa; Radiação Beta positiva; Radiação Beta 
negativa; Radiação Gama; Meia-vida física dos radioisótopos; Meia-vida biológica dos 
radioisótopos; Meia-vida efetiva; Vida-média dos radioisótopos; Equilíbrio radioativo; 
Atividade de uma amostra; Raios-X de Quilovoltagem História do raio-X; Tubo de raios-x; 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-02-63403-9/cfi/0!/4/4@0.00:52.9
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502202122/cfi/2!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290666/cfi/3!/4/4@0.00:10.5
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-5342-3/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-5342-3/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522481576/cfi/4!/4/4@0.00:21.5
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290550/cfi/6/8!/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-6108-4/cfi/6/10[;vnd.vst.idref=copyright
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-6108-4/cfi/6/10[;vnd.vst.idref=copyright
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-472-0115-9/cfi/2!/4/4@0.00:16.2
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Produção de raios-x; Raios-x de espectro característico; Raios-x de espectro contínuo; 
Distribuição angula dos raios-x; Efeito anódico; Fatores que modificam o espectro dos 
raios-x; Forma da onda da voltagem aplicada no tubo de raio-x; Filtração; Camada semi-
redutora; Quilovoltagem equivalente. Interação da Radiação com a Matéria; Classificação 
das radiações; Interação da radiação Diretamente Ionizante com a Matéria; Interação da 
radiação Indiretamente Ionizante com a Matéria; Efeito fotoelétrico; Efeito Compton; 
Produção de pares; Espalhamento  Rayleigh e Espalhamento Thomson; Interação dos 
Nêutrons com a Matéria; 
. 
 
Bibliografia Básica: 
XAVIER, A.M; GAIDANO, E; MORO, J.T.; HEILBRON, P.F.L., “Princípios Básicos de 
Proteção radiologica”, Comissão Nacional de Energia Nuclear, 2010. 
SCAFF, LUIZ  A. M. Fisica da Radioterapia – São Paulo: SARVIER, 1997. 
TAUHATA, L.; SALATI, L.; DI PRIZIO, R.; DI PRIZIO, A. “Radioproteção e dosimetria – 
Fundamentos”, Instituto de Radioproteção e Dosimetria – CNEN.. 
 
Bibliografia Complementar: 
HALLIDAY, D., RESNICK, R. Fundamentos de Física. Vol. 4: Ótica e Física Moderna. 
Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos (1991).  
SALVAJOLI, J.V.; SOUHAMI, L. FARIA, S. L. Radioterapia em Oncologia – MEDS. 
BITELLI, T. – Física e Dosimetria das Radiações. 2a ed -  Ateneu. 
EISBERG,  R. & RESNICK, R. – “Física Quântica”, Ed. Campos, 1988.  
OKUNO, E.; YOSHIMURA, E. Física das Radiações, Editora Oficina de Textos, 2010 
 
Radioproteção e radiometria 
Ementa: Proteção Radiológica: Objetivo da proteção radiológica; Campo de atuação das 
diretrizes de proteção radiológicas nacionais; Requisitos básicos de proteção radiológica 
(Justificação, Limitação de dose, Otimização); Fatores de proteção radiológica (tempo, 
distância e blindagem);  Hierarquia e responsabilidades de uma instalação; Plano de 
Proteção Radiológica; Classificação e sinalização de áreas radioativas. Grandezas 
Radiologicas e Unidades dosimetricas; Evolução conceitual das grandezas radiológicas; 
Grandezas radiológicas (atividade, fluência, exposição, dose absorvida, dose equivalente, 
dose equivalente no tecido ou órgão, dose equivalente efetiva, kerma, dose absorvida 
comprometida, dose equivalente comprometida num tecido, dose efetiva comprometida, 
dose equivalente coletiva num tecido, dose efetiva coletiva); Relações entre as grandezas 
radiológicas; Grandeza operacionais. Detectores de Radiação: Princípios de operação 
dos detectores de radiação; Detector por emulsão fotográfica; Detector 
temoluminescentes; Detector a gás; Detector à cintilação; Detector de semicondutores 
 
Bibliografia básica: 
XAVIER, A.M; GAIDANO, E; MORO, J.T.; HEILBRON, P.F.L., “Princípios Básicos de 
Proteção radiológica”, Comissão Nacional de Energia Nuclear, 2010. 
SCAFF, LUIZ  A. M. Fisica da Radioterapia – São Paulo: SARVIER, 1997. 
TAUHATA, L.; SALATI, L.; DI PRIZIO, R.; DI PRIZIO, A. “Radioproteção e dosimetria – 
Fundamentos”, Instituto de Radioproteção e Dosimetria – CNEN.. 
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Bibliografia complementar: 
GARCIA, E. A. C.. Biofísica – SARVIER. 
BITELLI, T. – Física e Dosimetria das Radiações. 2a ed -  Ateneu. 
OKUNO, E.; YOSHIMURA, E. Física das Radiações, Editora Oficina de Textos, 2010. 
 
 
Comissão Nacional de Energia Nuclear, Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica, 
Norma NN- 3.01, Rio de Janeiro, 2011. 
Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância Sanitária – Diretrizes de Proteção 
Radiológica Médico e Odontológica - Portaria 453 de 01 de junho de 1998 
 
Anatomia humana e funcional I 
Ementa: Introdução ao estudo da Anatomia Humana Macroscópica e Funcional. 
Princípios gerais de construção do corpo humano e integração sistêmica. Aspectos 
anátomo-fisiológicos dos sistemas: esquelético, articular, muscular, circulatório, digestório 
e respiratório 
 
Bibliografia básica: 
DÂNGELO J G E FATTINI C A Anatomia Humana Sistêmica e Segmentar 3ª ed São 
Paulo: Ateneu, 2007     
NETTER, F. Atlas de anatomia –3ª edição, Ed. Guanabara Koogan, 2011 
SOBOTTA Atlas de anatomia  humana 3ª edição, Ed. Guanabara Koogan, 2015.. 
 
Bibliografia complementar: 
NETTER, F. H. Atlas de Anatomia Humana. São Paulo: Atheneu, 2004. 
ROWEN, J. W.; YOKOCHI, C.; LÜTJEN-DRECOLL, E. Anatomia Humana: Atlas 
Fotográfico de Anatomia Sistêmica e Regional. São Paulo: Manole, 1998. 
SILVERSTHORN, A. C. Fisiologia Humana. São Paulo: Manole, 2003. 
WOLF-HEIDEGGER, A. Atlas de Anatomia Humana. 6ª Edição. Guanabara Koogan. Rio 
de Janeiro: 2006 
 
2º PERÍODO: 
 
Anatomia humana e funcional II 
Ementa Aspectos anátomo-funcionais dos sistemas: Nervoso central e periférico,  
Tegumentar e Sensorial, Genitais feminino e masculino, Urinário e Endócrino. 
 
Bibliografia básica: 
SOBOTTA, Atlas de Anatomia Humana vol I e II. 22a ed. Rio de Janeiro, Guanabara 
Koogan, 2000. 
MACHADO, A. - Neuroanatomia Funcional. São Paulo: Atheneu, 2000. 
 DÂNGELO, J.G.; FATTINI, A. C..  Anatomia humana sistêmica e segmentar – Para 
estudantes de medicina 2a ed. Rio de Janeiro, Livraria Atheneu, 1998. 
 
Bibliografia complementar: 
CARLOS MADEIRA, M.. Anatomia da Face,202, Ed. Sarvier. 
ALVES, E. Anatomia Topográfica 1a ed. Rio de Janeiro, Livraria Atheneu, 2002. 
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NETTER, H. F.. Ilustrações médicas. – Anatomia humana. Ed. Guanabara Koogan, 
1978, 12 vol. 
SPENCE, P. A. Anatomia humana básica. 2a ed. Manole Lt. 
SPALTEHOLZ – SPENNSER. Atlas de Anatomia humana. Ed. Roca, 1989. 
YOKOCHI, R. Atlas de Anatomia. Ed. Manole Ltda., 1995. 
 
 
Efeito biológicos das radiações 
Ementa: Interação das radiações com a matéria, origem das lesões induzidas pelas 
radiações, radioquímica e fotoquímica de ácidos nucléicos, inativação nos diferentes 
níveis de organização biológica, fatores que modificam a sensibilidade às radiações 
ionizantes, mecanismos celulares de reparo, efeitos somáticos das radiações não 
ionizantes e ionizantes, efeitos genéticos das radiações, normas de radioproteção. 
. 
Bibliografia básica: 
LEITÃO, A. c.; GOMES, R. A. Radiobiologia e Fotobiologia. Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. 
ANDRADE, E.R.; BAUERMANN, L.F. Introdução à Radiobiologia – Conexões 
Bioquímicas e Biomoleculares. Universidade Federal de Santa Maria, 2011. 
OKUNO,E.; CALDAS, I.L.; CHOW, C. Física para Ciências Biológicas e Biomédicas. 
Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Ed Harbra, 1986. 
 
Bibliografia complementar: 
T.L.; OET, D. j. Radiologia Básica. Ed. Lange, 2000. 
BUSHONG, S.C. Ciência Radiológica para tecnólogos, 2° edição,2014. 
BONTRAGER,K.L.;LAMPIGNANO,J.P. Manual Prático de Técnicas e Posicionamento 
Radiográfico. Ed Mosby, 8° edição. 
BRANT,W.E; HELMS, C.A. Fundamentos da Radiologia,4° edição,2010. 
Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer. Programa de Qualidade em 
Radioterapia. Manual para Técnicos em radioterapia 
 
 
 
Eletricidade e magnetismo na radiologia 
Ementa: Eletricidade (Carga elétrica; Eletrização de um corpo; Princípios da eletrostática; 
Condutores e isolantes; Lei de Coulomb; Campo elétrico; Trabalho da força elétrica; 
Potencial elétrico; Diferença de potencial (ddp); Corrente elétrica; Sentido da corrente 
Elétrica; Intensidade da corrente elétrica; Corrente continua (CC); Corrente alternada 
(AC); Efeitos da corrente elétrica; Resistência elétrica; Potência dissipada; Elementos de 
um circuito elétrico; Dispositivos de controle;); Magnetismo (Campo magnético; Campo 
magnético induzido por corrente elétrica, Força Magnética; Substancias Magnéticas; 
Indução Eletromagnética, Propriedades magnéticas dos núcleos). 
. 
Bibliografia básica: 
SCAFF, L.A.M. Fisica na radioterapia - a base analogica de uma: era digital, 2 
VOLUMES, Editora Projeto Saber; 
GARCIA, E. A . C. Biofísica – SARVIER 
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HALLIDAY, D., RESNICK, R. Fundamentos de Física. Vol. 3: Eletromagnetismo. Rio de 
Janeiro: Livros Técnicos e Científicos (1991). 
 
Bibliografia complementar: 
BAUER, W., WESTEFALL, G., DIAS, H., Fisica para universitarios omissão – 
Eletricidade e Magnetismo. Porto Alegre: AMGH,  2012. 
BRANT WE, HELMS CA. Fundamentos de Radiologia: diagnóstico por imagem. 3ª 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 
DAHNERT W. Radiologia: Manual de revisão. 3ª ed. Rio de janeiro: Revinter, 2001. 
MACHADO, Angelo. Neuroanatomia funcional. 1998, São Paulo. 2ed.  
PISCO, J.M., Radiologia e análise de imagens, Editora RIDEEL 
 
 
Ambiente Hospitalar 
Ementa: Estruturas e dependências dos hospitais. Sistema organizacional: as “staffs” 
hierárquicas e a interação do profissional da radiologia inserido nesse contexto. Funções 
e responsabilidade dos membros da equipe multiprofissional. Interação benéfica no 
hospital. Características do centro cirúrgico, UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Bloco 
Cirúrgico. Serviços de radiologia e outras dependências do hospital. Saúde Pública e 
legislações pertinentes. 
. 
Bibliografia básica: 
POTTER, P. A.; PERRY, A.G. Fundamentos de Enfermagem. 8 ed. Elsevier. Rio de 
Janeiro, 2013. 
CAETANO, E. O internamento em hospitais. Lisboa: Fund. Calouste Gulbenkian, 2002. 
FIGUEIREDO, N. A. de. Ensinando a Cuidar em Saúde Pública. 3 ed. Yendis, São 
Caetano do Sul, SP, 2012. 
 
Bibliografia complementar: 
BRASIL, M. S. Resolução RDC 50. Brasília, 2002.  
BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Brasília: Senado 
Federal,1988. 
______. Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar: projeto piloto. 
Brasília: Secretária de Assistência à Saúde, 2000. 
MOZACHI, N. O hospital:manual do ambiente hospitalar. 7. Ed. Curitiba, 2007. 
BRASIL, M. S. PORTARIA Nº 2.254, DE 5 DE AGOSTO DE 2010 
 
Elementos da radiologia convencional  
Ementa: Descrição dos Equipamentos Radiológicos, Raios-x e suas propriedades, 
Equipamentos radiológicos utilizados em exames de raios - x e seu funcionamento, 
Equipamentos elétricos, Aparelhos não elétricos, Equipamentos e fatores técnicos 
envolvidos em exame de Raios – X, Formação da imagem radiográfica, Equipamentos de 
proteção individual (EPI´s) - Equipamentos de proteção coletiva, Vestimenta de proteção 
individual (proteção radiológica), Equipamentos e procedimentos de revelação (Agentes 
químicos utilizados na revelação; descrição química e função do revelador, descrição 
química e função do fixador, função da água no processo de revelação, método de 
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revelação manual, método de revelação automático, descrição e funcionamento da 
Reveladora Automática. 
Bibliografia básica: 
BONTRAGER, K; LAMPIGNANO, J.P. Tratado de Posicionamento Radiográfico e 
Anatomia Associada - 8ª edição, Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
BONTRAGER, K; LAMPIGNANO, J.P. Tratado de Posicionamento Radiográfico e 
Anatomia Associada - 7ª edição, Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
BONTRAGER, K. L. Tratado de Técnica Radiológica e Base Anatômica. 5 ed., Rio de 
Janeiro, Guanabara Koogan, 2005. 
Bibliografia Complementar: 
KOPANS, S; DANIEL, B. Imagem da mama. 2ª ed. Rio de Janeiro: Medsi, 2000 TABAR. 
Atlas de mamografia, Revinter. 1998. 
NOBREGA, A. I. Tecnologia Radiológica e Diagnóstico por Imagem. Volumes 1, 2 e 3. 
São Caetano do Sul, 5 ed. Difusão Ed., 2012.  
MOTTA, V. T.; MOTTA, L. R. Informações Biomédicas na Internet. 2 ed. Porto Alegre: 
Médica Missau, 2002. 
MOURÃO, A. P. e OLIVEIRA, F. A. Fundamentos de Radiologia e Imagem. 1 ed. 
Difusão, 2012. 
 
 
Estágio Supervisionado I 
Ementa: Observação e auxilio ao técnico/tecnólogo nas rotinas: Limpeza dos ambientes; 
Assepsia dos equipamentos; Acondicionamento e destino dado aos rejeitos gerados pelos 
setores; Observação e auxilio nas rotinas executadas pré-exame; Organização das fichas 
de exame; Protocolos dos exames; Informações prestadas ao pacientes relativas ao 
exame; Planejamento dos exames; Execução dos exames. 
-Observação e auxilio nas rotinas executadas e funcionamento dos equipamentos 
utilizados na câmara escura e câmara clara; Procedimentos realizados e cuidados 
necessários para evitar velamento das películas virgens; Cuidados e procedimentos de 
manutenção dos equipamentos utilizados; Descarregamento de chassis com película 
sensibilizada; Identificação das películas com dados do paciente, clinica, data, TR.; 
Rotinas de Revelação das películas; Carregamento de chassis; Armazenamento das 
películas virgens e chassis carregados; Avaliação da imagem radiográfica; Destino dado 
às radiografias. 
-Observação e auxilio nos procedimentos executados na sala de exames: Protocolo 
especifico para cada exame; Incidências realizadas; Posicionamento do paciente e parte; 
Local do exame (mesa, buck vertical, diretamente no chassis...); Variações da técnica (kV, 
mAs...) quanto ao biótipo do paciente. 
-Auxilio ao técnico/tecnólogo em quaisquer procedimentos inerentes as rotinas 
executadas pelo departamento de radiologia até o termino do período de estágio. 
   Temas relacionados aos métodos e técnicas utilizadas nas práticas da radiologia 
médica sobre: 
-Aspectos práticos de técnica radiológica dos sistemas: esquelético, articular, muscular, 
circulatório, digestório, respiratório, nervoso central e periférico, urinário, endócrino, 
genitais feminino e masculino e sensorial. 
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-Aspectos práticos de técnica radiológica em crânio e face, coluna vertebral, cintura 
escapular, membros superiores, em tórax, abdome simples, sistema respiratório, 
circulatório, cintura pélvica, membros inferiores. 
 
Bibliografia básica: 
BONTRAGER, K; LAMPIGNANO, J.P. Tratado de Posicionamento Radiográfico e 
Anatomia Associada - 8ª edição, Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
BONTRAGER, K; LAMPIGNANO, J.P. Tratado de Posicionamento Radiográfico e 
Anatomia Associada - 7ª edição, Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
BONTRAGER, K. L. Tratado de Técnica Radiológica e Base Anatômica. 5 ed., Rio de 
Janeiro, Guanabara Koogan, 2005. 
GONZALEZ, R. C; WOODS, R E. Processamento de Imagens Digitais. Edgard Blucher 
Ltda, 2000. 
 
 
Bibliografia Complementar: 
Resolução CONTER nº 02, de 04 de maio de 2012. Ementa. Institui e normatiza 
atribuições, competências e funções do Profissional Tecnólogo em Radiologia. Brasília: 
2012. BRASIL. Lei 7.394 de 29 de outubro de 1985. Regula o exercício da profissão de 
Técnico em Radiologia, e dá outras providências. Brasília: 1985. BRASIL.  
 Lei 1.234 de 14 de novembro de 1950. Confere direito e vantagens a servidores que 
operam com raios X e substâncias radioativas. Brasília:  
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 
Portaria 453/98 – Diretrizes de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e 
odontológico. Diário Oficial da União, Brasília, 2 jun. 1998 
 MOTTA, V. T.; MOTTA, L. R. Informações Biomédicas na Internet. 2 ed. Porto Alegre: 
Médica Missau, 2002. 
BONTRAGER,Kenneth L. Técnica radiológica e base anatômica. 3. ed. Ampl Rio de 
Janeiro:Guanabara Koogan, 2009.                             
 
 
Fisiologia humana aplicada a radiologia I 
Ementa: Tem como meta trabalhar o conhecimento e a compreensão, abordando e 
associando o mecanismo morfofisológico básico dos diversos órgãos e sistemas do corpo 
humano: Esquelético, articular, muscular, circulatório, respiratório e digestório, aliando 
conhecimentos anatômicos à função e suas aplicações na área de imaginologia (Medicina 
Nuclear e Radiologia), através da representação em imagens estáticas, dinâmicas ou 
tomográficas. 
 
Bibliografia básica: 
GUYTON A. C; Hall J.E. Tratado de fisiologia médica. 10 ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2002.  
AIRES, M. M. Fisiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.   
TORTORA, G.J.  Princípios de Anatomia e Fisiologia. 12 ed. São Paulo: Guanabara 
Koogan, 2010. 
 
Bibliografia Complementar: 
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GUYTON, A. C. Fisiologia humana. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 
GANONG, W. F. Fisiologia médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 
GUYTON, A. C. Fisiologia humana e mecanismos das doenças. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2004. 
KÍPF-MAJER, P., Wolf-Heidegger. Atlas de anatomia humana. 6ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan 
NETTER FH. Atlas de anatomia humana. 3ª ed. Artmed. 

 
 
Inglês instrumental  
Ementa: Utilização das estratégias de leitura objetivando a apreciação e leitura crítica de 
textos da literatura e vocabulário referente à Radiologia e áreas afins. Ênfase na leitura de 
textos autênticos, vocabulário técnico, revisão de estruturas da língua inglesa, tradução e 
prática de interpretação de textos científicos na área da saúde. 
 
