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I - INTRODUÇÃO 

 

A Coordenação Regional de Educação- CORED foi instituída por este Conselho 

por meio da Portaria CRTR nº 008, de 07 de fevereiro 2019 que instituiu e nomeou a Coordenação  

Regional de Educação do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 1ª Região, conforme a 

competência dos Conselhos que compõem o Sistema CONTER/CRTRs como forma de melhor 

aprimoramento do exercício das Técnicas Radiológica; cuja formação implica em processo 

ininterrupto engajado tanto no preparo do profissional iniciante como na atualização 

permanente dos antigos representantes da classe, podendo igualmente implementar ações 

voltadas para formação continuada com o intuito de proporcionar a seus inscritos a abertura para 

novos conhecimentos na promoção da saúde, disposto pela Resolução CONTER nº 08, de 07 de 

maio de 2014. 

 

 

Ressalta-se que não houve repasse proveniente da liberação de recursos financeiros 

pelo CONTER para subsidiar as atividades desenvolvidas das atividades, sendo utilizados recursos 

próprios, conforme previsão orçamentária. 

 

O Planejamento Tático consiste no gerenciamento dos recursos, visando à criação de 

projetos, normas e medidas que levem à conquista dos resultados projetados pela Coordenação, 

em médio prazo. 

 

O Planejamento Operacional é a aplicação prática do plano Tático, ou seja, as ações 

diárias dos colaboradores no sentido de tornar realidade as metas e objetivos. 

 

Cursos Técnicos são abordados tanto questões teóricas quanto práticas de uma área de 

conhecimento específica. Ele confere um diploma com validade em todo território nacional, pois 

necessita de aprovação do Conselho Distrital de Educação e da secretaria de educação do Distrito 

Federal. O curso tem o objetivo de capacitar um aluno a exercer uma profissão. 

 

Cursos de Graduação Tecnológica assim como nos cursos de graduação (bacharelado e 

licenciatura), os alunos que concluem uma graduação tecnológica do Ensino Superior também 

recebem um diploma de uma faculdade, no entanto são mais voltados para as demandas do 

mercado de trabalho e têm duração mais curta e são aprovados por meio de Portaria do Ministério 

da Educação. 
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II – ATIVIDADES REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2019 

 

II.a PALESTRAS  

 

A CORED/1ª Região realiza palestras em instituições de ensino de nível técnico e 

superior , que ofertam o curso de radiologia, com o intuito de apresentar:  

 

 A importância dos Conselhos de classe profissionais; 

 Conceito e funções de conselhos profissionais e sindicatos; 
 Código de Ética profissional; 
 Leis e decretos em vigor sobre a área radiológica; 

 Documentos necessários para inscrição neste Conselho de Classe; 

 Exercício ilegal da profissão; 

 Projetos e benefícios para o inscrito; 

 Panorama e requisitos básicos do mercado de Trabalho na área de radiologia; 

 A importância do estudo continuado, como qualificações e capacitações. 

 

Nº  Palestras 

2019 

Tipo do Curso Período da 

Atividade 

Responsável pela Atividade 

 

 

20 

Técnico em 

Radiologia 

12 

 

10/03/2019 até 

30/06/2019 

e  

15/07/2019 até 

19/11/2019 

 

 

Presidente da CORED TR. 

Valcir dos Santos Bezerra Tecnólogo em 

Radiologia 

 

8 

 

II.b VISITAS TÉCNICAS 

  

A CORED/1ª Região realiza visitas técnicas nas instituições de ensino de nível técnico 

em parceria com a Gerência de Instrução Processual do Ensino Médio, Educação Profissional e 

Educação de Jovens e Adultos situada na Diretoria de Supervisão Institucional e Normas de 

Ensino dentro da Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação na Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal, através de solicitação por oficio é realizada a visita 

técnica,  com amparo ao inciso II do artigo 185 da Resolução n° 01/2018 do Conselho 

Educacional do Distrito Federal que diz : 

 
 

 

Art. 185. Os processos de credenciamento, após autuação, são 

instruídos pelo órgão próprio da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal por: 

II - parecer técnico de especialista referente ao eixo tecnológico do 

curso a ser ofertado, quando da oferta de Educação Profissional, 

conferido com o Plano de Curso, nos termos desta Resolução; 
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Nº  Vistorias  Tipo do Curso Período da 

Atividade 

Responsável pela Atividade 

 

 

 

8 

Técnico em 

Radiologia 

8 

 

09/04/2019 até 

14/11/2019 

 

 

Presidente da CORED TR. 

Valcir dos Santos Bezerra Tecnólogo em 

Radiologia 

 

Apenas nos cursos 

técnicos  

 

II.c ORIENTAÇÕES TÉCNICAS  

 

A CORED/1ª Região realiza orientações da questões referentes ao ensino na área tanto 

para instituições de ensino, os próprios estudantes e toda a sociedade , por meio dos canais de 

comunicação (YouTube, Instagram e faceboock ) pelo nosso correio eletrônico crtrdf@gmail.com  

   

 

Nº  

Orientações / 

Dúvidas 

Tipo de Plataforma Período da 

Atividade 

Responsável pela Atividade 

 

120 
Redes Sócias 

42 

 

12/06/2019 até 

30/12/2019 

 

 

Todos os integrantes da 

CORED E-mail 

78 

02/01/2019 até 

30/12/2019 

 

II.d PROGRAMA E PROJETOS   

 

A CORED/1ª Região realiza suas ações dentro do planejamento estratégico com 

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 1ª Região, sendo assim suas ações estão dentro 

de programas e seus projetos englobam a função fim do Conselho de Fiscalização. 

