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MEMORANDO 

 

Para: Diretores-Executivos do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia de Minas Gerais 

Assunto: Ações da CORED-MG (2020-2021) 

 

Atendendo ao OFICIO CIRCULAR CONTER N° 0077/2020 informo, primeiramente, que as 

estratégias de ações para 2020/2021 foram discutidas e decididas entre os membros da CORED-

MG de forma remota da seguinte maneira: 3 reuniões semanais (13, 20 e 27 de julho de 2020) 

via plataforma online Zoom; contatos telefônicos e via grupos de whatsApp. A Reunião 

convocada e presencial para deliberação ocorreu dia 18/09/20 às 14horas na sala de reuniões do 

CRTR-MG (vide imagem). 

 

 

Dentre as estratégias traçadas, destaca-se: 

 

i) Estabelecer parcerias com as Secretarias Estaduais de Educação, Secretaria de 

Ciência e Tecnologia e Conselhos Estaduais de Educação. 

 

A reunião entre a CORED, CRTR-MG (Rodrigo Gadelha e Leandro Prado, 

respectivamente) e a Secretaria de Educação do Estado na cidade administrativa 

ocorreu em uma sexta-feira (21/02/2010) entre 13h e 18h. 

 

Na ocasião foram apresentadas, verbalmente e em arquivos impressos, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN) aprovadas pela CONAE/CONTER dos cursos de 

Radiologia (Técnico e Superior); o Portfólio do Projeto APRIMORA 2020 e a agenda 

preliminar da CORED-2020 (pré-pandemia). 

 

Vale ressaltar que o feedback foi bastante positivo, pois tanto a secretária estadual 

quanto os representantes dos ensinos técnico e superior não possuíam tal documento e 

desconheciam alguns dos cursos superiores em Radiologia no estado (Ex. UFMG). 

 

ii) Promover eventos dirigidos aos Coordenadores de Cursos Técnicos e Superiores de 

Tecnologia. 

 

Na 2ª Convenção realizada em Novembro de 2019, houve a iniciativa de ofertar um 

Fórum específico os professores e coordenadores de cursos. No entanto, a adesão foi 

muito baixa apesar de todo empenho da Comissão Organizadora em organizar, 

promover e divulgar. 

 

Entretanto, a CORED-MG reconhece a importância e necessidade de estreitar a 

relação e promover eventos dirigidos especificamente aos Coordenadores e 

Professores, e se compromete a buscar novas alternativas. 

 

Ação Proposta e Prevista para 2020/2021: No primeiro momento, informar - via 

Ofício do CRTR-MG (finalizado e enviado à DE em Nov/2020) – aos responsáveis 

legais das Escolas de Ensino Técnico e Superior de Radiologia sobre as Resoluções 

Nº 10 de 11/11/2011 e Nº 02 de 04/05/2012 do CONTER. Resoluções estas que 
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versam sobre a atribuição privativa do Tecnólogo em Radiologia a coordenação dos 

Cursos de Graduação em Tecnologia em Radiologia. 

 

Resolução Nº 010 de 11 de novembro de 2011 (em anexo), o Conselho Nacional de 

Técnicos em Radiologia (CONTER), em seu artigo 7º, resolve: 
 
- O Professor Orientador de Estágio pertencerá obrigatoriamente ao 
quadro de pessoal da Instituição de Ensino e deverá ser Técnico ou 
Tecnólogo em Radiologia, devidamente registrado junto ao CRTR 
de sua jurisdição e em dia com suas obrigações. 

 

E ainda, em sua Resolução Nº 02 de 04 de maio de 2012 (em anexo), o Conselho 

Nacional de Técnicos em Radiologia (CONTER), em seu artigo 11º, resolve: 
 
- É atribuição privativa do Tecnólogo em Radiologia a Coordenação 
dos Cursos de Graduação em Tecnologia em Radiologia. 

 

Adicionalmente à comunicação direta nas escolas, pretende-se realizar um Fórum de 

maneira remota para o público em questão. 

 

iii) Qualificar a atuação dos SATRs, visando à melhoria da oferta dos serviços 

radiológicos. 

 

Esta ação apesar de prioritária e imprescindível ainda não foi efetivamente realizada. 

No entanto, em todos os eventos da CORED-MG (Simpósios e Convenções) 

procurou-se informar à categoria presente sobre a importante atuação deste 

Supervisor. 

 

Para início das atividades foi solicitada lista dos SATR´s já registrados no CRTR-MG 

com contato profissional e vínculo institucional. Mediante a lista, a proposta é mapear 

o cenário mineiro em relação aos profissionais registrados como SATR. Em seguida, 

realizar um encontro presencial entre os SATR (sala de aula do CRTR-MG) para 

ouvir as experiências e ações dos profissionais que já exercem essa função. 