Bibliografia básica: 
COOK, G.. Applied linguistics. Oxford University  Press, 2003. 134 p. (Oxford 
Introductions to Language  Study).   
MUNHOZ, R. Inglês instrumental: estratégias de leitura. São Paulo: Textonovo, 2001. 
111 p.   
CAIXETA, M. P.; LIMA, V. T. B..  O Inglês instrumental como ferramenta para a 
compreensão de textos e fator motivador para a aprendizagem da língua inglesa. 
Orientador de Ariovaldo Lopes PEREIRA.  Associação Educativa Evangélica - Curso de 
Especialização em Língua In, 2008. 18 p. 
 
Bibliografia Complementar: 
SILVERIO, C. D. et al . Efeito do raloxifeno sobre a densidade mamográfica em mulheres 
na pós-menopausa. Rev. Bras. Ginecol. Obstet.,  Rio de Janeiro,  v. 29,  n. 10, Oct.  
2007 .   Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
72032007001000006&lng=en&nrm=iso>. access on  04  Aug.  2011.  
http://dx.doi.org/10.1590/S0100-72032007001000 
BURKE, T. N. et al . Postural control among elderly women with and without 
osteoporosis: is there a difference?. Sao Paulo Med. J.,  São Paulo,  v. 128,  n. 4, July  
2010 .   Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-
31802010000400009&lng=en&nrm=iso>. access on  04  Aug.  2011.  
http://dx.doi.org/10.1590/S1516-31802010000400009. 
. 
 
Psicologia do relacionamento humano 
Ementa: Conceituação. Aspectos históricos. Expoentes e correntes. Personalidade. 
Psiquismo humano. Inteligência. Percepção. Afetividade. Comportamento. Mecanismo de 
defesa. Doenças mentais. Contribuição da psicologia na compreensão e análise da saúde 
e da cura. O discurso sobre a doença: oficial/científico e popular/profano. O consumo dos 
diversos serviços de saúde. 
 
Bibliografia básica: 
BEE, H. A Criança em Desenvolvimento. Porto Alegre: Artmed, 2003. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0100-72032007001000
http://dx.doi.org/10.1590/S1516-31802010000400009
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PAPALIA, D.. Desenvolvimento Humano. São Paulo: Artmed, 2013. 
SHAFFER, D. R. Psicologia do Desenvolvimento. São Paulo: Thomson Pioneira, 2005. 
 
Bibliografia Complementar: 
ATKINSON, R.. Introdução à Psicologia de Hilgard. ed.13, Porto Alegre, RS. Artmed, 
2002. 
BERGER, K. S. O Desenvolvimento da Pessoa – Da Infância à Terceira Idade. Rio de 
Janeiro: LTC, 2003. 
BOCK, A.M.; FURTADO, O. e TEIXEIRA, M.L. Psicologias: uma introdução ao estudo de 
Psicologia. Saraiva, 1993. 
CORSARO, W. A.; REIS, L. G. R.. Sociologia da Infância. Artmed. 2ª 2011. 
DAVIDOFF, L. Introdução à Psicologia. São Paulo: Makron, 2001. 
 
 
3º PERÍODO: 
 
Estágio Supervisionado II 
Ementa: Observação e auxilio ao técnico/tecnólogo nas rotinas: Limpeza dos ambientes; 
Assepsia dos equipamentos; Acondicionamento e destino dado aos rejeitos gerados pelos 
setores; Observação e auxilio nas rotinas executadas pré-exame; Organização das fichas 
de exame; Protocolos dos exames; Informações prestadas ao pacientes relativas ao 
exame; Planejamento dos exames; Execução dos exames. 
-Observação e auxilio nas rotinas executadas e funcionamento dos equipamentos 
utilizados na câmara escura e câmara clara; Procedimentos realizados e cuidados 
necessários para evitar velamento das películas virgens; Cuidados e procedimentos de 
manutenção dos equipamentos utilizados; Descarregamento de chassis com película 
sensibilizada; Identificação das películas com dados do paciente, clinica, data, TR.; 
Rotinas de Revelação das películas; Carregamento de chassis; Armazenamento das 
películas virgens e chassis carregados; Avaliação da imagem radiográfica; Destino dado 
às radiografias. 
-Observação e auxilio nos procedimentos executados na sala de exames: Protocolo 
especifico para cada exame; Incidências realizadas; Posicionamento do paciente e parte; 
Local do exame (mesa, buck vertical, diretamente no chassis...); Variações da técnica (kV, 
mAs...) quanto ao biótipo do paciente. 
-Auxilio ao técnico/tecnólogo em quaisquer procedimentos inerentes as rotinas 
executadas pelo departamento de radiologia até o termino do período de estágio. 
   Temas relacionados aos métodos e técnicas utilizadas nas práticas da radiologia 
médica sobre: 
-Aspectos práticos de técnica radiológica dos sistemas: esquelético, articular, muscular, 
circulatório, digestório, respiratório, nervoso central e periférico, urinário, endócrino, 
genitais feminino e masculino e sensorial. 
-Aspectos práticos de técnica radiológica em crânio e face, coluna vertebral, cintura 
escapular, membros superiores, em tórax, abdome simples, sistema respiratório, 
circulatório, cintura pélvica, membros inferiores. 
 
Bibliografia básica: 
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BONTRAGER, K; LAMPIGNANO, J.P. Tratado de Posicionamento Radiográfico e 
Anatomia Associada - 8ª edição, Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
BONTRAGER, K; LAMPIGNANO, J.P. Tratado de Posicionamento Radiográfico e 
Anatomia Associada - 7ª edição, Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
BONTRAGER, K. L. Tratado de Técnica Radiológica e Base Anatômica. 5 ed., Rio de 
Janeiro, Guanabara Koogan, 2005. 
 
Bibliografia Complementar: 
Resolução CONTER nº 02, de 04 de maio de 2012. Ementa. Institui e normatiza 
atribuições, competências e funções do Profissional Tecnólogo em Radiologia. Brasília: 
2012. BRASIL. Lei 7.394 de 29 de outubro de 1985. Regula o exercício da profissão de 
Técnico em Radiologia, e dá outras providências. Brasília: 1985. BRASIL.  
 Lei 1.234 de 14 de novembro de 1950. Confere direito e vantagens a servidores que 
operam com raios X e substâncias radioativas. Brasília:  
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 
Portaria 453/98 – Diretrizes de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e 
odontológico. Diário Oficial da União, Brasília, 2 jun. 1998 
 MOTTA, V. T.; MOTTA, L. R. Informações Biomédicas na Internet. 2 ed. Porto Alegre: 
Médica Missau, 2002. 
BONTRAGER,Kenneth L. Técnica radiológica e base anatômica. 3. ed. Ampl Rio de 
Janeiro:Guanabara Koogan, 2009.                             
 
Organização Pan-Americana da Saúde. Profilaxia das doenças transmissíveis. Trad. 
BIASOLI, Antonio Jr. Técnicas Radiográficas: Princípios Físicos, Anatomia Básica e 
Posicionamento. 1ª ed. Editora Rubio  
NOBREGA, A. I. Tecnologia Radiológica e diagnóstico por Imagem – Série Curso de 
Radiologia. Vol. 3 1ª ed. Editora difusao, São Caetano do Sul-SP, 2006.  
STIMAC, G.. Introdução ao diagnostico por imagens. Editora: Guanabara Koogan. Rio 
de Janeiro, Brasil, 1992. 
 
 
Educação ambiental aplicada a radiologia 
Ementa: Descrição: Histórico, conceito, princípios e práticas da Educação Ambiental 
(E.A.). A questão ambiental e as conferências mundiais de meio ambiente. Modelos de 
desenvolvimento. Meio Ambiente e representação social. Percepção da realidade 
ambiental. A relação Educação Ambiental-Qualidade de Vida. Projetos, roteiros, reflexões 
e práticas de Educação Ambiental. Práticas interdisciplinares, metodologias e as vertentes 
da Educação Ambiental. 
 
Bibliografia básica: 
CARVALHO, I. C. M. Educação ambiental: a formação do sujeito ecológico. São 
Paulo:Cortez, 2004. 
DIAS, G. F. Educação ambiental: princípios e práticas. São Paulo: Gaia, 2010. 
DIAS, G. F. Pegada ecológica e sustentabilidade humana. São Paulo: Gaia, 2002. 
 
Bibliografia Complementar: 
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DIAS, G. F. Atividades Interdisciplinares de Educação Ambiental. São Paulo: Gaia, 
2006. 
GRUN, M. Ética e Educação Ambiental: a Conexão Necessária. Campinas: Papirus, 
2002. 
PENTEADO, H. D. Meio ambiente e formação de professores. São Paulo: Cortez, 
2003. 
REIGOTA, M. O que é Educação Ambiental? São Paulo: Brasiliense, 2009. 
SATO, M.; CARVALHO, I. Educação ambiental: pesquisa e desafios. Porto Alegre: 
Artmed, 2005 
 
 
Sociologia 
Ementa: A base social da saúde. Abordagens sociológicas sobre saúde e doença. 
Relações étnico-raciais. Direitos humanos. Meio ambiente. 
 
Bibliografia básica: 
FOUCAULT, M.. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979. cap. V e VI. 
GIDDENS, A.. Sociologia. 6ª. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.  
HELMAN, C. G. Cultura, saúde e doença. 4ª. ed. Porto Alegre: Artmed, 2003.. 
 
Bibliografia Complementar: 
COSTA, M. C.. Sociologia: Introdução à ciência da sociedade. 4ª. ed. São Paulo: 
Moderna, 2010 
DIAS, R. Introdução à Sociologia. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010 
DIAS, R. Fundamentos de Sociologia Geral. 5ª. ed. São Paulo: Alínea, 2011 
NUNES, E. D.. Sobre a sociologia da saúde. São Paulo: HUCITEC, 1999. 
OLIVEIRA. P. S.. Introdução à Sociologia. São Paulo: Ática, 1998 
 
 
Técnicas em enfermagem 
Ementa: Conhecimentos gerais sobre técnicas de enfermagem; prontuário do paciente; 
conhecimentos gerais sobre esterilização (métodos físicos e químicos); infecção 
hospitalar; prevenção de acidentes no ambiente hospitalar; tipos de isolamento; vias de 
administração de medicamentos; primeiros socorros. 
Bibliografia básica: 
POTTER, P. A.; PERRY, A.G. Fundamentos de Enfermagem. 8 ed. Elsevier. Rio de 
Janeiro, 2013. 
VEIGA, D. de A., CROSSETI. M. G.O. Manual de Técnicas de Enfermagem. 9ª ed. 
Sagra Luzzatto, Porto Alegre, 2000. 
SMITH-TEMPLE, J. JOHNSON, J. Y. Guia Para Procedimentos de Enfermagem. 4 ed. 
Artmed. Porto Alegre, 2004. 
Bibliografia Complementar: 
HUDAK, C. M.; GALLO, B.M. Cuidados Intensivos de Enfermagem: uma abordagem 
holística. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro,1997 
KAWAMOTO, E.  E.; FORTES, J. I. Fundamentos de Enfermagem. 2.ed São Paulo: 
Pedagógica e Universitária,1997. 
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POTTER,P. A.; PERRY, A.G. Fundamentos de Enfermagem. Conceitos, Processo e 
Prática, 4 ed.v.1 e 2. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 1999. 
POSSO, M.B. Semiologia e Semiotécica de Enfermagem. Atheneu. São Paulo,1999. 
SWEARINGEN, P. L; HOWARD, C. H. Atlas Fotográfico de Procedimentos  de 
Enfermagem. 3ª ed. Artmed, Porto Alegre, 2002. 
 
 
 
Legislação e ética profissional 
Ementa: Evolução histórica dos dispositivos legais referentes ao exercício das profissões 
de Auxiliar, Técnico e Tecnólogo em radiologia no Brasil. Conceitos e terminologia. Bases 
da ética e seu relacionamento com a legislação e a moral. Código de ética profissional. 
Exigências legais ao exercício profissional. Entidades classistas e âmbito profissional. 
 
Bibliografia básica: 
SANTINI, M. Â.; GÓES, A. R. M. Ética Profissional. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 
2009. 
NALINI, J. R.. Ética geral e Profissional, revista dos tribunais, 13ª. Ed. 2016. 
BRASIL, Lei Nº 7.394, de 29 de outubro de 1985;  Decreto Nº 92.790 de 17de junho de 
1986. Diário Oficial da República Federativa do Brasil [online]. Brasília, 30 out. 1985. 
Disponível em: http://www.presidencia.gov.br Capturado em: 07/02/2006. 
 
Bibliografia complementar: 
BOFF, LEONARDO. Saber cuidar: Ética do humano – compaixão pela terra. 
Petrópolis: Vozes 2003. 
CAMARGO, MARCELINO, Fundamentos de Ética Geral e Profissional. Ed. 
Vozes.2013. RJ. 
DALL’ AGNOL,DARLEI. Bioética. Sp: Brochura, 2005 
FORTES, P.A.C. Ética e saúde: questões éticas, deontológicas e legais. São Paulo: 
EPU, 1998. 
SÁNCHEZ VAZQUEZ, Adolfo, 1915-Ética; tradução de João Dell’ Anna.-23ª ed.-Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.  
 
Radiologia convencional I 
Ementa: Aspectos teóricos e práticos de técnica radiológica aplicada em exames de 
raios-x convencional. Técnica Radiográfica Simples, terminologia radiográfica, exame ou 
procedimento radiográfico, posição anatômica, planos anatômicos (planos de delimitação, 
planos de corte, planos do crânio, termos de relação quanto a posição, termos de relação 
quanto a direção, coluna vertebral, cintura escapular, tórax, abdome simples, aparelho 
respiratório; aparelho circulatório (coração, vasos da base e pericárdio); cintura pélvica, 
posicionamento radiológico, incidências radiológicas, termos comuns de incidência, 
estudo anatômico dos marcos referenciais utilizados em exames de raios –X.  
 
Bibliografia básica: 
BONTRAGER, Kenneth L. Tratado de Técnica Radiológica e Base Anatômica. 8ª ed. 
Editora: Elsevier, Rio de Janeiro, Brasil, 2015.  
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BONTRAGER, Kenneth L. Atlas de Bolso. Técnica Radiológica e Base Anatômica. 8ª ed. 
Editora: Elsevier, Rio de Janeiro, Brasil, 2015. 
 BIASOLI, Antonio Jr. Técnicas Radiográficas: Princípios Físicos, Anatomia Básica e 
Posicionamento. 2ª ed. Editora Rubio  
 
Bibliografia Complementar: 
BIASOLI, Antonio Jr. Técnicas Radiográficas: Princípios Físicos, Anatomia Básica e 
Posicionamento. 1ª ed. Editora Rubio  
NOBREGA, Almir Inacio da. Tecnologia Radiológica e diagnóstico por Imagem – Série 
Curso de Radiologia. Vol. 3 1ª ed. Editora difusao, São Caetano do Sul-SP, 2006.  
STIMAC, Gary k. Introdução ao diagnostico por imagens. Editora: Guanabara Koogan. Rio 
de Janeiro, Brasil, 1992. 
MOURÃO, A. P. e OLIVEIRA, F. A. Fundamentos de Radiologia e Imagem. 1 ed. Difusão, 
2012. 
WHITLEY, S. et al. Clark – Posicionamento radiográfico. 12ª Ed. Guanabara-Koogan: Rio 
de Janeiro, 2007 
 
Fisiologia humana aplicada a radiologia II 
Ementa: Organização básica dos Sistemas Orgânicos. Sistema Geniturinário. Sistema 
Endócrino. Sistemas Tegumentar e Sensorial. Correlações com as imagens radiológicas 
estáticas e dinâmicas. Implicações fisiopatológicas básicas das radiações ionizantes. 
 
Bibliografia básica: 
BRYAN, D; TORTORA, G J. Princípios de Anatomia e Fisiologia. 12ª ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 
GUYTON, A.C; HALL, J.E. Tratado de fisiologia médica. 12ª ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara 
Koogam, 2011. 
TORTORA, G.J.; GRABOWSKI, S.R. Princípios de anatomia e fisiologia. 9ª ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.  
Bibliografia Complementar: 
AIRES, M. M. Fisiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. Microbiologia.  
COSTANZO, L S. Fisiologia. Editora: Guanabara Koogan, 2008. 
HANSEN, J T.; KOEPPEN, B. M; ESBÉRARD, C. A. Atlas de fisiologia humana de 
Netter.  Editora: Artmed, 2003. 
JUNQUEIRA, L. C.; JUNQUEIRA, L. M. M. S.. Técnicas básicas de citologia e 
histologia. Editora: Santos, 1983. 
TORTORA, G.J. Corpo humano: fundamento de anatomia e fisiologia. 4ª ed. São 
Paulo: Artes 
Médicas, 2000-2001. 
 
Cidadania, Ética e Espiritualidade 
Ementa: Espiritualidade e visão de mundo. As dimensões da existência humana. Religião, 

responsabilidade social, ambiental, ética e formação moral. Espiritualidade e o mundo do trabalho. 
Direitos Humanos e religião. Valores e dignidade humana fundamentados na fé cristã. 
Globalização e fundamentalismos religiosos. Religião e justiça social. 
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Bibliografia básica: 
BONOME, José Roberto. Cultura e Religião. Goiânia/Anápolis: PUC/UniEVANGÉLICA, 
2010. 
GAARDER, Jostein et al. O Livro das Religiões. São Paulo: Cia. das Letras, 2000. 
GIDDENS, Anthony. Religião. In:Sociologia. 6ª edição. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
COSTA, Antônio Carlos. Convulsão protestante: quando a Teologia foge do templo e abraça 
a rua. São Paulo: Mundo Cristão, 2015. 
LEWIS, C. S. Cristianismo Puro e Simples. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 
SIRE, James. O Universo ao lado: um catálogo básico sobre cosmovisão. São Paulo: 
Hagnos, 2009. 
TEIXEIRA, Faustino; MENEZES, Renata (Orgs.). Religiões em movimento: o censo de 2010. 
Petrópolis: Vozes, 2013. 
WEBER, Max. Sociologia da religião. In: Economia e Sociedade. Volume I. Brasília: EDU-
UnB, 2015. 

 
 
Patologia Geral 
Ementa: Introdução à patologia: processo saúde/doença, conceitos fundamentais. 
Principais processos mórbidos (alterações celulares e teciduais; processo inflamatório e 
de reparo; distúrbios vasculares; distúrbios do crescimento e da diferenciação - 
neoplasias). Prática microscópica dos processos patológicos. 
 
Bibliografia básica: 
 
BRASILEIRO FILHO, G. BOGLIOLO - Patologia. Ed. Guanabara-Koogan. 6ª edição. 
COTRAN, R. S.; KUMAR, V.; ROBBINS, S. T. Robbins: Patologia estrutural e funcional. 
5.ª ed Guanabara Koogan.  
ANTCZAK, S. E. Fisiopatologia Básica. Ed. Lab. 1ª Edição 
 
Bibliografia complementar  
BRASILEIRO FILHO, G. B- Patologia Geral. Ed. Guanabara-Koogan. 3ª edição. 
BUSSOM, D. M. Fisiopatologia - Incrivelmente fácil. Ed. Guanabara-Koogan. 2ª edição. 
KUMAR, Vinay; ABBAS, Abul K.; FAUSTO, Nelson. ASTER, Jon. Patologia: Base 
Patológicas das Doenças. 8ª. edição. Ed. Elsevier. 
MONTENEGRO, Mário Rubens, FRANCO, Marcello. Patologia: processos gerais. 6. edição Ed. 
Atheneu. 
ROCHA, A. Patologia: Processos gerais para o estudo das doenças. Rideel.. 
 
 
Radiologia odontológica 
Ementa: História da Radiologia Odontológica; Anatomia radiográfica Intrabucal e 
Craniofacial; Radioproteção e Controle de Infecção na Radiologia Odontológica; 
Equipamentos, filmes,acessórios e processamento radiográfico odontológico; Técnicas 
Intra e Extrabucais  da Radiologia Odontológica. 
 
Bibliografia básica: 
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LANGLAND, O. E.; LANGLAIS, R.P. Princípios de Diagnóstico por Imagem em 
Odontologia. São Paulo, Santos. 2002 
WHAITES, E. Princípios de Radiologia odontológica.  3a edição. Porto Alegre, Artmed, 
2003. 444p. 
ALVARES, L. C.; TAVANO, O. Curso de Radiologia em Odontologia. 4a edição.1998.. 
 