 

Já se sabe que as atividades de um conselho de fiscalização profissional circundam em 

três macros esferas, a saber:  

 Registrar; 

 Orientar;  

 Fiscalizar  
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  Situada na esfera da orientação ao profissional inscrito, mas principalmente a toda a 

sociedade a CORED/1ª Região realiza projetos transversais que fazem que o Conselho seja visto 

como uma assembleia de pessoas especializadas em determinado ramo de atividade essencial para 

toda a sociedade que a circunda. 

 

  Neste proposito o Conselho mediante a CORED instituiu o projeto em 2019 de 

Biblioteca Levay: 

 

 Inaugurado em 2019 pela  Portaria nº 013, de 30 de julho 2019 a biblioteca na 

sede do conselho. O espaço tem acervos de livros, e está aberta aos 

profissionais e estudantes em geral. A área conta com livros que tratam de 

áreas como radiodiagnóstico, radioterapia, medicina nuclear, mamografia, 

densitometria, radiologia odontológica, radiologia agrícola, radiologia 

industrial, ressonância magnética, tomografia computadorizada, também se 

montou-se uma biblioteca virtual para que alguns exemplares ficassem 

disponíveis (http://www.crtr01.gov.br/?pagina=livros). 

 

Outro projeto iniciado no exercício de 2019 pela CORED/CRTR/1ª Região foi no 

sentido de valorização do aluno destaque em seu curso no  Certificado de Honra ao 

Mérito Acadêmico: 

 

 Neste caso a instituição de ensino por meio de seu coordenador do curso 

indicava por meio de critérios de nota qual foi o aluno que na colação de grau 

fosse homenageado com a entrega para ele do Certificado de Honra ao Mérito 

Acadêmico que constava os seguintes dizeres: “Conselho Regional de 

Técnico em Radiologia 1ª Região (CRTR 1ª Região) confere certificado ao 

(à) formando (a) _________, por ter obtido o melhor desempenho acadêmico 

no Curso Tecnológico(técnico) em Radiologia, da _________no ano de 2019. 

Servindo de exemplo e inspiração para os demais discentes, se constituindo 

em verdadeiro motivo de honra e orgulho para seus professores, familiares, 

amigos e futuros colegas de profissão.”   

 

Outro projeto criado pela CORED em 2019 foi  “ EFEITO CIENTIFICO “  
 Com o objetivo de incentivar a pesquisa no campo das técnicas radiológicas, 

seja ela no meio acadêmico ou empresarial ( profissional ). Incentivando 

Professores e alunos a pesquisa de campo e que irão refletir tanto para 

sociedade quanto para o profissional. Também incentiva empresas a 

investirem em cursos de atualização e capacitação para os colaboradores. De 

2019 a 2020 já foram encaminhados algumas pesquisa ACADÊMICAS  de 

alunos e professores para avaliação da CONAE – CONTER , almejando uma 

publicação na revista cientifica do CONTER.  
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III – CONSIDERAÇÕES E CONCLUSÕES  

 

A Coordenação Regional de Educação do Conselho Regional de Técnicos em 

Radiologia da 1ª Região (CORED/CRTR/1ª Região) possui algumas reflexões do trabalho 

realizado e seus gargalos no decorrer do exercício de 2019 em que o sistema SINAE poderia se 

aperfeiçoar de forma mais coordenada, se elas:  

1. Maior interação do sistema com os Conselhos de Educação estaduais, pois 

nem todos possuem normativas que prestigiam os Conselhos de classe em 

verificar se a instituição que aquele futuro profissional inscrito no Regional 

possui qualidade técnica para ministrar o curso, no nosso caso especifico o os 

conselhos de educação de minas Gerais e Goiás; 

2. Criar uma plataforma virtual de pesquisa de artigos, teses e vídeo aulas, 

disponível ao profissional que deseja realizar uma qualificação continuada; 

3. Uma aproximação ao núcleo, setor ou subsecretaria que seja responsável pelo 

credenciamento das instituições dos cursos de Tecnólogo em radiologia no 

Ministério da Educação, para que a CONAE possa observar de forma técnica 

a aprovação ou reprovação dos cursos sua estrutura física e pedagógica.  

 

 

 

 

 

 

VALCIR DOS SANTOS BEZERRA  

                                               Presidente da CORED/CRTR/1ª Região 

 

 

 

 

   

 PAULO MARQUES FERREIRA                                  MARCIO TEIXEIRA DA COSTA 

Membro da CORED/CRTR/1ª Região                           Membro da CORED/CRTR/1ª Região 