Posteriormente, junto à experiência adquirida pela Conselheira Efetiva e Membra da 

CORED-MG Luciana Batista, serão realizados os treinamentos conforme Cartilha de 

orientação do CONTER. Vale destacar que a conselheira participou do treinamento 

online promovido pela CORED-BA. 

 

iv) Organizar eventos sobre o funcionamento e estrutura da Revista Cientifica do 

CONTER, a fim de atrair coordenadores e alunos para escreverem os artigos.  

 

Esta ação conta com a participação expressiva da CORED-MG tanto no Comitê 

Científico/Gestor quanto na Revisão por pares, além de submissões de trabalhos para 

as edições anteriores. Entretanto, além do incentivo durante os eventos científicos 

promovidos foi solicitado à Assessoria de Comunicação da Diretoria que realizasse 

extensa divulgação da Revista Científica do CONTER nas principais vias de 

comunicação. 

Assunto recorrente em todos os eventos da CORED-MG (Simpósios e Convenções). 
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v) Participar do Projeto Nacional de Pesquisa em Radiologia, apresentado pela Prof. 

Dra. Crissia Fontainha, durante o II Encontro. 

 

Esta ação também possui a participação expressiva de toda a CORED-MG, 

especialmente da Conselheira Efetiva e Membra da CORED-MG Críssia Paiva. 

 

a) Realizar palestra conjunta com um membro da Corefi para os alunos dos cursos 

Técnicos e Tecnológicos sobre a importância da fiscalização (articulação Corefi-

Cored). 

 

As ações neste sentido consistiram e consistem em: 

- Inserção de algum representante da COREFI-MG, sempre que possível, nos eventos 

científicos (Ex. Simpósio em Poços de Caldas 2º/2019);  

- Participação do atual Presidente da CORED-MG (Rodrigo Gadelha) no I 

Treinamento de Fiscais do CRTR 3ª Região ocorrido em 19/12/20 com a palestra 

intitulada: Análise Documental em Medicine Nuclear. 

 

b) Promover eventos com os profissionais da radiologia, professores e alunos sobre o 

Código de Etica Profissional.  

 

Este tópico é um dos abordados junto à Humanização nos eventos científicos já 

realizados e estará sempre em pauta nos subseqüentes. 

 

 

c) Outros.  

 

Ações adicionais desenvolvidos pela CORED, além dos elencados anteriormente: 

 

i) Definição e lançamento da logomarca da CORED-MG, bem similar à do 

Conselho 3ª Região. A idéia foi criar identidade e melhorar a identificação da 

coordenação perante a categoria. 

ii) Criação da Missão como norte de Gestão da CORED-MG. 

iii) Implementação da aba/link específico da CORED-MG na página eletrônica do 

CRTR-MG. 

iv) Realização de “Lives” via rede social – Instagram - no perfil institucional do 

CRTR-MG: temas relevantes, membros conselheiros e promover o perfil da 

mídia. Devido ao sucesso das apresentações, pretende-se promovê-las de 

forma contínua e convidar profissionais da região. 

v) Adesão formal no Movimento #Stand up for nuclear; Contará com a 

participação do Presidente da CORED – Rodrigo Gadelha - como profissional 

Tecnólogo em Radiologia – Ensino e Carreiras nas Ciências Nucleares e 

Jovens Profissionais do Futuro. 

vi) Estabelecimento de Parceria com o profissional Vinícius Reis na organização 

e divulgação de Eventos Científicos.  

vii) Organização da 3ª Convenção Virtual (07/11/2020) via plataforma Doity – 

fruto da parceria com o profissional Vinícius Reis. 
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viii) Participação no I Congresso Mineiro de Diagnóstico por Imagem promovida 

pela Uni-BH a convite da Comissão Organizadora através da Parceria formal 

com o profissional Vinícius Reis. 

ix) Participação do Presidente da CORED-MG como membro da Comissão 

Científica do I Congresso Mineiro de Enfermagem (1º CMENF) a realizar-se 

em 23-28 de novembro de 2020. 

x) Participação do Presidente da CORED-MG da Comissão de Enfrentamento à 

COVID-19 em 2020. 

 
 

 
 

Reunião da CORED-MG com a 

Diretoria Executiva do CRTR-MG. 

 

18/09/20 às 14 Horas. 

 

Participantes DE CRTR-MG: 

Luciano Monteiro 

Leandro Prado 

 

Participantes CORED-MG: 

Rodrigo Gadelha 

Críssia Paiva 

Luciana Batista 

Ricardo Macedo 

 

 
 

Elaborado por: 

 

 

___Rodrigo Modesto Gadelha Gontijo__ 

Rodrigo Gadelha 

Presidente da CORED/CRTR 3ª Região 

 