Bibliografia complementar  
SOBOTTA. Atlas de Anatomia Humana. Vol I e II. 22ª. ed. Rio de Janeiro, GuanBara 
Koogan, 2000. 
WOLF-HEIDEGGER, G. Atlas de Anatomia Humana. Vol I e II. 5ª. ed. Rio de Janeiro, 
GuanBara Koogan, 2000. 
DÂNGELO, JG; FATTINI, CA. Anatomia Humana Sistêmica e Segmentar – Para 
estudantes de medicina. 2ª. ed. Rio de Janeiro, Atheneu, 1998. 
FREITAS, A. e Colaboradores. Radiologia Odontológica. 4ª edição. São Paulo, Artes 
Médicas. 1998. 
NEVILLE, B. Patologia Oral e maxilofacial. 3 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 
 
Semiotécnica da Radiologia 
Conhecimentos gerais sobre anatomia topográfica e terminologia médica; 
Questionários / entrevistas pré-exames em Imaginologia (Medicina Nuclear e Radiologia); 
Semiotécnica específica para aplicação em imaginologia. 
 
Bibliografia Básica 
LÓPEZ, Mario; LAURENTYS-MEDEIROS, José de. Semiologia médica. Revinter. Rio de 
Janeiro, 2004. 
PORTO & PORTO. Semiologia Médica, 7a. Ed. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 
2014. 
POSSO, M.B. Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem. Attheneu. São Paulo,1999. 
 
Bibliografia Complementar 
Vários autores. A radiologia intensiva. São Paulo, 2012 
Vários autores. Primeiros socorros (livro com DVD incluso). Educacional. Londrina, PR, 
Brasil, 
2016. 
NASCIMENTO, Suzana Rodrigues do. Sinais vitais: subsídios para a prática em 
saúde. 
Goiânia, GO, Brasil, 2004. 
MANUILA, L.; MANUILA, A.; NICOULIN, M.. Dicionário médico Andrei. Organização 
Andrei. 
São Paulo, SP, Brasil, 1997. 
Vários autores. Dicionário médico ilustrado Dorland. 28. ed. Manole. São Paulo, SP, 
Brasil,1999. 
 
 
 
4º PERÍODO: 
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Atividades multidisciplinares I 
Ementa: Projeto interdisciplinar. Trabalho em equipe. Identificação do problema, 
planejamento e identificação das bases tecnológicas e científicas necessárias para 
solução. Documentação. Aplicação de metodologia científica. Desenvolvimento de 
competências e habilidades em leitura, interpretação e produção textual. 
 
Bibliografia básica: 
MEDEIROS, J. B. Redação Empresarial. 7ª Ed., São Paulo: Atlas, 2010. 
OLIVEIRA, M.M.. Como fazer projetos, relatórios, monografia, dissertações e teses. 
2ª Ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2003. 
SEVERINO, A. J.. Metodologia do Trabalho Científico. 23ª Ed. São Paulo: Cortez, 
2004. 
Bibliografia Complementar: 
GIL, A. C.. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 4ª Ed., São Paulo: Atlas, 2002. 
NALINI, J. R.. Ética Geral e profissional. 8ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2011. 
ZANELLA, L. C.. Manual de organizações de eventos – planejamentos e 
operacionalização. São Paulo: Atlas, 2003. 
IPEN- Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. 
CNEN- Comissão Nacional de Energia Nuclear.. 
 
Hemodinâmica e Radiologia Intervencionista 
Ementa: Aplicação dos princípios operacionais e teóricos de procedimentos radiológicos 
realizador com equipamentos com técnicas de fluoroscopia. Indicações intervencionistas 
tais como os estudos angiográficos e correlatos. Utilização dos recursos de computação 
gráfica aplicados no processamento médico. 

 

Bibliografia básica: 
BRASIL. Portaria 453, 1º de junho de 1998. Diretrizes de proteção radiológica em 
radiodiagnóstico médico e odontológico. Diário Oficial da União, Brasília, 1998. 
NOBREGA, Almir Inácio (Org.). Tecnologia radiológica e diagnóstico por imagens. 2. 
Ed. São Caetano do Sul, SP: Difusão, 2007.  
SUTTON D. Tratado de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. 6ª ed. Rio de Janeiro: 
Revinter, 2003. 
 
Bibliografia Complementar: 
DAHNERT W. Radiologia: Manual de revisão. 3ª ed. Rio de janeiro: Revinter, 2001 
FLECKENSTEIN P, TRANUM-JENSEN J. Anatomia em diagnóstico por Imagens. 2ª 
ed. São Paulo: Manole, 2004. 
RadioGraphics. http://radiographics.rsna.org 
Radiology. http://radiology.rsna.org 
AJR. http://www.ajronline.org 
 
 
Processamento digital de imagens 
Ementa: : Princípios computacionais, conceito de imagem digital, princípios de edição de 
imagens, manipulação de imagens em diferentes sistemas operacionais, princípios de 

http://radiographics.rsna.org/
http://radiology.rsna.org/
http://www.ajronline.org/
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formação de imagens em radiologia digital: Raio-x digital, mamografia, tomografia 
computadorizada, ressonância magnética e medicina nuclear. Tendências tecnológicas. 
 
Bibliografia básica: 
BONTRAGER, K; LAMPIGNANO, J.P. Tratado de Posicionamento Radiográfico e 
Anatomia Associada - 8ª edição, Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
BONTRAGER, K; LAMPIGNANO, J.P. Tratado de Posicionamento Radiográfico e 
Anatomia Associada - 7ª edição, Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
BONTRAGER, K. L. Tratado de posicionamento radiográfico e anatomia associada. 
6. ed.Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.              
 
Bibliografia Complementar: 
BONTRAGER, K L. Tratado de posicionamento radiográfico e anatomia associada. 5. 
ed.Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.              
BONTRAGER, K L. Técnica radiológica e base anatômica. 3. ed. Ampl Rio de 
Janeiro:Guanabara Koogan, 2005.                             
GONZALEZ, R. C; WOODS, R E. Processamento de Imagens Digitais. Edgard Blucher 
Ltda, 2000. 
MOTTA, V. T.; MOTTA, L. R. Informações Biomédicas na Internet. 2 ed. Porto Alegre: 
Médica Missau, 2002. 
NÓBREGA, A. I. Técnicas em Ressonância Magnética Nuclear. São Paulo. Editora 
Atheneu, Centro Universitário São Camilo, 2006 (Série Tecnologia em Radiologia 
Médica). 
 
 
Radiologia convencional II 
Ementa: Aspectos teóricos e práticos de técnica radiológica aplicada em exames de 
raios-x convencional. Técnica Radiográfica Simples, terminologia radiográfica, exame ou 
procedimento radiográfico, posição anatômica, planos anatômicos (planos de delimitação, 
planos de corte, planos do crânio, termos de relação quanto a posição, termos de relação 
quanto a direção, coluna vertebral, cintura escapular, tórax, abdome simples, aparelho 
respiratório; aparelho circulatório (coração, vasos da base e pericárdio); cintura pélvica, 
posicionamento radiológico, incidências radiológicas, termos comuns de incidência, 
estudo anatômico dos marcos referenciais utilizados em exames de raios –X. 
 
Bibliografia Básica: 
BONTRAGER, K. L. Tratado de Técnica Radiológica e Base Anatômica. 8ª ed. Editora: 
Elsevier, Rio de Janeiro, Brasil, 2015.  
BONTRAGER, K. L. Atlas de Bolso. Técnica Radiológica e Base Anatômica. 8ª ed. 
Editora: Elsevier, Rio de Janeiro, Brasil, 2015. 
 BIASOLI, A. Jr. Técnicas Radiográficas: Princípios Físicos, Anatomia Básica e 
Posicionamento. 2ª ed. Editora Rubio  
 
Bibliografia Complementar: 
BIASOLI, A. Jr. Técnicas Radiográficas: Princípios Físicos, Anatomia Básica e 
Posicionamento. 1ª ed. Editora Rubio  



74 

 

NOBREGA, A. I. Tecnologia Radiológica e diagnóstico por Imagem – Série Curso de 
Radiologia. Vol. 3 1ª ed. Editora difusao, São Caetano do Sul-SP, 2006.  
STIMAC, G. K. Introdução ao diagnostico por imagens. Editora: Guanabara Koogan. 
Rio de Janeiro, Brasil, 1992. 
MOURÃO, A. P. e OLIVEIRA, F. A. Fundamentos de Radiologia e Imagem. 1 ed. 
Difusão, 2012. 
WHITLEY, S. et al. Clark – Posicionamento radiográfico. 12ª Ed. Guanabara-Koogan: 
Rio de Janeiro, 2007 
 
 
 
Empreendedorismo 
EMENTA: Empreendimento e empresa. Oportunidade de negócios, criatividade e visão 
empreendedora. Formação e desenvolvimento de empreendedores. O perfil do 
empreendedor de sucesso. Planejamento, ferramentas de gestão e avaliação de 
empreendimentos. A oferta de trabalho e a iniciativa empreendedora. Políticas e 
estratégias competitivas para os empreendimentos emergentes. Órgãos e instituições de 
apoio à geração de empreendimentos inovadores. Elaboração de planos de negócios 
 
Bibliografia Básica: 
BERNARDI, L. A.. Manual de Empreendedorismo e Gestão. Fundamentos, Estratégias 
e Dinâmicas. São Paulo: Atlas, 2007.  
BESSANT, J.; TIDD, J.. Inovação e Empreendedorismo – Administração. Porto Alegre: 
Bookman, 2009. Disponível em:  
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805112/recent. Acesso em: 20 
mar. 2017. 
MAXIMINIANO, A. C. A. Administração para empreendedores: fundamentos da criação 
e da gestão de novos negócios. São Paulo: Pearson Pentice Hall, 2006.  
OLIVEIRA, D. P. R.. Empreendedorismo: vocação, capacitação e atuação direcionadas 
para o plano de negócios. São Paulo: Atlas, 2014. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805112/recent. Acesso em: 20 
mar. 2017. 
 
Bibliografia Complementar: 
MANDUCA, A. et al. Empreendedorismo: uma perspectiva multidisciplinar. 1. ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2016. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805112/recent. Acesso em: 20 
mar. 2017. 
BIAGIO, L. A.. Empreendedorismo: construindo seu projeto de vida. São Paulo: Manole, 
2012. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805112/recent. Acesso em: 20 
mar. 2017. 
DORNELAS, J.. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 6. ed. São 
Paulo: Empreende/Atlas, 2016. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805112/recent. Acesso em: 20 
mar. 2017. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805112/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805112/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805112/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805112/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805112/recent
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FARAH, O. E.; CAVALCANTI, M.; MARCONDES, L. P.. Empreendedorismo: estratégia 
de sobrevivência para pequenas empresas. São Paulo: Saraiva, 2012. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805112/recent. Acesso em: 20 
mar. 2017. 
HASHIMOTO, M.. Empreendedorismo: plano de negócios em 40 lições. São Paulo: 
Saraiva, 2014. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805112/recent. Acesso em: 20 
mar. 2017. 
MARIANO, S. R. H.; MAYER, V. F.. Empreendedorismo: fundamentos e técnicas para 
criatividade. Rio de Janeiro: LTC, 2011. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805112/recent. Acesso em: 20 
mar. 2017. 
 
Exames radiológicos especiais 
Ementa: Subsidiar o aluno em sua formação integral. Orientando-o quanto a 
responsabilidade no seu desempenho técnico / profissional, destacando a respectiva 
importância no contexto profissional reconhecendo os conceitos introdutórios os aspectos 
teóricos e práticos nos exames especiais da: cintura escapular, coluna vertebral, abdome, 
cintura pélvica, membros inferiores e articulações e nos atendimentos de urgências e 
emergências em pacientes politraumatizados, Radiologia Intervencionista, Radiologia 
Forense. Reconhecer também que o planejamento e a ação dos profissionais da área da 
saúde devem considerar o ser humano de forma integral, os condicionantes e 
determinantes sócio-econômicos e culturais do processo saúde-doença e o compromisso 
social com a população. 
 
Bibliografia Básica: 
BONTRAGER. K. L. Tratado de técnica radiológica e base anatômica, 5. ED. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.  
BIASOLI Jr. A. Atlas de anatomia Radiográfica, ED. Rio de Janeiro: Rubio, 2006. 
COSTA. D. H. Radiologia Médica. ED. Martinari, 2007 
 
Bibliografia Complementar: 
XAVIER. H. L. Ortopedia e Traumatologia- Princípios e prática. Porto alegre: Arte 
Médicas, 1995 
WILSON D. paediatric musculoskeletal disease. Heiderberg: Springer, 2005. 
DOMINGOS, T. R. S.. Estudo por imagem da Escoliose. Orientador de Evelim Soares 
de OLIVEIRA; Autor de ThiagoLima GONÇALVES. Associação Educativa Evangélica. – 
Curso Superior de Tecnologia em Radiologia, 2011 
HELMS, A; BRANT, C.. Fundamentos de Radiologia: Diagnóstico por imagem. 3ª 
edição.   ed.Guanabara Koogan, 2008.  
BERQUIST. T. H.. Fundamentos para a interpletação de imagens Musculos 
esqueléticas. Guanabara Koogan, 2003. Il. 
 
 
 
Patologia radiológica 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805112/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805112/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805112/recent
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Ementa: Associação das imagens obtidas através das diversas técnicas radiológicas com 
possíveis patologias descritas nos pedidos de exames. 
 
Bibliografia básica: 
SUTTON, D. Tratado de radiologia e diagnóstico por imagem. 7ª ed. Rio de Janeiro: 
Revinter. 2003. Volume I e II.  
KUMAR, Vinay; ABBAS, Abul K.; FAUSTO, Nelson. ASTER, Jon. Patologia: Base 
Patológicas das Doenças. 8ª. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
BRASILEIRO FILHO, G. BOGLIOLO - Patologia. Ed. Guanabara-Koogan. 6ª edição. 
 
Bibliografia Complementar: 
BECKER, P.F.L. Patologia Geral. 1ª ed. São Paulo: Sarvier. 1997. 
MONTENEGRO, M.R. & FRANCO, M. Patologia – processos gerais. 4ª ed. São Paulo: 
Atheneu. 2006. 
COTRAN, R.S.; KUMAR, V.; COLLINS, T. Patologia estrutural e funcional. 6ª ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan. 1999. 
JUHL, J.H.; CRUMMY, A.B.; KUHLMAN, J.E. Interpretação radiográfica. 7ª ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan. 1998 
Brasileiro Filho, G. Bogliolo- Patologia Geral. Ed. Guanabara-Koogan. 3ª edição. 
 
Estágio Supervisionado III 
Ementa: Observação e auxilio ao técnico/tecnólogo nas rotinas: Limpeza dos ambientes; 
Assepsia dos equipamentos; Acondicionamento e destino dado aos rejeitos gerados pelos 
setores; Observação e auxilio nas rotinas executadas pré-exame; Organização das fichas 
de exame; Protocolos dos exames; Informações prestadas ao pacientes relativas ao 
exame; Planejamento dos exames; Execução dos exames. 
-Observação e auxilio nas rotinas executadas e funcionamento dos equipamentos 
utilizados na câmara escura e câmara clara; Procedimentos realizados e cuidados 
necessários para evitar velamento das películas virgens; Cuidados e procedimentos de 
manutenção dos equipamentos utilizados; Descarregamento de chassis com película 
sensibilizada; Identificação das películas com dados do paciente, clinica, data, TR.; 
Rotinas de Revelação das películas; Carregamento de chassis; Armazenamento das 
películas virgens e chassis carregados; Avaliação da imagem radiográfica; Destino dado 
às radiografias. 
-Observação e auxilio nos procedimentos executados na sala de exames: Protocolo 
especifico para cada exame; Incidências realizadas; Posicionamento do paciente e parte; 
Local do exame (mesa, buck vertical, diretamente no chassis...); Variações da técnica (kV, 
mAs...) quanto ao biótipo do paciente. 
-Auxilio ao técnico/tecnólogo em quaisquer procedimentos inerentes as rotinas 
executadas pelo departamento de radiologia até o termino do período de estágio. 
   Temas relacionados aos métodos e técnicas utilizadas nas práticas da radiologia 
médica sobre: 
-Aspectos práticos de técnica radiológica dos sistemas: esquelético, articular, muscular, 
circulatório, digestório, respiratório, nervoso central e periférico, urinário, endócrino, 
genitais feminino e masculino e sensorial. 
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-Aspectos práticos de técnica radiológica em crânio e face, coluna vertebral, cintura 
escapular, membros superiores, em tórax, abdome simples, sistema respiratório, 
circulatório, cintura pélvica, membros inferiores. 
 
Bibliografia básica: 
BONTRAGER, K; LAMPIGNANO, J.P. Tratado de Posicionamento Radiográfico e 
Anatomia Associada - 8ª edição, Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
BONTRAGER, K; LAMPIGNANO, J.P. Tratado de Posicionamento Radiográfico e 
Anatomia Associada - 7ª edição, Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
BONTRAGER, K. L. Tratado de Técnica Radiológica e Base Anatômica. 5 ed., Rio de 
Janeiro, Guanabara Koogan, 2005. 
 
Bibliografia Complementar: 
Resolução CONTER nº 02, de 04 de maio de 2012. Ementa. Institui e normatiza 
atribuições, competências e funções do Profissional Tecnólogo em Radiologia. Brasília: 
2012. BRASIL. Lei 7.394 de 29 de outubro de 1985. Regula o exercício da profissão de 
Técnico em Radiologia, e dá outras providências. Brasília: 1985. BRASIL.  
 Lei 1.234 de 14 de novembro de 1950. Confere direito e vantagens a servidores que 
operam com raios X e substâncias radioativas. Brasília:  
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 
Portaria 453/98 – Diretrizes de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e 
odontológico. Diário Oficial da União, Brasília, 2 jun. 1998 
 MOTTA, V. T.; MOTTA, L. R. Informações Biomédicas na Internet. 2 ed. Porto Alegre: 
Médica Missau, 2002. 
 Organização Pan-Americana da Saúde. Profilaxia das doenças transmissíveis. Trad. 
BIASOLI, Antonio Jr. Técnicas Radiográficas: Princípios Físicos, Anatomia Básica e 
Posicionamento. 1ª ed. Editora Rubio  
NOBREGA, A. I. Tecnologia Radiológica e diagnóstico por Imagem – Série Curso de 
Radiologia. Vol. 3 1ª ed. Editora difusao, São Caetano do Sul-SP, 2006.  
STIMAC, G.. Introdução ao diagnostico por imagens. Editora: Guanabara Koogan. Rio 
de Janeiro, Brasil, 1992. 
 
 
5º PERÍODO: 
 
Estágio Supervisionado IV 
Ementa: Observação e auxilio ao técnico/tecnólogo nas rotinas: Limpeza dos ambientes; 
Assepsia dos equipamentos; Acondicionamento e destino dado aos rejeitos gerados pelos 
setores; Observação e auxilio nas rotinas executadas pré-exame; Organização das fichas 
de exame; Protocolos dos exames; Informações prestadas ao pacientes relativas ao 
exame; Planejamento dos exames; Execução dos exames. 
-Observação e auxilio nas rotinas executadas e funcionamento dos equipamentos 
utilizados na câmara escura e câmara clara; Procedimentos realizados e cuidados 
necessários para evitar velamento das películas virgens; Cuidados e procedimentos de 
manutenção dos equipamentos utilizados; Descarregamento de chassis com película 
sensibilizada; Identificação das películas com dados do paciente, clinica, data, TR.; 
Rotinas de Revelação das películas; Carregamento de chassis; Armazenamento das 
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películas virgens e chassis carregados; Avaliação da imagem radiográfica; Destino dado 
às radiografias. 
-Observação e auxilio nos procedimentos executados na sala de exames: Protocolo 
especifico para cada exame; Incidências realizadas; Posicionamento do paciente e parte; 
Local do exame (mesa, buck vertical, diretamente no chassis...); Variações da técnica (kV, 
mAs...) quanto ao biótipo do paciente. 
-Auxilio ao técnico/tecnólogo em quaisquer procedimentos inerentes as rotinas 
executadas pelo departamento de radiologia até o termino do período de estágio. 
   Temas relacionados aos métodos e técnicas utilizadas nas práticas da radiologia 
médica sobre: 
-Aspectos práticos de técnica radiológica dos sistemas: esquelético, articular, muscular, 
circulatório, digestório, respiratório, nervoso central e periférico, urinário, endócrino, 
genitais feminino e masculino e sensorial. 
-Aspectos práticos de técnica radiológica em crânio e face, coluna vertebral, cintura 
escapular, membros superiores, em tórax, abdome simples, sistema respiratório, 
circulatório, cintura pélvica, membros inferiores. 
 
Bibliografia básica: 
BONTRAGER, K; LAMPIGNANO, J.P. Tratado de Posicionamento Radiográfico e 
Anatomia Associada - 8ª edição, Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
BONTRAGER, K; LAMPIGNANO, J.P. Tratado de Posicionamento Radiográfico e 
Anatomia Associada - 7ª edição, Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
BONTRAGER, K. L. Tratado de Técnica Radiológica e Base Anatômica. 5 ed., Rio de 
Janeiro, Guanabara Koogan, 2005. 
 
Bibliografia Complementar: 
Resolução CONTER nº 02, de 04 de maio de 2012. Ementa. Institui e normatiza 
atribuições, competências e funções do Profissional Tecnólogo em Radiologia. Brasília: 
2012. BRASIL. Lei 7.394 de 29 de outubro de 1985. Regula o exercício da profissão de 
Técnico em Radiologia, e dá outras providências. Brasília: 1985. BRASIL.  
 Lei 1.234 de 14 de novembro de 1950. Confere direito e vantagens a servidores que 
operam com raios X e substâncias radioativas. Brasília:  
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 
Portaria 453/98 – Diretrizes de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e 
odontológico. Diário Oficial da União, Brasília, 2 jun. 1998 
 MOTTA, V. T.; MOTTA, L. R. Informações Biomédicas na Internet. 2 ed. Porto Alegre: 
Médica Missau, 2002. 
 Organização Pan-Americana da Saúde. Profilaxia das doenças transmissíveis. Trad. 
BIASOLI, Antonio Jr. Técnicas Radiográficas: Princípios Físicos, Anatomia Básica e 
Posicionamento. 1ª ed. Editora Rubio  
NOBREGA, A. I. Tecnologia Radiológica e diagnóstico por Imagem – Série Curso de 
Radiologia. Vol. 3 1ª ed. Editora difusao, São Caetano do Sul-SP, 2006.  
STIMAC, G.. Introdução ao diagnostico por imagens. Editora: Guanabara Koogan. Rio 
de Janeiro, Brasil, 1992. 
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Seminários em radiologia I 
Ementa: Seminários realizados em torno de temas específicos de interesse dos alunos. 
Direcionando efetivar interdisciplinaridade e interação dos profissionais de Radiologia. 
Subsidiando o aluno em sua formação integral, aproveitando esses momentos para troca 
de experiências e socialização de propostas, atividades e desempenho técnico / 
profissional 
. 
Bibliografia básica: 
BONTRAGER, K. Tratado de Técnica Radiológica e Base Anatômica. 5ª Ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 
ZANELLA, L. C. Manual de organizações de eventos – planejamentos e 
operacionalização. São Paulo: Atlas, 2003. 
MARTIN, V. Manual prático e eventos. São Paulo: Atlas, 2001..  
 
 
Bibliografia complementar: 
OLIVEIRA, M. M.. Como fazer projetos, relatórios, monografia, dissertações e teses. 
2ª, Rio de Janeiro: Impetus, 2003. 
SEVERINO, A. J.. Metodologia do Trabalho Científico. 23. São Paulo: Cortez, 2004. 
NALINI, J. R.. Ética Geral e profissional. 8ª ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2011. 
IPEN- Instituto de pesquisas Energéticas e Nucleares. 
CNEN- Comissão Nacional de Energia Nuclear. 
 
Exames radiológicos contrastados 
Ementa: Meios de contraste: Histórico, tipos de preparações e cuidados especiais na 
administração. Riscos. Conduta frente às idiossincrasias. Os contrastes utilizados na 
produção de imagens de esôfago, estômago e duodeno, trânsito intestinal e enema 
opaco; vias urinárias; vias biliares e vesícula biliar; pâncreas; órgãos genitais femininos 
internos; sistema vascular periférico; sistema nervoso. 
 
Bibliografia básica: 
BONTRAGER, K; LAMPIGNANO, J.P. Tratado de Posicionamento Radiográfico e 
Anatomia Associada - 8ª edição, Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
- BONTRAGER, K; LAMPIGNANO, J.P. Tratado de Posicionamento Radiográfico e 
Anatomia Associada - 7ª edição, Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
LEAL, R. et al. Posicionamentos em Exames Contrastados. São Paulo: Editora 
Corpus, 2006 
 
Bibliografia complementar: 
BONTRAGER, K. L. Técnica radiológica e base anatômica. 3. ed. Ampl Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2009.                             
COLÉGIO BRASILEIRO DE RADIOLOGIA: Assistência à Vida em Radiologia: Guia 
Teórico-Prático, 1ªed. São Paulo, 2000. 
MOURÃO, A. P. e OLIVEIRA, F. A. Fundamentos de Radiologia e Imagem. 1 ed. 
Difusão, 2012. 
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NÓBREGA, A. I.. Técnicas em Ressonância Magnética Nuclear. São Paulo. Editora 
Atheneu, Centro Universitário São Camilo, 2006 (Série Tecnologia em Radiologia 
Médica). 
NOBREGA, A. I. Tecnologia Radiológica e Diagnóstico por Imagem. Volumes 1, 2 e 3. 
São Caetano do Sul, 5ª ed. Difusão Ed., 2012. 
 
Gestão de serviços em radiologia  
Ementa: Visão geral da função de marketing no processo gerencial e suas inter-relações 
com outras áreas/Comportamento do consumidor/Estruturação do mercado, planejamento 
de produto, orçamento, promoção, canais, pesquisa de mercado./Importância do 
marketing nos negócios de radiologia. 
 
Bibliografia básica: 
KOTLER, P.; KELLER, K. L..  Administração de Marketing. 12ª ed. São Paulo: 
Prentice-Hall, 2005. 
PORTER, M. E. Estratégia Competitiva. 2ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 2005. 
RICHERS, R.. Marketing:uma visão brasileira. 1ª ed. São Paulo: Negócio, 2000.  
 
Bibliografia Complementar: 
CHIAVENATO, IDALBERTO. Teoria Geral da Administração. 6ª ed. Rio de Janeiro: 
Campus, 2000. 
ROBERT D. HISRICH, MICHAEL P. PETERS & DEAN A. SHEPHER. 
Empreendedorismo. 7ª ed. Porto Alegre: Bookman. 2008. 
ROCHA, Angela da; MELLO, Renato Cotta de. Marketing de serviços: casos 
brasileiros. São Paulo: Atlas, 2000 
SILVA,H. H.. Planejamento Estratégico do marketing: Série Marketing.4ª ed.editora 
FGV.2011 
 
 
 
Anatomia radiológica veterinária  
Ementa: Aspectos, dos animais domésticos, anátomo-funcionais dos sistemas: Ósseo, 
Muscular, Genital feminino e masculino, Urinário, Circulatório e Respiratório. Radiologia 
Veterinária: Noções gerais e posicionamentos para exames de imagens dos animais 
domésticos com ênfase no cão. 
 
Bibliografia básica: 
CUNNINGHAM, J.G. Tratado de fisiologia veterinária.   3. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2008. 
SISSON, S. GROSSMAN, J. D. Anatomia dos Animais Domésticos. 5ª ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara, 2008. 
THRALL, D.E. Textbook of veterinary diagnostic radiology. 5 ed. Philadelphia, W. B. 
Saunders Company, 2007.  
 
Bibliografia Complementar: 
FRANDSON, R. D.; WILKE, W. L.; FAILS, A. D. Anatomia e fisiologia dos animais de 
fazenda. 7.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 
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KONIG, HORST & ERICH. Anatomia dos animais domésticos. 4. ed. Porto Alegre - RS 
- Brasil: Artmed, 2011 
MASSONE, F. Anestesiologia Veterinária. Guanabara Koogan, 1ª Edição, 1988. 
POPESKO, P. Atlas de anatomia topográfica dos animais domésticos. 5. ed. Barueri - 
SP - Brasil: Manole, 2012. 
REECE, W. O. Anatomia funcional e fisiologia dos animais domésticos. 3. ed. Sao 
Paulo, SP : Roca, 2008. 
 
 
Princípios de ultrassonografia e densitometria óssea 
Ementa: Subsidiar o aluno em sua formação integral. Orientando-o quanto a 
responsabilidade no seu desempenho técnico / profissional, destacando a respectiva 
importância no contexto profissional reconhecendo os conceitos introdutórios os aspectos 
teóricos e práticos nos exames de Ultrassonografia de Pescoço, cintura escapular, 
membros superiores, abdome, aparelho circulatório, cintura pélvica, membros inferiores e 
articulações. E de Densitometria óssea nos exames de Coluna, Pelves, Quadril, 
Antebraço e Punho. Reconhecer também que o planejamento e a ação dos profissionais 
da área da saúde devem considerar o ser humano de forma integral, os condicionantes e 
determinantes sócio-econômicos e culturais do processo saúde-doença e o compromisso 
social com a população. 
 
Bibliografia básica: 
SERNIK, R. A. Ultrassonografia do sistema muscoloesquelético –correlação com 
ressonância magnética - editora Revinter, 2009 
CERRI, G. G., Ultra – sonografia Sistema musculoesquelético, Sarvier,1999. 
NOBREGA, A.I. :Tecnologia Radiológica e Diagnóstico por imagem 
Bibliografia Complementar: 
BYYNY R.L., SPEROFF, L. : A Clinical Guide for the Care of Older Women: Primary 
and Preventive Care 
ANIJAR, R. : Densitometria Óssea na Prática Médica  
RICCIARDI L, PERISSINOTTO A, DABAIA M. Mechanical Monitoring of fracture 
healing using ultrasound imaging. Clin orthop 1993. 
WILSON D. Pediatric musculoskeletal disease. Heiderberg: Springer, 2005 
www.sbdens.org.br  
www.playmagem.com.br 
 
 
Radioterapia 
Ementa: Terminologia médica-radioterápica; diferença entre os tubos de raios X 
diagnóstico e de radioterapia; filtros para tratamento radioterápico; radioisótopos; métodos 
de tratamento; teleterapia e braquiterapia; aceleradores lineares; campos de tratamento e 
curvas de isodose. 
 
Bibliografia básica: 
SCAFF, L.A.M. Física da Radioterapia, São Paulo, Savier, 1997. 
BONTRAGER, K.L. Tratado de Técnica Radiológica e Base Anatômica, 5ª ed. Rio de 
Janeiro, Guanabara Koogan, 2003. 
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FARIA, S. S.; SALVAJOLI, J. V.;  Radioterapia em Oncologia – MEDS 
Bibliografia Complementar: 
Comissão Nacional de Energia Nuclear, Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica, 
Norma NN-3.01, Rio de Janeiro, 2011. 
Comissão Nacional de Energia Nuclear, Requisitos de Segurança e proteção Radiológica, 
NN-3.06, Rio de Janeiro, D.O.U. de 04 de junho de 2012. 
Comissão Nacional de Energia Nuclear, Requisitos de Segurança e Proteção Radiológica 
para Serviços de Radioterapia, Norma NN-6.10, Rio de Novembro, 2014. 
MARTINS, H. L. Princípios Físicos da Radioterapia, Revista Brasileira de Física 
Medica, 2014. 
Ministério da Saúde - Instituto Nacional do Câncer – INCA, Manual para Técnico em 
Radioterapia, Rio de Janeiro – INCA, 2000. 
 
Medicina Nuclear 
Ementa: Tem como meta trabalhar o conhecimento e a compreensão, abordando e 
associando o mecanismo morfofisiopatológico básico dos diversos órgãos e sistemas do 
corpo humano, aliando conhecimentos anatômicos e funcionais/metabólicos e suas 
aplicações na área de imaginologia (Medicina Nuclear), através da representação em 
imagens estáticas, dinâmicas ou tomográficas. 
. 
Bibliografia básica: 
THRALLL, J. H.; ZIESSMAN, H. A.: Medicina Nuclear, 2a. Ed.,Rio de Janeiro, 
Guanabara-Koogan, 2003.  
CASTRO JÚNIOR, A; DIMENSTEIN, R. Guia Prático em Medicina Nuclear. São Paulo : 
Senac, 2002. 
DAHNERT, W., Radiologia - Manual de Revisão. 3. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2001. 
 
 
Bibliografia complementar: 
BONTRAGER. K. L. Tratado de Técnica Radiológica e Base Anatômica, 5. Ed. Rio de 
Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2003. 
Vários autores. Medicina Nuclear: Imagem molecular, diagnóstico e tratamento 
oncológicos. 
Belo Horizonte, MG, Brasil, 2011. 
CUNHA, Natália de Sena. O projeto arquitetônico da Unidade Medicina Nuclear e 
suas peculiaridades. Orientador de GONTIJO, Cristiana Loboissiêre Muzzi. Anápolis, 
GO, Brasil: Associação Educativa Evangélica - Curso de Especialização em Arquitetura, 
2009. 
Sociedade Brasileira de Biologia, Medicina Nuclear e Imagem Molecular. 
http://www.sbbmn.org.br 
Comissão Nacional de Energia Nuclear. http://www.cnen.gov.br 
 
Oncologia Radiológica 
Ementa: Epidemiologia do câncer. O Ciclo celular. Visões multi e interdisciplinar da 
Oncologia em suas diversas frentes de atuação. Manipulação de aparelho de diagnósticos 
por imagens em Oncologia.  Nomenclatura, características das neoplasias benignas e 

http://www.cnen.gov.br/
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malignas através da imagem radiológica. Detecção precoce e níveis de prevenção. Base 
do tratamento para os diversos tipos de câncer. Uma visão multidisciplinar na assistência 
ao paciente oncológico. Nomenclatura dos tumores, estadiamento e classificação TNM. 
Ações de prevenção primária e secundária no controle do câncer. 
 
Bibliografia básica:  
ADEMAR LOPES, HIROFUMI IYEYASU, LUIZ FERNANDO LOPES. Oncologia para a 
Graduação - 3ª Ed. São Paulo, Lemar, 2013.  
OTTO, S. E. Oncologia. Rio de janeiro: Reichman e Affonso, 2002.  
SPENSE, Roy A. J. Oncologia. Rio de janeiro: Guanabara Koogan, 2003.  
 
Bibliografia complementar: 
MINISTÉRIO DA SAÚDE E INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER. ABC Câncer: 
Abordagens 
Básicas para controle do câncer. 2.ed. Rio de Janeiro. 2012. 
______. Portaria nº 2.439, de 8 de dezembro de 2005. Política Nacional de Atenção 
Oncológica Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/controle_cancer/legislacao. 
php>. Acesso em: 30 nov. 2010. 
 
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER. TNM: classificação de tumores malignos. Tradução 
Ana Lúcia Amaral Eisenberg. 6. ed. Rio de Janeiro: INCA, 2004. 254 p. 
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER. Coordenação de Prevenção e Vigilância. A 
situação 
do câncer no Brasil.Rio de Janeiro: INCA, 2006. 120p. 
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER. Políticas e ações para prevenção do câncer no 
Brasil: alimentação, nutrição e atividade física. Rio de Janeiro: INCA, 2009. 16p. 
 
6º PERÍODO 
 
Atividades Multidisciplinares II 
Ementa: Projeto interdisciplinar. Trabalho em equipe. Identificação do problema, 
planejamento e identificação das bases tecnológicas e científicas necessárias para 
solução. Documentação. Aplicação de metodologia científica. Desenvolvimento de 
competências e habilidades em leitura, interpretação e produção textual 
 
Bibliografia básica: 
MEDEIROS, J. B.. Redação Empresarial. 7ª Ed., São Paulo: Atlas, 2010. 
OLIVEIRA, M. M.. Como fazer projetos, relatórios, monografia, dissertações e teses. 
2ª Ed.Rio de Janeiro: Impetus,2003. 
SEVERINO, A. J.. Metodologia do Trabalho Científico. 23ª Ed. São Paulo: Cortez, 
2004. 
 
Bibliografia Complementar: 
GIL, A. C.. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 4ª Ed.  São Paulo: Atlas, 2002. 
NALINI, J. R.. Ética Geral e profissional. 8ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2011. 
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ZANELLA, L. C.. Manual de organizações de eventos – planejamentos e 
operacionalização. São Paulo: Atlas, 2003. 
IPEN- Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. 
CNEN- Comissão Nacional de Energia Nuclear. 
 
Estágio Supervisionado V 
Ementa: Observação e auxilio ao técnico/tecnólogo nas rotinas: Limpeza dos ambientes; 
Assepsia dos equipamentos; Acondicionamento e destino dado aos rejeitos gerados pelos 
setores; Observação e auxilio nas rotinas executadas pré-exame; Organização das fichas 
de exame; Protocolos dos exames; Informações prestadas ao pacientes relativas ao 
exame; Planejamento dos exames; Execução dos exames. 
-Observação e auxilio nas rotinas executadas e funcionamento dos equipamentos 
utilizados na câmara escura e câmara clara; Procedimentos realizados e cuidados 
necessários para evitar velamento das películas virgens; Cuidados e procedimentos de 
manutenção dos equipamentos utilizados; Descarregamento de chassis com película 
sensibilizada; Identificação das películas com dados do paciente, clinica, data, TR.; 
Rotinas de Revelação das películas; Carregamento de chassis; Armazenamento das 
películas virgens e chassis carregados; Avaliação da imagem radiográfica; Destino dado 
às radiografias. 
-Observação e auxilio nos procedimentos executados na sala de exames: Protocolo 
especifico para cada exame; Incidências realizadas; Posicionamento do paciente e parte; 
Local do exame (mesa, buck vertical, diretamente no chassis...); Variações da técnica (kV, 
mAs...) quanto ao biótipo do paciente. 
-Auxilio ao técnico/tecnólogo em quaisquer procedimentos inerentes as rotinas 
executadas pelo departamento de radiologia até o termino do período de estágio. 
   Temas relacionados aos métodos e técnicas utilizadas nas práticas da radiologia 
médica sobre: 
-Aspectos práticos de técnica radiológica dos sistemas: esquelético, articular, muscular, 
circulatório, digestório, respiratório, nervoso central e periférico, urinário, endócrino, 
genitais feminino e masculino e sensorial. 
-Aspectos práticos de técnica radiológica em crânio e face, coluna vertebral, cintura 
escapular, membros superiores, em tórax, abdome simples, sistema respiratório, 
circulatório, cintura pélvica, membros inferiores. 
 
Bibliografia básica: 
BONTRAGER, K; LAMPIGNANO, J.P. Tratado de Posicionamento Radiográfico e 
Anatomia Associada - 8ª edição, Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
BONTRAGER, K; LAMPIGNANO, J.P. Tratado de Posicionamento Radiográfico e 
Anatomia Associada - 7ª edição, Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
BONTRAGER, K. L. Tratado de Técnica Radiológica e Base Anatômica. 5 ed., Rio de 
Janeiro, Guanabara Koogan, 2005. 
 
Bibliografia Complementar: 
Resolução CONTER nº 02, de 04 de maio de 2012. Ementa. Institui e normatiza 
atribuições, competências e funções do Profissional Tecnólogo em Radiologia. Brasília: 
2012. BRASIL. Lei 7.394 de 29 de outubro de 1985. Regula o exercício da profissão de 
Técnico em Radiologia, e dá outras providências. Brasília: 1985. BRASIL.  
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 Lei 1.234 de 14 de novembro de 1950. Confere direito e vantagens a servidores que 
operam com raios X e substâncias radioativas. Brasília:  
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 
Portaria 453/98 – Diretrizes de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e 
odontológico. Diário Oficial da União, Brasília, 2 jun. 1998 
 MOTTA, V. T.; MOTTA, L. R. Informações Biomédicas na Internet. 2 ed. Porto Alegre: 
Médica Missau, 2002. 
 Organização Pan-Americana da Saúde. Profilaxia das doenças transmissíveis. Trad. 
BIASOLI, Antonio Jr. Técnicas Radiográficas: Princípios Físicos, Anatomia Básica e 
Posicionamento. 1ª ed. Editora Rubio  
NOBREGA, A. I. Tecnologia Radiológica e diagnóstico por Imagem – Série Curso de 
Radiologia. Vol. 3 1ª ed. Editora difusao, São Caetano do Sul-SP, 2006.  
STIMAC, G.. Introdução ao diagnostico por imagens. Editora: Guanabara Koogan. Rio 
de Janeiro, Brasil, 1992. 
 
 
 
Ressonância Magnética Nuclear 
Ementa: Subsidiar o aluno em sua formação integral. Orientando-o quanto a 
responsabilidade no seu desempenho técnico / profissional, destacando a respectiva 
importância no contexto profissional reconhecendo os conceitos introdutórios os aspectos 
teóricos e práticos de técnicas para aquisição de imagens nos exames de ressonância 
magnética nuclear em crânio e face, coluna vertebral, cintura escapular, membros 
superiores, tórax, abdome, aparelho respiratório, aparelho circulatório, cintura pélvica e 
membros inferiores.   Reconhecer também que o planejamento e a ação dos profissionais 
da área da saúde devem considerar o ser humano de forma integral, os condicionantes e 
determinantes socioeconômicos e culturais do processo saúde-doença e o compromisso 
social com a população. 
 
Bibliografia básica: 
FATON, R.. Ressonância magnética – Princípio físico e aplicação. Ed. Corpus. 
NOBREGA, A. I.. Tecnologia Radiológica e Diagnóstico por Imagem. S. Paulo: 
Difusão, 2006. 
HOFER, M.. Ressonância Magnética - Manual Prático de Ensino. Rio de Janeiro,     
Revinter,2005. 
 
Bibliografia Complementar: 
HAAGA, J. R.. Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética do Corpo 
Humano. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1996. 
BIASOLI JR. A. Atlas de anatomia Radiográfica, ED. Rio de Janeiro: Rubio, 2006. 
BONTRAGER, K.. Tratado de Técnica Radiológica e Base Anatômica. 5 Ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 
CASTRO JR, A.. Expert radiologia. Ed. Riddel, 2011 
Manual de técnicas em ressonância magnética. Editor de Marcelo Souto NACIFE, 
Fernanda Meireles FERREIRA. Rubio, 2011. 
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Tomografia computadorizada 
Ementa: Subsidiar o aluno em sua formação integral. Orientando-o quanto a 
responsabilidade no seu desempenho técnico / profissional, destacando a respectiva 
importância no contexto profissional reconhecendo os conceitos introdutórios na 
Tomografia, tais como: Histórico da Tomografia, Princípios físicos tomográficos, 
Classificação dos tomógrafos, Constituição do equipamento de TC, Princípios da 
reconstrução da imagem, Escala de densidades - unidade de Hounsfield, Tomografia 
Helicoidais, aspectos teóricos e práticos, protocolos de tomografia computadorizada dos 
esqueletos axial e apendicular, abdome, cintura pélvica e nos atendimentos de urgências 
e emergências em pacientes politraumatizados. Empregos de TC na prática diária, tipos 
de contraste e administração, anatomia tomográfica, orientação dos achados das 
principais doenças – diferenciar o normal do alterado, Reconhecer também que o 
planejamento e a ação dos profissionais da área da saúde devem considerar o ser 
humano de forma integral, os condicionantes e determinantes socioeconômicos e 
culturais do processo saúde-doença e o compromisso social com a população.. 
 
Bibliografia básica: 
BONTRAGER. K. L. Tratado de técnica radiológica e base anatômica, 5. ED. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.  
BIASOLI Jr. A. Atlas de anatomia Radiográfica, ED. Rio de Janeiro: Rubio, 2006. 
HAAGA, J. R.; et al. Tomografia computadorizada e ressonância magnética do corpo 
humano. 3ª ed., Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 1996.. 
 
Bibliografia Complementar: 
XAVIER. H. L. Ortopedia e Traumatologia- Princípios e prática. Porto alegre: Arte 
Médicas, 1995Wilson D. paediatric musculoskeletal disease. Heiderberg: Springer, 2005. 
MOTTA, V. T.; MOTTA, L. R. Informações Biomédica na Internet. 2 ed. Porto Alegre: 
Editora Médica Missau, 2002. 
COSTA. D. H. Radiologia Médica. ED. Martinari, 2007. 
LISBOA, T. J. P.. Protocolos de tomografia computadorizada Helicoidal de único 
arco detector para diagnósticode trauma em adultos. Autor de Uane Ferreira da 
SILVA; W. D. B. Associação Educativa Evangélica- Curso Superior de Tecnologia em 
Radiologia, 2010. 
HAAGA, J..; et al. Tomografia Computadorizada e ressonância Magnética do corpo 
humano. 3. Ed. Guanabara Koogan, c1994. Il.   
 
 
 
 
Saúde Pública 
Ementa: Conhecimento do SUS e suas diretrizes básicas, realização da assistência 
farmacêutica através da Política Nacional de Medicamentos; O farmacêutico no 
Programa de Saúde Família e demais programas e políticas públicas de saúde. 
 
Bibliografia básica: 
FIGUEIREDO, N. A.. Ensinando a Cuidar em Saúde Pública. 3ª ed. Yendis, São 
Caetano do Sul, SP, 2012. 
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LIMA, N. T. (Org.). Saúde e Democracia: História e perspectivas do SUS. Rio de Janeiro, 
FIOCRUZ, 2005. 
TRAD, L. A. B. (Org.). Família Contemporânea e Saúde: Significados, práticas e 
políticas públicas. Rio de Janeiro, FIOCRUZ, 2010. 
 
Bibliografia Complementar: 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 
Vigilância Epidemiológica. Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso / Ministério 
da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. 8ª. ed. rev. – Brasília : Ministério da Saúde, 2010. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº.3.916. Diário Oficial da União: Brasília, 1998. 
BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Assistência Farmacêutica no SUS / 
Conselho Nacional de Secretários de Saúde. – Brasília : CONASS, 2007. 
GUSSO, G.. LOPES, J. M. C.(Org.). Tratado de Medicina de Família e Comunidade: 
princípios formação, formação e prática. Porto Alegre: Artmed, 2012. 
ROZENFELD, S. (Org.). Fundamentos de Vigilância Sanitária. Rio de Janeiro, 
FIOCRUZ, 2000. 
 
Mamografia 
Ementa: Detecção precoce do câncer de mama através da mamografia; método 
mamogáfico; riscos da radiação; alcance e limitação da mamografia; sinais 
indiretos e secundários do câncer de mama; distorção parenquimatosa; dilatação 
ductal isolada; espessamento cutâneo; retração da pele e do complexo 
areolopapilar; aumento unilateral da vascularização; linfonodopatia axilar; 
classificação radiológica; índice de suspeição mamográfica. 
 
Bibliografia básica: 
KOPANS, S; DANIEL, B. Imagem da mama. 2ª ed. Rio de Janeiro: Medsi, 2000 
TABAR. Atlas de mamografia, Revinter. 1998. 
PASQUALETTE, H.A.; KOCH, H.A; SOARES-PEREIRA, P.M.; KEMP, C. Mamografia 
Atual, FEBRASGO, Revinter, 1998. 
 
Bibliografia Complementar: 
BONTRAGER, K; LAMPIGNANO, J.P. Tratado de Posicionamento Radiográfico e 
Anatomia Associada - 8ª edição, Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
BONTRAGER, K; LAMPIGNANO, J.P. Tratado de Posicionamento Radiográfico e 
Anatomia Associada - 7ª edição, Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
BONTRAGER, K. L. Tratado de posicionamento radiográfico e anatomia associada. 
5. ed.Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.              
MOURÃO, A. P. e OLIVEIRA, F. A. Fundamentos de Radiologia e Imagem. 1 ed. 
Difusão, 2012. 
GONZALEZ, R. C; WOODS, R E. Processamento de Imagens Digitais. Edgard Blucher 
Ltda, 2000. 
 
 
Controle de qualidade em Radiologia 
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Ementa: Parâmetros que interferem no feixe de raios-X. Atenuação da radiação. 
Unidades e Grandezas da proteção Radiológica. Sistema de limitação de dose.  Proteção 
Radiológica do Paciente. Proteção Radiológica do Trabalhador. Proteção às exposições 
externas. Monitoração de área e individual. 
  
Bibliografia básica: 
BONTRAGER, K. L. Tratado de Técnica Radiológica e Base Anatômica. 8ª ed. Editora: 
Elsevier, Rio de Janeiro, Brasil, 2015.  
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 
Portaria 453/98 – Diretrizes de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e 
odontológico. Diário Oficial da União, Brasília, 2 jun. 1998. 
FRANÇA, A, M; SILVA, F. Técnica de Marfran para Cálculo de Constantes. Projeto de 
controle de qualidade em imagens radiográficas – cálculo de constate em parâmetros de 
exames em aparelhos de radiodiagnóstico. Disponível em: 
http://conter.gov.br/uploads/trabalhos/tecnica_de_marfran_para_calculo_de_constantes.p
df 
 
Bibliografia Complementar: 
BONTRAGER, K. L. Tratado de Técnica Radiológica e Base Anatômica. 8ª ed. Editora: 
Elsevier, Rio de Janeiro, Brasil, 2015.  
BONTRAGER, K. L. Atlas de Bolso. Técnica Radiológica e Base Anatômica. 8ª ed. 
Editora: Elsevier, Rio de Janeiro, Brasil, 2015. 
BIASOLI, A. Jr. Técnicas Radiográficas: Princípios Físicos, Anatomia Básica e 
Posicionamento. 2ª ed. Editora Rubio  
BRASIL. Ministério da Ciência e Tecnologia. Comissão Nacional de Energia Nuclear. 
Resolução CNEN nº. 27/2005. Norma CNEN NN-3.01 - Diretrizes Básicas de Proteção 
Radiológica. Diário Oficial [da] União da República Federativa do Brasil, Brasília, 06 jan. 
2005. 
TAUHATA, L.; SALATI, I. P. A.; DI PRINZIO, R.; DI PRINZIO, A. R. Radioproteção e 
Dosimetria: Fundamentos. 5ª revisão. Rio de Janeiro: IRD/CNEN, 2003. 242 p. 
 
 
Radiologia Industrial 
Ementa: Pesquisas na área de Radiologia Industrial; indústria alimentícia e radiação; 
indústria farmacêutica e radiação; indústrias automobilística, naval e aeronáutica; 
construção civil; técnicas de Ensaios Não Destrutivos (END). 
 
Bibliografia básica: 
ANDREUCCI, R. Radiologia Industrial, p.6-22, Edição Março 2010. São Paulo, 2010. 
119 p. ABENDI.  
ANDREUCCI, R. Partículas Magnéticas, p.8-10,22, Edição Janeiro 2009. São Paulo, 
2009. 67 p. 
ANDREUCCI, R. Ensaio por ultrassom. Abende. São Paulo. 2011. 
. 
Bibliografia Complementar: 
BRITO, R. R. A. et al.; Guia Prático em Segurança Radiológica para contratação de 
Serviços de Radiografia Industrial, Rio de Janeiro: PETROBRÁS, 2000. 

http://conter.gov.br/uploads/trabalhos/tecnica_de_marfran_para_calculo_de_constantes.pdf
http://conter.gov.br/uploads/trabalhos/tecnica_de_marfran_para_calculo_de_constantes.pdf
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ANDREUCCI, R. Proteção Radiológica, p.7, Edição Janeiro 2010. São Paulo, 2010. 123 
p. 
PEREIRA, J. A. V. Estudo e Aplicação de Ensaios Não Destrutivos Líquidos 
Penetrantes, Ultra Sons, Radiografia Digital, Técnica Tangencial Medições de 
Espessuras. p.9, 2013. 72 p. Dissertação (Mestrado Integrado em Engenharia 
Metalúrgica e de Materiais) – Faculdade de Engenharia da Universidade do 
Porto.Comissão Nacional de Energia Nuclear - www.cnen.gov.br 
SILVA, R. R., Radiografia Industrial, 1ª Edição. 2010. 352 p. 
ANDREUCCI, R. Ensaio por Líquidos Penetrantes. Abende, São Paulo. 2011. 
 
Seminários em Radiologia II 
Ementa: Com este Plano de Ensino, objetiva-se então criar situações de ensino- 
aprendizagem que possibilite o desenvolvimento das competências nas dimensões 
técnica, ética, política e comunicativa, favorecidas através da efetivação da 
interdisciplinaridade e a interação dos multiprofissionais. Incentiva-se o preparo para uma 
ação comprometida com a saúde e bem-estar coletivos, possibilitando auxiliar na 
consolidação da responsabilidade profissional, na promoção ética de uma maior 
qualidade de vida e senso crítico para a construção do bem comum, subsidiar o aluno em 
sua formação integral, desenvolver habilidades relacionadas às práticas, orientando-o 
quanto a responsabilidade no seu desempenho técnico / profissional. Reconhecer 
também que o planejamento e a ação dos Profissionais da área da saúde devem 
considerar o ser humano de forma integral, os condicionantes e determinantes 
socioeconômicos e culturais do processo saúde-doença e o compromisso social com a 
população. 
 
Bibliografia básica: 
BONTRAGER, K.. Tratado de Técnica Radiológica e Base Anatômica. 5 Ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.  
ZANELLA, L. C.. Manual de organizações de eventos – planejamentos e 
operacionalização. São Paulo: Atlas. 
MARTIN, V. Manual prático e eventos. São Paulo: Atlas, 2001.. 
. 
Bibliografia Complementar: 
CRIVELARO, RAFAEL; TAKAMORI, JORGE YUKIO. Dinâmica das relações 
interpessoais. 2ª ed. Campinas - SP: Alínea, 2010. 
CNEN- Comissão Nacional de Energia Nuclear. 
www.conter.gov.br  
DALLAGNOL, DARLEI. Bioética. SP: Brochura, 2005. 
IPEN- Instituto de pesquisas Energéticas e Nucleares. 
MOSCOVICI, Fela. Desenvolvimento interpessoal – treinamento em grupo. 15ª ed. São 
Paulo: José Olympio, 2005. 
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 5.2 Flexibilização curricular 

 

Para integralização curricular, o aluno deve cursar todas as disciplinas obrigatórias, 

além de realizar a carga horária de estágio, nos cursos em que esta atividade está 

prevista nas Diretrizes Curriculares, em um período mínimo ou no período máximo 

previsto no Projeto Pedagógico do curso. Dentro deste princípio, os alunos têm 

oportunidade de abreviar ou prolongar a integralização curricular, podendo cursar 

disciplinas optativas em outros cursos e realizar cursos especiais para eliminar alguma 

pendência.  

A integralização curricular prevê, ainda, o cumprimento de horas em atividades 

complementares, que constituem importante eixo de flexibilização. Entre as muitas 

atividades possíveis, realizam-se, em diferentes momentos, atividades de extensão, 

envolvendo alunos e professores, em projetos voltados para o bem-estar da comunidade. 

Alguns cursos incluem, em suas matrizes curriculares, disciplinas optativas que viabilizam 

a abordagem de temas emergentes, ao longo dos percursos formativos. Outra prática de 

flexibilização consiste no aproveitamento de estudos realizados fora da estrutura 

curricular do curso, mediante critérios de avaliação. Eventos científicos são realizados 

com abordagens inovadoras e atuais. 

Os Cursos Superiores de Tecnologia e o curso de Radiologia ofertam, regularmente, 

como disciplinas optativas, Língua Brasileira de Sinais – Libras, Metodologia do Trabalho 

Científico – MTC e Tópicos Especiais. Além disso, os alunos podem optar por cursar 

disciplinas optativas em outros cursos e ou realizar cursos especiais para eliminar alguma 

pendência.  

Atividades complementares no curso de Radiologia compõem-se de projetos de 

pesquisa, visitas técnicas, cursos afins, seminários, simpósios, congressos, conferências 

e outros eventos relacionados à área de conhecimento.  

O Curso Superior de Tecnologia em Radiologia possui um regulamento de 

aproveitamento de competência que trata-se de uma modalidade de aproveitar a 

competências, visando aproveitamento de estudos, considerada como processo para 

reconhecer a competências desenvolvidas  formal e informalmente. Desta maneira, o 
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discente submetido à avaliação, estará isento de cursar as disciplinas as quais comprovar 

estar apto. 

 O aproveitamento de competências é prerrogativa das instituições de ensino, 

segundo pressupostos teóricos e filosóficos contidos nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais, nos Projetos Político-Pedagógicos e nos perfis de conclusão dos cursos. A 

base legal deste regulamento encontra-se na Lei nº 9.394, de 20/12/1996, art. Nº 41: “O 

conhecimento adquirido na educação profissional, inclusive no trabalho, poderá ser objeto 

de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de 

estudos”. (BRASIL, 1996). 

 

5.3 Interdisciplinaridade 

 

            A interdisciplinaridade ocorre no curso de radiologia através das ações 

conjuntas entre os diferentes cursos tecnológicos: Design Gráfico, Estética e Cosmética, 

Gastronomia, Logística, Gestão Financeira, Manutenção de Aeronaves, Medicina e 

Design de Interiores. 

           A relação entre os conteúdos disciplinares é a base para um ensino mais 

interessante, onde uma matéria auxilia a outra. Nos projetos interdisciplinares, 

organizados pelo curso em Radiologia, são realizadas as seguintes atividades:  

1. Organização de Eventos - organizam estrutura teórica e prática, elaboram projetos de 

organização diferentes tipos de eventos: Minicursos, Mostras, Semana Acadêmica. 

Realizado no conjunto dos cursos estes eventos integram as disciplinas 

proporcionando como resultado produtos e serviços, que permitem ao acadêmico 

aprendizado.  

2. Pesquisa sobre irradiação de alimentos: o manuseio de alimentos e sua conservação 

exige que o aluno compreenda processos utilizados na radiologia que favoreçam a 

durabilidade dos alimentos, o que é realizado nas ações conjuntas entre os cursos de 

gastronomia e radiologia. Como resultado observa-se o ganho desta habilidade por 

parte dos acadêmicos. 

3. Participação em atividades institucionais no UniCidadã - Projeto Ciranda. Atuação 

prática em visitas técnicas, abrangendo conhecimentos sociológicos e antropológicos, 
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de instrumentação em serviços de saúde, de inovação e de postura profissional, 

dirigidas e acompanhadas por professores específicos da área e de disciplinas 

gerenciais. 

 

6. INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA 

 

6.1 Setor administrativo  

 
 
 A Secretaria Setorial dos Cursos Superiores de Tecnologia funciona no térreo 

do Bloco I, e possui: uma recepção com secretaria, uma sala de direção, uma sala para 

os professores ampla, sala de coordenação, um arquivo, e uma copa. A secretaria 

funciona como recepção para os discentes, docentes e comunidade em geral. No 

atendimento temos Secretaria acadêmica, auxiliar de secretaria e Jovem aprendiz. A 

estrutura externa é destinada para atendimento aos alunos e comunidade possui uma 

rampa de acesso e um guichê com sala de espera para esclarecimento de informações. 

Na parte interna da secretaria que dá acesso a sala dos professores e feito o 

atendimento ao docente. Os coordenadores trabalham em uma sala com sua respectiva 

estação de trabalho.   

 

6.2 Sistema Acadêmico 

 

O Lyceum, que realiza todas as atividades de gestão, desde a organização dos 

cursos, o acompanhamento da execução dos projetos pedagógicos e a avaliação 

contínua do desempenho acadêmico e financeiro. Com esse sistema há a racionalização 

de todos os processos do Centro Universitário, já que ele oferece mecanismos de controle 

da qualidade do ensino e de avaliação institucional, contribuindo para ampliar o índice de 

satisfação da comunidade acadêmica. 

O Lyceum oferece serviços que facilitam a vida do aluno e do professor e abre 

novas oportunidades do ponto de vista da integração da comunicação acadêmica.  
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Na parte direcionada aos alunos, são disponibilizadas informações e recursos, 

como efetivação de matrícula via internet, com emissão de contrato e boleto bancário. O 

aluno também pode consultar horários de aula, agendas, calendário de provas, notas, 

frequências e situação financeira, e acessar disciplinas para obtenção de materiais 

didáticos indicados pelos docentes.  

O sistema oferece uma sala virtual aos professores, na qual podem consultar 

informações individuais dos alunos e das turmas, verificar horário de aulas, agendar 

provas, lançar notas e frequências, e também disponibilizar material didático para uso dos 

alunos. A Secretaria Acadêmica Virtual oferece diversos serviços aos professores e 

alunos. 

O Lyceum dispõe de fotos dos alunos, que são tiradas na Secretaria Geral, para 

facilitar a identificação dos estudantes por parte de professores e pessoal administrativo.  

Todos os setores da UniEVANGÉLICA são informatizados e interligados à 

rede local de comunicação de dados e à internet. As atividades acadêmicas são 

gerenciadas por meio de um Sistema Acadêmico e todas as rotinas Administrativo-

Financeiras e de Recursos Humanos também são gerenciadas por um sistema específico 

para tal. 

 
 

6.3 Espaço de trabalho para a direção (coordenação) do curso 

 
A estrutura física do Curso Superior de Tecnologia em Radiologia destinada à direção do 

curso conta com sala individualizada com completa infraestrutura de trabalho 

(computadores, impressoras, mobiliário, pessoal técnico administrativo, acesso à internet, 

linha telefônica e acesso wi-fi). 

 

 
 

6.4 Gabinetes de trabalho para professores em tempo integral  
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Os Cursos Superiores de Tecnologia possuem espaços individuais para os seus 

coordenadores. Espaços esses que são utilizados por professores TI. 

 

6.5 Sala de professores 

 
A sala dos professores é ampla, arejada, com boa acústica, higienização diária, e 

atende as necessidades principais do curso.   

Em seu mobiliário, encontram-se mesa tamanho grande para reuniões, cadeiras, 

escaninhos individualizados, quadro de avisos, bebedouro refrigerado de água mineral, 

cafeteira, e uma copa com geladeira, pia e utensílios necessários para um lanche rápido. 

A sala dos professores dispõe, ainda, de mesa com computadores ligados em rede 

(Intranet e Internet) e acesso a impressora da secretaria setorial 

 

6.6 Salas de aula 

 
O Curso Superior de Tecnologia em Radiologia está instalado no Bloco C. Tendo 2 

salas de aula (405 e 406) e Laboratório de simulação radiologia no Centro tecnológico. 

As salas são amplas, arejadas, bem iluminadas por luz natural e ou artificial, 

possuem carteiras anatômicas, quadro branco, data show fixado no teto e tela para 

projeção, apagador e pincéis próprios para quadro branco, ar condicionado, mesa e 

cadeira para o professor.  

O corredor é amplo, nele são fixados quadros de avisos, para comunicações da 

Instituição e da Secretaria Setorial do Curso e informações sobre cursos, estágios, 

informações sobre a área. 

 

6.7 BIBLIOTECA CENTRAL REV. NICOMEDES AUGUSTO DA SILVA 

 

 6.7.1. Biblioteca Central 

Tem como objetivo atender aos diversos cursos e segmentos da 

UNIEVANGÉLICA em suas necessidades de documentação e informação nas áreas do 
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conhecimento específico de sua atuação, tendo como propósitos a contribuição para a 

qualidade da educação, da pesquisa e da extensão.. 

A biblioteca é gerenciada pelo software Archeslib de controle de bibliotecas, que 

permite o gerenciamento de todas as demandas para utilização do acervo, empréstimo, 

estatísticas, reserva de livros e catálogo on line. 

 

6.7.2. Horário de funcionamento: 

 Segunda a sexta: 07:00h às 23:00h; 

 Sábados: 07:00h às 18:00h. 

 

6.7.3. Espaço físico: 

  Atualmente a Biblioteca tem um espaço físico de 2.460 m2, distribuídos conforme o 
quadro a seguir. 

Biblioteca Central  

DESCRIÇÃO N.º 

ÁREA 

TOTAL 

(m2) 

CAPACIDADE 

Acesso à Internet 1 27 27 

Administração e Processamento Técnico do 

Acervo 
3 80 - 

Banheiro 2 40 - 

Centro de Documentação 2 61.24 10 

Circulação e Acessos 1 928  

Climatização 1   

Consulta ao Acervo 1 9 9 

Disponibilização do Acervo 1 450 - 

Estudo em Grupo 17 180,00 100 

Estudo Individual 2 96,42 50 

Foyer 1 240 50 

Guarda volume 1 10 - 
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DESCRIÇÃO N.º 

ÁREA 

TOTAL 

(m2) 

CAPACIDADE 

Leitura 1 254 158 

Recepção e Atendimento ao Usuário 1 33 - 

Reprografia 1 16,5 - 

Sala de Inclusão 2 34.95 15 

  2.460 419 

 

Móveis e Equipamentos de Apoio  

DESCRIÇÃO QUANTIDADE  

Câmeras de segurança 40 

Computadores  (consulta ao acervo) 9 

Computadores para pesquisa  27 

Estantes duplas altas 312 

Estantes simples altas 22 

Estantes simples baixas 10 

Mesas redondas de 5  lugares 3 

Mesas retangulares  de 8 lugares 7 

Mesas retangulares de 6 lugares 10 

Sala de estudo individual 50 

Sistema de Segurança Antifurto Bibliotheca 

3M 
1 

Sofás e poltronas 105 lugares 

Tablets para empréstimos 16 

 

6.7.4. Acervo Geral  
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ITEM 

QUANTIDADE 

Títulos 
Volumes / 

Exemplares 

Livros 28.455 90.634 

CD-ROMs 374 1.340 

DVD’s 476 592 

Mapas 98 106 

Monografias/Artigos/Dissertações/Teses  4.421 4.486 

TOTAL 33.824 97.158 

 

 

6.7.4.1 Bases de dados Portal de Periódicos Capes ( Total 127 ) : 

 

Abstracts in New Technology & Engineering (ANTE); Academic OneFile (Gale Group / 

InfoTrac);Academy of Operative Dentistry; Advanced Technologies Database with 

Aerospace; Aerospace Database; Alexander Street Press; Aluminium Industry Abstracts 

American Academy of Audiology American Academy of Periodontology (AAP); American 

Association of Critical Care Nurses (AACN); American College of Chest Physicians; 

American Diabetes Association (ADA; American Journal of Health-System Pharmacy 

(AJHP); American Phytopathological Society; American Psychiatric Publishing; American 

Psychological Association (APA); American Society for Cell Biology; American Society for 

Microbiology (ASM) ; American Society for Nutrition (ASN); American Society of Civil 

Engineers (ASCE); American Society of Hematology (ASH) ; Annual Bulletin of Historical 

Literature; Applied Social Sciences Index and Abstracts (ASSIA) ; Aquaculture Abstracts; 

Aquatic Pollution & Environmental Quality (ASFA 3); Aquatic Sciences and Fisheries 

Abstracts (ASFA); ASM Materials Information (BDEC); Association of Clinical Scientists 

ASTM Standards and Engineering Digital Library; Begell House Digital Library; Bentham 

Science; Bentham Science High Impact Collection; Biochemistry Abstracts 1; Biochemistry 

Abstracts 3; Biological Sciences & Living Resources (ASFA 1); BioOne; Biotechnology and 

BioEngineering Abstracts; Biotechnology Research Abstracts; British Medical Journal 

Publishing Group (BMJ); CABI 

Cambridge Structural Database - CSD (BDEC); Canadian Medical Association 

Ceramic Abstracts; Chemoreception Abstracts; Civil Engineering Abstracts 
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Cold Spring Harbor Laboratory Press; Computer & Information Systems Abstracts; Copper 

Technical Reference Library; Corrosion Abstracts; CrystMet (BDEC); Derwent Innovations 

Index (DII); Duke University Press; Earthquake Engineering Abstracts; Ecological Society 

of America (ESA); Education Resources Information Center (ERIC); Eighteenth Century 

Collections Online (Gale/ECCO) 

Electronics & Communications Abstracts; Engineered Materials Abstracts; Engineering 

Research Database; Environmental Engineering Abstracts; European Mathematical 

Society; Federation of American Societies for Experimental Biology (Faseb); Future 

Medicine Science Group; Gale Virtual Reference Library; Genetics Society of America 

(GSA); Geological Society of London (GSL); GeoScience World (GSW); High Technology 

Research Database with Aerospace; HighWire Press; Human Genome Abstracts; 

Industrial and Applied Microbiology Abstracts (Microbiology A); Informs; Inorganic Crystal 

Structure Database - ICSD (BDEC); Institute of Physics (IOP); Institution of Civil Engineers 

(ICE); JAMA Evidence; JAMA Network; Journal Citation Reports (JCR); JSTOR; Karger; 

Library and Information Science Abstracts (LISA); Maney Publishing 

Marine Biotechnology Abstracts; Mary Ann Liebert; Massachusetts Medical Society; 

Materials Business File; Materials Research Database; MathSci; Mechanical and 

Transportation Engineering Abstracts; METADEX; Micromedex  

MLA International Bibliography (Gale); MultiScience Publishing (MSc); National Criminal 

Justice Reference Service Abstracts (NCJRS); National Research Council Canada (NRC); 

Now Publishers; Ocean Technology, Policy & Non-Living Resources (ASFA 2); Oceanic 

Abstracts; Ovid Journals; Physical Education Index 

PILOTS Database; Primal Pictures; Project Euclid; Project MUSE; Radiological Society of 

North America (RSNA); Royal Society Journals; SAGE Journals; Science Direct; Science 

of Synthesis (Thieme); Scopus; Slack Incorporated; Social Services Abstracts; Society for 

Leukocyte Biology; Sociological Abstracts; Solid State and Superconductivity Abstracts; 

SPIE Digital Library; Springer - Journals Archive; SpringerLink; Technology Research 

Database; The Endocrine Society (TES); Thieme; Thomson Reuters Integrity; Walter de 

Gruyter (WDG); Web of Science - Coleção Principal; Wiley Online Library; World Scientific 

(WSP); Zentralblatt MATH. 
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6.7.4.2  Biblioteca Virtual: 

 

 A Minha Biblioteca é uma biblioteca digital com 7.578 títulos formada pelas 

cinco principais editoras de livros acadêmicos do Brasil: Atlas, Grupo A, Grupo GEN, 

Manole e Saraiva. Através dela, os alunos tem acesso rápido e fácil a milhares de títulos 

acadêmicos entre as principais publicações de diversas áreas de especialização: Ciências 

da Saúde, Direito, Ciências Sociais Aplicadas, Biociências, Engenharia, entre outras em 

qualquer lugar com acesso a internet. 

 

6.7.4.3. Política para atualização e expansão do acervo: 

 

 A atualização do acervo para as obras de sustentação curricular é feita 

gradativamente à medida que as disciplinas são instaladas, indicadas nos planos de 

ensino e aprovados pela coordenação de cursos com base nas indicações no padrão 

de qualidade MEC, indicações de especialistas na área, do coordenador de curso, 

professores, em conformidade com os seguintes critérios de prioridades definidos na 

Política para Formação e Desenvolvimento do Acervo da Biblioteca Central: 

 Manter o acervo adequado ao projeto pedagógico do curso, observando a 

atualização das edições e lançamentos, semestralmente. 

Quanto aos aspectos quantitativos, observam-se os seguintes critérios: 

 Bibliografia básica: Um exemplar para até 5 vagas oferecidas anualmente no curso, 

para três títulos selecionados pelo docente da disciplina. 

 Bibliografia complementar: Dois exemplares para 5 títulos, conforme critérios 

previstos nas políticas de composição do acervo. 

 Toda indicação de aquisição é, previamente discutida no colegiado da disciplina, 

sendo as respectivas solicitações encaminhadas com o respectivo parecer.  Os 

responsáveis pela atualização do acervo são a Bibliotecária juntamente com os 

Diretores de Cursos. 
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6.7.5. Serviços ao Usuário 

 Empréstimo domiciliar; 

 Empréstimo entre bibliotecas; 

 Consultas ao acervo (catálogo local e on line); 

 Renovações e reservas pela internet 

 Acesso à base de dados on line e CD-ROM disponíveis para consulta local e ou 

acesso remoto. 

 Acesso à internet; 

 Acesso à internet sem fio (wireless); 

 Sala de Pesquisa (Internet); 

 Orientação para uso de normas técnicas para trabalhos científicos; 

 Levantamento Bibliográfico; 

 Comutação Bibliográfica (Comut e Bireme); 

 Visitas orientadas e treinamento de usuários; 

 Intercâmbio de periódicos; 

 Restauração de obras danificadas. 

 

 

6.7.6. Funcionários:  

 

 2 Bibliotecárias: Hellen Lisboa de Souza. Matrícula 2392; CRB 1/1570. Graduada 

em Biblioteconomia pela UFG/1996. Especialização em Arquivologia. 

Rosilene Monteiro da Silva. CRB 1/3038. Graduada em Biblioteconomia pela UFG/2014. 

 20 Auxiliares de Biblioteca com ensino médio concluído. 

 

6.8 Laboratórios 

 
A seguir são descritos os laboratórios que já existem na instituição e que serão utilizados 

pelo curso de Tecnologia em Radiologia. 

 

Laboratório de Bioquímica 
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Área Física: 81,2 m2  

Capacidade (Nº de Alunos): 40 

Equipamentos para uso Acadêmico 

03 bancadas; 01 pia com 02 cubas; 01 geladeira; 01 freezer; 01 autoclave; 02 estufas; 01 

balança de precisão resolução 0,001 g; 01 balança resolução 2 g; 01 balança mecânica 

de precisão:  01 banho-maria; 03 centrífugas; 02 dessecadores; 08 microscópios 

estereoscópicos; 01 bomba de vácuo/compressor; 06 placas aquecedoras com agitador 

magnético, 07 placas aquecedoras; 10 mantas aquecedoras; 01 peagâmetro (pH metro); 

01 Biomixer (termômetro com aquecimento) 01 espectrofotômetro UV visível; 01 

destilador; 01 aparelho microondas; 01 cuba horizontal para eletroforese; 01 fonte para 

eletroforese; 01 transiluminador para ultravioleta; 01 recipiente plástico para água 

destilada para 50 L; 01 recipiente de vidro para água destilada para 20 L; 05 armários de 

madeira; 02 ventiladores de teto; 01 armário para material do aluno; 01 escrivaninha com 

cadeira para o professor; 01 escada metálica em V; 01 quadro-negro; 36 cadeiras para 

alunos; sistema de coleta seletiva de lixo (químico, contaminado, perfurocortante e 

comum), vidraria e reagentes. 

 

Multidisciplinar – utilizado pelos cursos de: Enfermagem; Fisioterapia; Odontologia e 

Educação Física; Pedagogia; Farmácia; Medicina e Biologia. 

 

Laboratórios de Microscopia  

Área Física: 81,20 m2 

Laboratório de Microscopia I 

Capacidade (Nº de Alunos): 40 

Equipamentos para uso Acadêmico:  

 03 bancadas; 02 ventiladores de teto; 01 pia com 2 cubas; 01 balcão de fórmica 

com 02 cadeiras; 30 microscópios ópticos; 02 armários de aço; 02 armários de madeira; 

01 armário para material do aluno, 01 televisão (29 polegadas); 01 microscópio com 

micro-câmera; 01 armário para guardar o conjunto televisão – microscópio – câmera; 01 

quadro-negro; 38 cadeiras para alunos 01 tela de projeção; lâminas histológicas 

permanentes: 1.760 lâminas Série U Biotec, 550 lâminas Coleção Johannes Lieder de 
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Microbiologia e Parasitologia, 1800 lâminas diversas de Biologia Celular, Histologia e 

Patologa – (total de 4.110 lâminas); vidraria e reagentes.  

 

Multidisciplinar – utilizado pelos cursos de: Enfermagem; Fisioterapia; Odontologia e 

Educação Física; Pedagogia; Farmácia; Medicina e Biologia. 

 

Laboratório de Microscopia II 

Área Física: 81,20 m2 

Capacidade (Nº de Alunos): 40 

Equipamentos para uso Acadêmico  

 03 bancadas; 01 pia com 2 cubas; 01 balcão de fórmica; 23 microscópios ópticos; 

35 cadeiras para alunos; 01 balança resolução 5 g; 01 armário de fórmica; 01 armário 

para material do aluno; 01 quadro-negro; 01 mesa para professor com 01 cadeira; 01 

estufa para herborização (para desidratação de vegetais), 01 estufa para secagem; 01 

extintor de incêndio; instrumental para dissecação zoológica; instrumental para 

dissecação botânica; vidraria e reagentes.  

Multidisciplinar – utilizado pelos cursos de: Enfermagem; Fisioterapia; Odontologia e 

Educação Física; Pedagogia; Farmácia; Medicina e Biologia. 

 

Laboratórios de Anatomia 

Área Física 100 m²  

Laboratório de Anatomia Humana I 

Capacidade (Nº de Alunos) 40 

Equipamentos para uso Acadêmico 

10 mesas anatômicas; 40 bancos para alunos; 01 banco para professor; 02 esqueletos 

humanos articulados; 01 pia com 4 cubas com torneiras elétricas; 03 armários para 

material do aluno; 02 armários para peças sintéticas; 01 quadro-negro; 01 escrivaninha 

com cadeira.  

 

Laboratório de Anatomia Humana II 

Área Física 50 m²  
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Capacidade (Nº de Alunos) 30 

Equipamentos para uso Acadêmico 

08 mesas anatômicas; 32 bancos para alunos; 01 pia com 2  cubas com torneiras 

elétricas; 02 armários para material do aluno; 01 lousa para pincel. 

 

Laboratório de Apoio  

Área Física 28,75 m² 

Capacidade (n° de alunos)  

Equipamentos para uso Acadêmico  

04 armários para peças ósseas; 01 maca para transporte das peças anatômicas; 11 

cubas inox para armazenamento das peças anatômicas; 01 prateleira com 6 divisas; 18 

esqueletos humanos desarticulados;  09 crânios humanos com mandíbula; 03 corpos 

humanos; 03 fetos; 20 hemi cabeças humanas; vísceras (pulmão, coração, fígado, 

pâncreas, braços, pernas, tórax e abdômen); 01 jogo de instrumental para dissecação; 01 

serra elétrica, 05 laringes, 13 protótipos de crânio humano em policarboxilato, 02 

protótipos de coluna vertebral, 05 protótipos de cérebro, 04 protótipos de ouvido, 02 

protótipos de corte de cabeça, 02 protótipos de cabeça com colo e músculo, 02 modelos 

musculares masculino e feminino em tamanho real. 01 esqueleto humano (leo) base 

móvel sob pelv-A-12; 01 esqueleto humano (sam) base móvel sob pelv-A-13; 02 crânio 

fetal com base-A-26; 02 crânio humano com músculo-A-24; 02 crânios didático c/ col. 

Vert. Cerv. 4 part.-A-20/2; 02 juntas funcionais ombro-A-80; 02 juntas funcionais quadril A-

81; 02 juntas funcionais joelho A-82; 02 juntas funcionais cotovelo-A-A-83; 02 mini juntas 

quadril, seção cruz. c/ base A-84/1; 02 mini juntas joelho, seção cruz. c/ base – A-85/1; 

mini juntas cotovelo, seção cruz. c/ base-A-87/1; 02 mini juntas ombro c/ seção cruz. Com 

base-A-86/1; 02 juntas do joelho seccionada-W 19006; 01 coluna clássica flex. c/ cost. E 

cab. Fêmur-A56/2; 01 medula espinhal, 6 vezes tam. Natura-W-42505; vértebras 

lombares flexível. Montadas-A76/8; 02 vértebras lomb. c/ disco prol.flexiv. mont. A76/9; 02 

braços com músculo destacáveis, 6 part.-M-10; 02 pernas com músculos destacáveis, 9 

part.-M-20; 02 capas protetoras para esqueleto-W-40103; 02 cérebros neuro-anatômico 8 

partes-C-22; 02 corações c/ diaf. 3 vezes tam. Nat.-4 part-VD-251; 02 pulmões tam. 

Natural, 5 partes-VC-243; met. Inf. Mand. Jov. 3,5X tam. Nat., 5 part. W 42516; 02 met. 
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Inf. Mand. 3X tam. Nat. 11 partes – VE-287; 01 sistema circulatório-G30; 01 sistema 

digestivo, 3 partes – K-21; 02 fígados com vesícula biliar, pâncreas e Duod.-VE-315; 02 

fígados com vesícula biliar K-25; 02 rins, nefrons, vasos sang. E corp. renal-K-11; 02 rins 

com glândula adrenal, 2 partes-K-12; 02 pélvis feminina, 2 partes-H-10; 02 pélvis 

masculina, 2 partes-H-11; 02 estômagos, 3 partes K-16; 01 cérebro p/ estudos 

introdutórios, 2 part.-C15; 02 ventrículo cerebral-VH-410; 02 laringes de luxe, 2X tam. 

Nat., 7 partes-G-21; 02 esqueletos da mão c/ parte ulna e radio-A-41; 02 esqueletos do pé 

c/ parte tíbia e fíbula-A-31/1; 01 pôster sistema nervoso, posterior-V2038; 01 torso 

masculino B-15; 01 torso feminino B-8; 01 sistema nervoso, ½ do tam nat. C-30; 01 

sistema vascular-V 2004; 01 pele, mod. Em bloco, 70 x tam nat. J13; 01 pôster olho 

humano VR-1226; 01 pôster pele humana VR-1282; 01 painel circulação sang em mãe e 

feto-V2032; 01 pôster infarto de miocárdio VR1342; 01 painel musculatura humana, 

frontal-V-2003; 01 painel musculatura humana, dorsal-V-2005; 01 pôster varizes VR-1367; 

01 pôster sistema nervoso autônomo- VR-1611; 01 pôster sistema nervoso VR-1620; 01 

pôster cérebro humano VR-1615; 01 pôster crânio humano VR-1131; 01 pôster sistema 

nervoso, frontal V-2037. 

  

Multidisciplinar – utilizado pelos cursos de: Enfermagem; Fisioterapia; Odontologia e 

Educação Física; Pedagogia; Farmácia; Medicina e Biologia. 

 

Laboratório de Técnica Cirúrgica 

Área Física 6,90 x 5,20 

Equipamentos para uso Acadêmico: 

04 mesas de mayo; 02 mesas  cirúrgica; 02 mesas auxiliares; 02 macas; 03 bonecos; 01 

carrinho anestesia; 01 ambu; 03 balas de oxigênio; 01 foco móvel; 01 ramper; roupas 

privativas; ar condicionado; aspirador; caixa de perfuro cortante; campos cirúrgicos; 

capotes. 

 

Área de escovação Cirúrgica  
 
Área Física: 5,80 x4,70 

Equipamentos para uso Acadêmico: 
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1 mesa cirúrgica; lavabo com 6 torneiras de sensores; ar condicionado; lixeira de 100 

litros; ramper.  

 

6.8.1 Laboratório(s) de informática 

 
 

O Centro Universitário de Anápolis conta atualmente com 14 (quatorze) 

laboratórios de informática multidisciplinares e de utilização coletiva e a Fábrica de 

Tecnologia Turing – FTT.  No total, estes laboratórios contam com 434 (quatrocentos e 

trinta e quatro) computadores, com flexibilidade e suporte para a instalação de softwares 

diversos, dentre eles: Sistema Operacional Windows 7, 7-Zip 9.2, Atanua 1.3, Adobe 

Flash Player 10 ActiveX 10.1, Adobe Reader XI 11, AltoQi Eberick, Apache Tomcat 8.0, 

ArcGIS 10.1, Astah Community 6.8, Autodesk AutoCAD 2016 20.0, Bizagi Modeler 2.8, 

BrModelo, Cálculo Numérico 5.1, Cisco Packet Tracer 6.2, Dev-C++ 4.9, Epi Info 3.5, 

EdgeCam 16/R1, Eclipse Luna 10, FreeMind 1.0, Firefox, FTOOL, Google Chrome 57.0, 

Google Earth, GeoGebra 5.0, HeidiSQL 9.3, Java 8 8.5, Java SE Development Kit 8 8.91, 

Kaspersky Endpoint Security 10.0, Klavaro 2.0, Linux Ubuntu [virtualizado] 14.04, 

Microsoft .NET Framework 4.5, Maven, Microsoft Office Standard 2010 14.0, Microsoft 

Project 2013, Microsoft SQL Server 2012 11.0, Microsoft Visual C++ 2012 10.0, MySQL 

Workbench CE 6.3, NetBeans IDE 8.0, Oracle VM VirtualBox 5.0, PostgreSQL 9.2, Plano 

de Negócios Sebrae 3.0, scilab 5.0, SolidWorks 2011 19.2, Swansoft CNC Simulator 7.0, 

SWI-Prolog, Simulador Coliseum, Solver excel, TortoiseSVN 1.8.8. 

Os laboratórios têm normas de utilização e possuem acesso à Internet, sendo que 

o laboratório de informática da Biblioteca é de uso exclusivo a pesquisas na Internet e 

possui normas específicas de utilização.  

O laboratório de informática é o espaço onde os acadêmicos poderão aprender a 

confeccionar planilhas eletrônicas, trabalhar simulações gerenciais em softwares e 

ferramentas eletrônicas específicas, bem como trabalhar com diferentes recursos 

informatizados, além de desenvolverem pesquisas teóricas sempre acompanhados de 

seus professores.  
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A Associação Educativa Evangélica prioriza a manutenção preventiva e, neste 

sentido, disponibiliza técnicos em caráter permanente para garantir o bom funcionamento 

dos equipamentos de seus laboratórios.  

Além do suporte técnico de manutenção dos equipamentos, em algumas áreas é 

disponibilizado o suporte administrativo para atender às necessidades de cada setor. 

 

6.8.2 Laboratórios didáticos especializados 

 
Laboratório de Treinamento da Radiologia 

Área Física:  4 x 3,20 

Equipamentos para uso Acadêmico: 

Simulador de RX; uma mesa de comando digital; simulador de proteção radiológica com 

janela de visualização de exames; um transformador 110 v-220v; uma mesa de exames 

com bucky; um bucky mural; um simulador de raios-x com colimador; dois chassis 35x35 

cm; um chassi 24x30 cm com divisor de chumbo;  

um chassi 18x24 cm com divisor de chumbo; dois negatoscópios; um gabinete para 

guardar películas radiográficas; 10 banquetas; 04 bancos giratórios de inox; 

sala de videoconferência (medida 6 x3); tv 47’; vdr; 20 carteiras; ar condicionado.  

 
 

A UniEVANGÉLICA se preocupa com a qualidade das instalações e serviços 

prestados, existindo suporte técnico, serviços de manutenção preventiva e corretiva tanto 

da infraestrutura física quanto da estrutura tecnológica. 

 
Laboratórios didáticos especializados: serviços 
 

Os laboratórios especializados possuem regulamento próprio, no qual estão descritas as 

normas de funcionamento, utilização e segurança. Os estudantes são acompanhados 

necessariamente, em horários de uso dos laboratórios, por técnicos, professores e ou 

profissionais especializados. É neste espaço que professores e estudantes aliam teoria e 

prática, desenvolvendo atividades acadêmicas, incluindo pesquisas e atividades de 

extensão.  
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As instalações possuem equipamentos e utensílios adequados às atividades pedagógicas 

propostas e espaço suficiente para a utilização pelos discentes matriculados nas 

disciplinas, no que se refere à quantidade de equipamentos, espaços físicos e vagas. 

 

6.8.3 Laboratórios de ensino para a área de saúde  

 
Laboratório de Microbiologia e Imunologia – Está localizado no Bloco C, sala 201, com 

uma área construída de 79m2. A sua estrutura física, materiais fixos, mobiliário e 

equipamentos são: agitador multifuncional, armários de madeira, autoclave, balança 

analítica, balança eletrônica de precisão, bancada central de mármore, banho Maria 

retangular, barômetro, barrilete 50L, botijão de gás, cadeiras giratória com regulagem, 

capela de fluxo laminar, centrífuga, congelador vertical, contador de colônias eletrônico, 

destilador, dispensador para sabonete líquido, divisória de madeira, espectrofotômetro, 

estabilizador SMS entrada 220v e saída 110v, estufa bacteriológica, estufa de 

estabilização e secagem, estufa incubadora, forno micro-ondas, liquidificador, lixeira com 

tampa e pedal, manta aquecedora, mesa, microscópio Coleman, pHmetro, pia, quadro 

para giz, refrigerador vertical, suporte de teto para 04 lâmpadas, suporte para coletor de 

material perfurocortante, suporte para papel toalha, suporte para rolo de papel pardo, 

tabela periódica, tela de projeção, turbildímetro, ventilador de parede e de teto.  

Este laboratório possui ainda vidrarias, materiais e reagentes diversificados tais como: 

beckers, provetas, balões volumétricos, pipetas graduadas e volumétricas, cálices de 

vidro, erlenmeyers, kitassatos, buretas; vidro relógio, placa petri, lâminas e lamínulas, 

funis, gral e pistilo, bastões de vidro, tripés com telas de amianto, óculos de proteção, 

peras p/ pipetas, pipetadores, pissetas 500mL, termômetros, garras de madeira, espátulas 

diversas, tubos de ensaio, termômetros, tubos p/ coleta de sangue a vácuo; abaixadores 

de língua, agulhas diversas, aventais, coletores de fezes e urina, copos plásticos para 

análise de fezes, lâminas para bisturi, lamparina de vidro, lancetas, luvas de amianto, 

luvas de borracha, micropipettes, peneiras descartáveis, ponteiras, seringas descartáveis, 

swabs, scalps, tesouras, luvas descartáveis, gazes, curativos, lenços descartáveis, papel 

toalha, detergentes, sabonete líquido; reagentes orgânicos líquidos, ácidos diversos, 

álcoois, indicadores e corantes, carbonatos, EDTA, carboidratos e proteínas, hidróxidos, 

nitratos, reativos diversos, sílicas, sulfatos, hipoclorito e tensoativos (Tween).  
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Possui ainda alguns kits bacteriológicos e meios de cultura para uso diverso nas aulas, 

tais como: albumina bovina, amoxicilina, Aslotest, azitromicina, bactérias liofilizadas, 

testes chagas, teste colesterol, colinesterase, getatest, heparina sódica; HIV teste, óleo 

mineral, placa Kline c/ 12 escavações, proteínas totais, pseudomas, reativos, reumatest, 

Sífilis teste, soro para teste em lâminas para tipo sanguíneo, soro fetal bovino, tiras p/ 

oxidase, uréia 500, VDRL estabilizado; Agar diversos, Bile salts, Blood Agar base, caldos 

diversos, Difco diversos, extrato de carne, extrato de levedura, peptonas, triptona e 

triptose. 

 

Ao lado da secretaria geral se encontra uma área de convivência. Neste local, de forma 

livre e aberta, estão instaladas mesas, cadeiras e guarda-sol. Esta área possui também 

uma loja de conveniência. 

 Os acadêmicos possuem como opção de lazer uma série de quadras 

poliesportivas instaladas no ginásio do curso de Educação Física. Todos os acadêmicos 

do Centro Universitário têm acesso a utilização das mesmas, mediante prévio 

agendamento junto a secretaria do curso. 

 

6.9 Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida 

 
 O acesso ao térreo e outros andares do Bloco C pode ser feito por meio de rampas 

e corrimão para apoio às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Os banheiros 

são dotados de rampa e estão adaptados para cadeirantes, incluindo instalações 

sanitárias especiais e pia com rebaixamento. 

A secretaria setorial (localizada no Bloco I) também está equipada com rampa em 

sua entrada, bem como balcão de atendimento rebaixado. 

6.10 Setores de serviços e apoio  
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O Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA – oferece à comunidade 

acadêmica e à comunidade externa, diversos serviços os quais visam à integração do 

alunado e da comunidade com a Instituição. Entre os setores de serviços, destacamos: 

 

 UniAtender: Núcleo de Apoio ao Discente é o serviço institucional de atendimento, que 

faz interface com os cursos e setores da UniEVANGÉLICA no desenvolvimento de ações 

integradas de apoio ao acadêmico. Tem como objetivo acolher, integrar, atender e 

acompanhar os discentes, individual ou coletivamente, ajudando-os em suas 

necessidades e zelando por sua formação humana e profissional, de modo a favorecer o 

desenvolvimento de princípios éticos e cristãos, convivência saudável e responsabilidade 

social. Sua base é a política institucional de apoio ao discente. Procura cumprir as 

diretrizes e exigências do Ministério da Educação, quanto ao atendimento ao aluno e ao 

acompanhamento do egresso, bem como promover ações advindas das prioridades 

estabelecidas pelo planejamento estratégico da Instituição. O atendimento é diversificado 

e abrange áreas de prevenção ao uso indevido de drogas, inclusão social, egressos e 

Ouvidoria. 

 UniSOCIAL: Departamento de Filantropia e Assistência Social. Este departamento está 

voltado à implementação de política de concessão de bolsas de estudo, atuando no 

sentido de orientar os alunos e a sociedade quanto aos critérios e quanto aos programas 

de assistência social, propiciando à comunidade carente o acesso à educação superior. 

Ouvidoria Geral: Seu objetivo é registrar críticas, sugestões, elogios, ou qualquer 
informação importante para a gestão e encaminhá-los aos órgãos competentes, 
acompanhando as providências, com vistas a alcançar o desenvolvimento de uma visão 
compartilhada em torno das principais questões da IES e gerando resultados práticos 
para a direção da organização. Por meio da atuação da Ouvidoria, em parceria com a 
Comissão Própria de Avaliação – CPA, os gestores da Instituição identificam os principais 
problemas, sugestões e propostas para encontrar caminhos viáveis. A Ouvidoria contribui, 
portanto, para melhorar a imagem da Instituição, por meio do fortalecimento da relação 
com toda a comunidade, pela transparência das ações e pelo acompanhamento da 
melhoria da qualidade dos serviços por ela oferecidos, bem como pelas empresas 
terceirizadas. 

 Academia: A Academia de Musculação do curso de Educação Física visa à capacitação 

global e ampla do aluno quanto à prática da realidade do profissional em uma academia, 

no seu dia-a-dia. O acadêmico aprende a importância da organização e planejamento 

para se obter resultados seguros e eficazes. A relação aluno/academia ocorre, também, 
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por meio do contato dos serviços prestados à comunidade (desempenho humano, 

restauração via treinamento assistido, qualidade de vida, bem-estar físico, social e mental, 

acompanhados de uma triagem). Atualmente, a Academia oferece aos alunos, 

funcionários e comunidade aulas de musculação, Cycling indoor e ginástica aeróbica 

(mulheres) e musculação para idosos. A academia está localizada no Ginásio de Esportes 

da Educação Física e funciona nos períodos matutino, vespertino e noturno. Conta com 

uma recepção no local para atendimento de cadastros e matrículas, nos seguintes 

horários: de segunda à sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 22h.  

  Secretaria Geral: é o órgão responsável pelo registro e controle acadêmico de todos os 

discentes do Centro Universitário. É neste setor que deverão ser feitas as matrículas e 

demais requerimentos acadêmicos. 

  Lanchonete: A lanchonete que atende aos cursos superiores de tecnologia, se localiza 

em uma área de convivência que fica em frente do Bloco N. Tendo várias opções de 

produtos, ela se destina a suprir a necessidade de alimentação dos alunos, funcionando 

em período integral.   

 

7. AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO 

 

O processo de elaboração e implementação dos projetos pedagógicos da 

UniEVANGÉLICA é de responsabilidade de cada curso, contando com a colaboração e 

acompanhamento do Núcleo de Apoio Didático-Pedagógico. Este Núcleo integra a Pró-

Reitoria Acadêmica e é composto pelas Coordenadorias de Planejamento, Apoio ao 

Docente e Avaliação e Qualificação Pedagógica.  

    Para sua elaboração, são considerados: referencial teórico, legislação vigente, 

diretrizes curriculares estabelecidas pelo MEC, referenciais para elaboração de projetos 

pedagógicos da UniEVANGÉLICA e os critérios do ForGRAD.  

    Outro aspecto considerado é a utilização dos recursos de educação à distância 

e uso de novas tecnologias de informação e comunicação, como ferramentas de 

aprimoramento dos processos acadêmicos. Para cumprir essa finalidade, a instituição 
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criou o Núcleo de Educação à Distância - UniVIRTUAL, que coordena e oferece suporte 

aos docentes e discentes, nos diferentes cursos e programas. 

    Quanto à avaliação dos PPCs na UniEVANGELICA, ocorre em duas 

instâncias: a primeira, institucional, na CPA, por meio de sua subcomissão – SEA; a 

segunda instância, no âmbito do curso,  por meio do NDE.  

    A SEA realiza a avaliação inicial do projeto do curso e das condições de sua 

implantação, emitindo parecer e recomendações de melhorias. 

    Porém, o processo contínuo de avaliação do PPC é atribuição do NDE, sob a 

orientação da CPA.  Haja vista a natureza dos cursos superiores de tecnologia, tendo 

como um de seus pilares ao atendimento as demandas do mercado de trabalho, o NDE 

também se orienta para a pertinência do PPC em face às práticas profissionais mais 

atuais. Após os apontamentos levantados pelo NDE, cabe ao Colegiado do Curso aprovar 

as alterações solicitadas. É importante ressaltar que o colegiado possui representação de 

seu corpo estudantil. 

 

8. ANEXOS 

 
 

 

I. LEGISLAÇÃO E DOCUMENTOS-BASE PARA A ELABORAÇÃO DO PPC 

 

  
 

A) Requisitos legais, de cumprimento OBRIGATÓRIO. 
(Instrumentos MEC/INEP 2012, 2015, 2016). 

 

 Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 
NSA para os cursos que não têm Diretrizes Curriculares Nacionais 
 
Os CST da UniEVANGÉLICA segue a resolução CNE/CP Nº 03/2002, que institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o funcionamento dos 

cursos superiores de tecnologia. 
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 Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e 
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, nos termos da Lei 
Nº 9.394/96, com a redação dada pelas Leis Nº 10.639/2003 e N° 11.645/2008, e da 
Resolução CNE/CP N° 1/2004, fundamentada no Parecer CNE/CP Nº 3/2004. 

 
A UniEVANGÉLICA, a partir de seus princípios cristãos, de valorização da dignidade 

humana e inserção social do profissional como cidadão, toma como objetivo educacional 

o disposto no parecer CNE/CP n. 3/2004 e na Res. N. CNE/CP n.1/2004, de divulgar e 

produzir conhecimentos, além de desenvolver atitudes, procedimentos e valores relativos 

às relações étnico-raciais – descendentes de africanos, povos indígenas, europeus e 

asiáticos por meio do ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Sendo 

assim, os Projetos pedagógicos dos Cursos Superiores de Tecnologia estimulam por meio 

de atividades complementares, a criação de projetos e realização de eventos que 

promovam o conhecimento e valorização da cultura afrodescendente e indígena, e 

favoreçam a inserção sociocultural dos afrodescendentes e outros povos não ocidentais. 

O estudo das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 

e Indígena é abordado através de: 

 Aula expositiva e dialogada dentro das disciplinas de sociologia; cidadania, ética e 

espiritu COSTA, Antônio Carlos. Convulsão protestante: quando a Teologia 

foge do templo e abraça a rua. São Paulo: Mundo Cristão, 2015. 

 LEWIS, C. S. Cristianismo Puro e Simples. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 

 SIRE, James. O Universo ao lado: um catálogo básico sobre cosmovisão. São 

Paulo: Hagnos, 2009. 

 TEIXEIRA, Faustino; MENEZES, Renata (Orgs.). Religiões em movimento: o 

censo de 2010. Petrópolis: Vozes, 2013. 

 WEBER, Max. Sociologia da religião. In: Economia e Sociedade. Volume I. 

Brasília: EDU-UnB, 2015. 

 alidade;  psicologia do relacionamento humano. 

 Cinetec – programa cinematográfico dos cursos superiores de tecnologia (dentro 

das Atividades Multidisciplinares) com exibição de filmes temáticos. 
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Também é realizado na instituição o evento Com Vocação. Ele nasceu da visita de um 

grupo de pessoas da UniEVANGÉLICA enquanto visitava a Liberty University nos Estados 

Unidos. Foi presenciado cerca de 7 mil dissentes e colaboradores aprendendo sobre 

valores e princípios de Deus para a boa vivência. Semanalmente acontece tal encontro na 

Universidade Liberty considerada uma das melhores da América do Norte. 

A partir dessa experiência foi pensado em algo semelhante na UniEVANGÉLICA. Sabe-se 

da necessidade de repensar os valores centrais da existência. A importância de refletir 

sobre a família, o estado e sobre a fé Cristã. Entende-se que a necessidade de contribuir 

com uma geração que enfrentará os desafios de nosso tempo e por isso precisa ter os 

valores bem definidos para serem vivenciados. 

O ComVocação nasce como esse momento periódico de celebração e reflexão. É o 

momentos onde colaboradores, docentes e discentes se encontram para juntos ouvir 

alguém que esteja fazendo diferença em nossa nação e por isso tem conteúdo e vivencia 

para apresentar a família UniEVANGÉLICA. 

  Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme 
disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução 
CNE/CP N° 1, de 30/05/2012.  

 
Coerente com os princípios de respeito e valorização da dignidade humana, inerentes à 

missão e aos valores institucionais, e considerando a RES. CNE/CP n. 1, de 30/05/2012, 

todos os Projetos Pedagógicos dos cursos da UniEVANGÉLICA são orientados para a 

Educação em Direitos Humanos, cuja abordagem é tratada pela transversalidade e 

interdisciplinarmente. Especificamente, esse tema é tratado transversalmente por meio de 

Atividades Multidisciplinares. É, igualmente, estimulada a realização de projetos de 

extensão e eventos com o objetivo de abordar a referida temática (Com Vocação). 

A Educação em Direitos Humanos é abordada através de: 

 Pesquisa orientada sobre o tema dentro das disciplinas de Atividades 

Multidisciplinar I. 

 Cinetec – programa cinematográfico dos cursos superiores de tecnologia (dentro 

das Atividades Multidisciplinares) com exibição de filmes temáticos. 
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 Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, 
conforme disposto na Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012. 
 

Na eventualidade de matrícula de alunos com transtornos do espectro autista nos 

cursos da UniEVANGÉLICA, a Instituição disponibilizará o acompanhamento 

especializado para a inserção social digna e acadêmica do aluno. A IES promoverá, 

igualmente, condições para a garantia dos seus direitos e tratamento digno.  

 

  Titulação do corpo docente 
(art. 66 da Lei N° 9.394, de 20 de dezembro de 1996) 
 
O Corpo Docente que integra os cursos da UniEVANGÉLICA é constituído com 

docentes com formação Lato sensu e Stricto Sensu, conforme o previsto no Art. 66 

da Lei 9.394, de 20/12/1996. 

 

  Núcleo Docente Estruturante (NDE) 
(Resolução CONAES N° 1, de 17/06/2010) 
NSA para os cursos sequenciais 
 
A organização acadêmica do Núcleo Docente Estruturante – NDE, é constituído 

conforme o previsto na Resolução da CONAES n. 1, de 17/06/2010, com as 

respectivas funções devidamente regulamentadas e descritas nos Projetos 

Pedagógicos dos cursos. 

 
4.8. * Denominação dos Cursos Superiores de Tecnologia 
(Portaria Normativa N° 12/2006) 
NSA para bacharelados, licenciaturas e sequenciais. 
 
Os cursos Superiores de Tecnologia da UniEVANGÉLICA adotam a denominação 

coerente com a legislação em vigor. 

 

  Carga horária mínima, em horas – para Cursos Superiores de Tecnologia 
(Portaria N°10, 28/07/2006; Portaria N° 1024, 11/05/2006; Resolução CNE/CP 
N°3,18/12/2002) 
NSA para bacharelados, licenciaturas e sequenciais. 
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O Projeto Pedagógico do curso foi elaborado em consonância com a Res. CNE/CP n. 3, 

de 18/12/202, Port. N. 10, 28/08/2006 que regulamenta a organização e duração dos 

Cursos Superiores de Tecnologia.  

 

  Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida, conforme disposto na CF/88, Art. 205, 206 e 208, na NBR 9050/2004, da 
ABNT, na Lei N° 10.098/2000, nos Decretos N° 5.296/2004, N° 6.949/2009, N° 
7.611/2011 e na Portaria N° 3.284/2003. 

 

A estrutura arquitetônica da UniEVANGÉLICA atende aos dispositivos legais previstos 

para garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, e 

assegurar a utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, 

mobiliários e equipamentos da instituição, porquanto atenta inclusive aos novos ditames 

do Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei 13.145/2015, vigente a partir de 05 de 

janeiro de 2016, que altera e revoga vários artigos do Código Civil - Lei 10.406 de 2002, 

relativos à capacidade da pessoa. O referido Estatuto traduz em seu texto, como em seus 

artigos 2o e 6o, toda a evolução e noção de inclusão social, de que todas as pessoas com 

deficiência são, em regra, plenamente capazes. 

  Disciplina de Libras  
(Dec. N° 5.626/2005)  
 
Os currículos dos cursos de graduação da UniEVANGÉLICA, em atendimento ao Dec. n. 

5.626/2005, incluem a disciplina LIBRAS, em caráter optativo para os bacharelados e 

cursos superiores de tecnologia e, em caráter obrigatório, para o curso de Licenciatura em 

Pedagogia. 

 

  Informações acadêmicas 
(Portaria Normativa N° 40 de 12/12/2007, alterada pela Portaria Normativa MEC N° 23 de 
01/12/2010, publicada em 29/12/2010) 
A UniEVANGÉLICA, mantida pela Associação Educativa Evangélica, atende aos 

dispositivos legais de protocolo das informações para autorização e reconhecimento de 

cursos, no Sistema E-mec, conforme previsto na Portaria 40, 12/12/2007, alterada pela 

Port. Normativa n. 23, 01/12/2010. 

 

  Políticas de educação ambiental 
(Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002) 
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Considerando a responsabilidade social da UniEVANGÉLICA frente ao desafio do 

equilíbrio ecológico e promoção da qualidade de vida da comunidade, assim como os 

dispositivos legais a serem cumpridos pelas Instituições Educacionais, os CST  favorecem 

práticas educativas integradoras sobre as questões ambientais. Tais atividades e 

programas têm como objetivos divulgar informações sobre as questões ambientais a fim 

de desenvolver a consciência crítica sobre o meio ambiente como direito fundamental, 

bem como o desenvolvimento de atitudes de responsabilidade e compromisso com a 

preservação ambiental.  

As Políticas de Educação Ambiental são abordadas através de: 

 Educação Ambiental aplicada à Radiologia – pesquisa orientada sobre o tema 

dentro da disciplina. 

 Cinetec – programa cinematográfico dos cursos superiores de tecnologia (dentro 

das Atividades Multidisciplinares) com exibição de filmes temáticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) Documentos Institucionais 
 
 Regimento Geral da IES 
 PDI atual (em vigor) 
 Projeto Pedagógico Institucional – PPI (Integra o PDI) 
 Regulamento da CPA 
 Regulamento dos NDEs 
 Normas e atividades de PIBIC/PBIC/PVIC 
 Regulamento de Extensão 

 
 

 
C) Regulamentos do Curso 

 
 Atividades complementares 
 TCC 
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 Estágios supervisionados 
 Laboratórios específicos 

Outros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMENTO ATIVIDADES COMPLEMENTARES DOS CURSOS SUPERIORES DE 

TECNOLOGIA 

As atividades complementares são atividades de caráter científico, cultural e acadêmico, 
e, como promotoras da diversificação de espaços educativos, está prevista no currículo 
do curso objetivando o desenvolvimento de estudos do interesse dos acadêmicos. Visam 
à integralização da matriz curricular com atividades que complementem o currículo de 
curso, enriquecendo-o com práticas independentes, com estudos que incluem uma 
imensa variedade de opções, como: monitorias, estágios, programas de iniciação 
científica, programas de extensão, cursos realizados em outras áreas, projetos de 
pesquisa, participação em seminários, eventos, congressos, simpósios, jornadas, etc.  
As atividades são supervisionadas por um professor responsável, podendo variar entre 
atividades teóricas ou práticas, de forma a alargar o currículo com experimentos e 
vivências acadêmicos, internos ou externos ao curso, com critérios estabelecidos para 
sua avaliação e aproveitamento.  
Dessa forma, entende-se que as atividades complementares podem ser amplas, 
diversificadas e para contribuir nessa perspectiva, elas se constituem em duas 
modalidades e, nessas, de tipos variados como: 
 Modalidade 1 - atividades pesquisa, científico-acadêmicas;  
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Modalidade 2 - atividades de extensão e estágios. 
Todavia, para garantir que as atividades complementares venham se constituir em tempo 
para, efetivamente, ampliar a dimensão do currículo dos Cursos Superiores de 
Tecnologia, faz-se necessário que haja limitações de participação em cada uma das 
modalidades, com exceção das atividades científicas, de forma que os estudantes 
possam participar de diferentes modalidades de atividades complementares. Propõe-se 
que as atividades complementares incorporem atividades de pelo menos duas das três 
modalidades. O ideal é que o estudante em formação participe da maior diversificação 
possível para completar a carga horária prevista na matriz do curso que frequenta.  
 
A validação destas horas atividades ocorrerá no final do sexto período e obedecerá aos 
seguintes critérios:  
1- Participação em congressos, encontros, jornadas, palestras e cursos, promovidos pela 
UniEVANGÉLICA ou em outras universidades e/ou por entidades classistas relacionados 
diretamente à área - 100% das horas; 
2- Atividades pedagógicas – 50% das horas;  
3- Monitoria na UniEVANGÉLICA em disciplinas do Curso – 100% das horas.  
4- Monitoria fora da UniEVANGÉLICA ou em disciplinas de outros cursos - 80% das 
horas.  
5- Participações em eventos científicos como ministrante de oficinas, palestras e 
comunicações - 100% das horas;  
6- Participações em Projetos de Extensão como ministrante de oficinas, palestras e 
comunicações - 100% das horas;  
Observadas as normas contidas no Projeto Pedagógico do Curso, as normas das 
Atividades Complementares obedecerão à regulamentação própria. 

 
CAPÍTULO I - DAS FINALIDADES 

Art. 1º - As Atividades Complementares se constituem em parte integrante o currículo do 
Curso Superior de Tecnologia.  
§1º - As Atividades Complementares são desenvolvidas dentro do prazo de conclusão do 
curso, conforme definido em seu Projeto Pedagógico, sendo componente curricular 
obrigatório para a graduação do aluno, sendo que a validação destas horas atividades 
ocorrerá no final, ou seja, no ultimo período cursado em cada curso.  
§2º - Caberá ao aluno participar de Atividades Complementares que privilegiem a 
construção de comportamentos sociais, humanos, culturais e profissionais. Tais 
atividades serão adicionais às demais atividades acadêmicas e deverão contemplar as 
modalidades de atividades descritos neste Regulamento.  
Art. 2º - As Atividades Complementares têm por objetivo enriquecer o processo de ensino-
aprendizagem. 
 

CAPÍTULO II - DO LOCAL E DA REALIZAÇÃO 
Art. 3º - As Atividades Complementares poderão ser desenvolvidas na própria 
UniEVANGÉLICA ou em organizações públicas e privadas, que propiciem a 
complementação da formação do aluno, assegurando o alcance dos objetivos previstos 
nos Artigos 1º e 2º deste Regulamento. 
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 Parágrafo único - As Atividades Complementares deverão ser realizadas 
preferencialmente aos sábados ou no contraturno do aluno, não sendo justificativa para 
faltas em outras disciplinas/unidades curriculares.  
 

CAPÍTULO III - DAS ATRIBUIÇÕES 
SEÇÃO I - DO COORDENADOR DO CURSO 

Art. 4º - Ao Coordenador do Curso compete:  
I. propiciar condições para o processo de avaliação e acompanhamento das Atividades 
Complementares;  
II. supervisionar o desenvolvimento das Atividades Complementares;  
III. definir, ouvido o Colegiado de Curso, para as atividades relacionadas no artigo 13, 
procedimentos de avaliação e pontuação para avaliação de Atividades Complementares 
em consonância com o Projeto Pedagógico do Curso;  
IV. validar, ouvido o Colegiado de Curso, as disciplinas/unidades curriculares de 
enriquecimento curricular que poderão ser consideradas Atividades Complementares, em 
consonância com o Projeto Pedagógico do Curso;  
V. julgar, ouvido o Colegiado de Curso, a avaliação das Atividades Complementares não 
previstas neste Regulamento.  
 
 

SEÇÃO II - DO COLEGIADO DO CURSO 
Art. 5º - Ao Colegiado do Curso compete:  
I. Propor ao Coordenador do Curso, para as atividades relacionadas no artigo 13, 
procedimentos de avaliação e pontuação para avaliação de Atividades Complementares, 
em consonância com o Projeto Pedagógico do Curso;  
II. Propor ao Coordenador do Curso as disciplinas/unidades curriculares de 
enriquecimento curricular que poderão ser consideradas Atividades Complementares, em 
consonância com o Projeto Pedagógico do Curso;  
III. Propor ao Coordenador do Curso a avaliação das Atividades Complementares não 
previstas neste Regulamento.  
 

SEÇÃO III - DO ALUNO 
Art. 7º - Aos alunos regularmente matriculados nos Cursos Superiores de Tecnologia, 
compete: I. Informar-se sobre o Regulamento e as atividades oferecidas dentro ou fora da 
UniEVANGÉLICA que propiciem pontuações para Atividades Complementares;  
II. Inscrever-se e participar efetivamente das atividades;  
III. Solicitar a avaliação em Atividades Complementares;  
IV. Providenciar a documentação comprobatória, relativa à sua participação efetiva nas 
atividades realizadas;  
V. entregar a documentação necessária para a pontuação e a avaliação das Atividades 
Complementares, até a data limite estabelecida no calendário escolar;  
VI. Arquivar a documentação comprobatória das Atividades Complementares e apresentá-
la sempre que solicitada;  
§1º - A documentação a ser apresentada deverá ser devidamente legitimada pela 
Instituição emitente, contendo carimbo e assinatura ou outra forma de avaliação e 
especificação de carga horária, período de execução e descrição da atividade.  
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CAPÍTULO IV – SOLICITAÇÃO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 
Art. 8º - O aluno deverá protocolar na Secretaria Setorial requerimento com solicitação de 
avaliação em Atividades Complementares, no momento que a coordenação mediante 
calendário próprio fizer o agendamento.  
§1º - A documentação comprobatória a ser apresentada deverá ser entregue ao 
coordenador responsável por Atividades Complementares, no prazo máximo de 10 dias 
corridos, após a solicitação de avaliação.  
§2º - Caso a documentação não seja apresentada dentro do prazo, a coordenação do 
curso julgara cada caso.  
§3º - Caso o aluno complete o número mínimo de pontos exigido para aprovação em 
Atividades Complementares, o requerimento será deferido, sendo o aluno considerado 
aprovado.  
§4º - Caso o aluno não complete o número mínimo de pontos exigido para aprovação em 
Atividades Complementares, o requerimento será indeferido.  
§5º - Caso o aluno tenha como único requisito faltante para conclusão do curso as 
Atividades Complementares e não complete o número mínimo de pontos exigido para 
aprovação, o aluno será considerado reprovado não podendo colar grau.  
Art. 9º - O requerimento para a avaliação em Atividades Complementares deverá ser 
realizado até a data limite estabelecida no Calendário Escolar pela coordenação e direção 
do curso.  
 
 

CAPÍTULO V - DA AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES 
Art. 10 - Na avaliação das Atividades Complementares, desenvolvidas pelo aluno, serão 
considerados:  
I. A compatibilidade e a relevância das atividades desenvolvidas, de acordo com o 
Regulamento, e os objetivos do curso;  
II. O total de horas dedicadas à atividade. Parágrafo único - Somente será considerada, 
para efeito de pontuação, a participação em atividades desenvolvidas a partir do ingresso 
do aluno no Curso.  
Art. 11 - Poderão ser validadas como Atividades Complementares:  
Modalidade 1 – atividades pesquisa, científico-acadêmicas;  
I. Participação efetiva e certificada em Diretórios e Centros Acadêmicos, Entidades de 
Classe, Conselhos e Colegiados internos à Instituição;  
II. Participação efetiva e certificada em trabalho voluntário, atividades comunitárias, 
CIPAS, associações de bairros, e associações escolares;  
III. Participação certificada em atividades beneficentes;  
IV. Atuação como instrutor em palestras técnicas, seminários, cursos da área específica, 
desde que não remunerados e de interesse da sociedade devidamente certificadas;  
V. participação em projetos de extensão devidamente certificados, não remunerados, e de 
interesse social.  
Modalidade 2 - atividades de pesquisa, extensão e estágios.  
I. Participação em cursos extraordinários da sua área de formação, de fundamento 
científico ou de gestão;  
II. Participação em palestras, congressos e seminários técnico-científicos;  
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III. Participação como apresentador de trabalhos em palestras, congressos e seminários 
técnico-científicos;  
IV. Participação em projetos de iniciação científica e tecnológica, relacionados com o 
objetivo do Curso;  
V. Participação como expositor em exposições técnico-científicas; 
VI. Participação efetiva na organização de exposições e seminários de caráter acadêmico;  
VII. Publicações em revistas técnicas;  
VIII. Publicações em anais de eventos técnico-científicos ou em periódicos científicos de 
abrangência local, regional, nacional ou internacional;  
IX. Estágio não obrigatório na área do curso será aceito 10% da carga horária desde que 
não ultrapasse o total de 40 horas;  
X. Participação em visitas técnicas organizadas pela UniEVANGÉLICA  
XI. Participação e aprovação em disciplinas/unidades curriculares de enriquecimento 
curricular de interesse do Curso, desde que tais disciplinas/unidades curriculares tenham 
sido aprovadas pelo Colegiado de Curso e estejam de acordo com o Projeto Pedagógico 
do Curso.  
XII. Participação em projetos multidisciplinares ou interdisciplinares.  
XIII. Cursos online (na área do curso ou correlato) será aceito 10% da carga horária total 
desde que não ultrapasse o limite de 40 horas;  
XIV. Curso de línguas será aceito 10% da carga horária total desde que não ultrapasse o 
limite de 40 horas;  
 
§1º - Os estágios previstos referem-se a estágios de característica opcional por parte do 
discente (estágio não obrigatório). O Estágio Curricular Supervisionado não poderá ser 
pontuado em Atividades Complementares, por já possuir carga horária e registro de nota 
próprios.  
§2º - Os projetos multidisciplinares ou interdisciplinares referem-se àqueles de 
característica opcional por parte do discente, não previstos no currículo do curso do aluno. 
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) não poderá ser pontuado em Atividades 
Complementares, por já possuir carga horária e registro de nota próprios.  

 
 

CAPÍTULO VI - DA PONTUAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
Art. 12 - As Atividades Complementares serão avaliadas, segundo a carga horária ou por 
participação efetiva nas atividades, atendendo ao disposto no parágrafo 1º do Art. 7º 
deste Regulamento.  
Parágrafo único - As atividades que se enquadram em mais de um item serão pontuadas 
por aquele que propiciar maior pontuação.  
Art. 13 - O aluno deverá participar de atividades contidas nas duas (2) modalidades 
listadas no Artigo 11 deste Regulamento.  
 

 
CAPÍTULO VII - DA AVALIAÇÃO 

Parágrafo único - Para fins de registro acadêmico constará no histórico escolar do aluno 
apenas o conceito “aprovado” ou “reprovado” em Atividades Complementares, não sendo 
registrado o número de pontos que o aluno auferiu para obtenção de tal conceito.  
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CAPÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 17 - Os casos omissos neste Regulamento serão tratados pela Coordenação 
Pedagógica ou pela diretoria Geral do Curso, por meio da análise de requerimento 
devidamente protocolado.  
 

Núcleo Docente Estruturante  
 
Prof. Esp.Allyson Barbosa da Silva 
Profª Lívia Dourado Nobrega Sakai 
Profª M.a. Máriam Hanna Daccache 
Profª Drª Rúbia de Pina Luchetti 
Profª M.a Viviane Antonio Abrahão 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profª M.a Viviane Antonio Abrahão 
Diretora dos Cursos Superiores de Tecnologia 

 


