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REUNIÃO Nº 02 ANO 2021  

 

Belo Horizonte, 30 de julho de 2021. 

 

Assunto: Deliberações da CORED-MG (2021) 

 

A Reunião foi convocada por meio de Ofício e ocorreu de modo presencial no dia 30/07/21 às 

15 horas na sala de reuniões do CRTR-MG (9º andar). 

Dentre as estratégias traçadas, destaca-se a pauta: 

 

i) Andamento das atividades da CORED-MG.  

[6 lives no Instagram e 5 Cursos livres]  

Todos obtiveram retorno bastante positivo dos colegas profissionais e 

Coordenações (COREDs) de outros regionais. Parcerias em andamento.   

Proposta de Nota de Esclarecimento (Certificados) 

 
============================================================================= 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 
Prezado(a)s inscrito(a)s, 

Boa tarde! 
 
Os certificados dos cursos da CORED-CRTR-MG são emitidos automaticamente pelo sistema no qual a inscrição 
foi realizada. 
TODOS os inscritos recebem antecipadamente a confirmação da inscrição e link para acessar o curso no dia. 
(Checagem dupla) 
Ao final do curso, TODOS os certificados são gerados e enviados a TODOS os inscritos que acessaram 
adequadamente a plataforma de transmissão durante o curso, ou seja, os que acompanharam/assistiram parte 
suficiente do curso. 
 
Vale ressaltar que até o momento (5 cursos já realizados com sucesso) não ocorreu nenhuma falha comprovada. 
 
Portanto, perguntamos-lhes: 
 
i)     A caixa de spam foi checada? 
ii)    TODOS os dados informados estavam corretos? 
iii)   Recebeu o e-mail comprovando a inscrição e com link para acesso à transmissão?  
iv)   Como foi o seu acesso ao link de transmissão do curso? Via link enviado pela própria plataforma ou outro? 
Por quanto tempo? 
v)    Participou dos cursos anteriores promovidos pela CORED-CRTR-MG? Qual(is)? Se não, participa ativamente 
de cursos virtuais? Qual plataforma?  
   
De qualquer maneira, informamos que estamos consultando a possibilidade de eventual inconsistência do 
sistema na geração do(s) certificado(s) junto à nossa equipe de suporte. 
 

Atenciosamente, 

  
Rodrigo Gadelha 

Presidente CORED-MG 
Luciano Monteiro 

Presidente CRTR-MG 

============================================================================= 
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i) Cronograma Preliminar 2º/2021:  

Lives e Cursos mensais. 

* 1ª semana do mês: Live – Divulgação. 

Última semana do mês: Curso – Introdução, Aplicações e troca de experiências. 

 
2º/2021 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Live 
(09/07) 

20 horas 

(05/08) 

20 horas 

(02/09) 

20 horas 

(1 – 4/10) 

20 horas 
(02/11) (02/12) 

Tema COREFI-MG 
Ressonância 

Magnética 

Tomografia 

Computadorizada 
Mamografia 4ª Convenção R. Convencional 

Mediador CORED CORED CORED CORED CORED CORED 

Convidado 
Profissional 

Convidado(a) 

Profissional 

Convidado(a) 

Profissional 

Convidado(a) 

Profissional 

Convidado(a) 
CORED Ricardo Macedo 

       

Curso (24/07) (21/08) (18/09) (23/10) 13/11 (18/12) 

Tema 
Rad. 

Odontológica 

Ressonância 

Magnética 

Tomografia 

Computadorizada 
Mamografia 4ª Convenção R. Convencional 

Convidado 
Profissional 

Convidado(a) 

Profissional 

Convidado(a) 

Profissional 

Convidado(a) 

Profissional 

Convidado(a) 
CORED 

Profissional 

Convidado(a) 

Live – Perfil do CRTR-MG no Instagram 

Curso – Plataforma Even 3 – Parceiro Vinícius Reis 

 

ii) 4ª Convenção Estadual de Radiologia. 

 

. Data definida: 13/11 - sábado. 

. Análise das respostas do questionário via formulário eletrônico enviado à 

categoria: 

- 535 respostas (34% da grande BH; 70% profissionais – técnicos e 

tecnólogos) 

- Formato (mais de um tema em menor tempo) 

- Temas mais sugeridos: 1º) TC; 2º) RM; 3º) Radioterapia; MN; Mamografia; 

SATR; Legislações (RDC 330); Radioproteção; PACS; Radiologia Convencional. 

. Tarefas: Definição do(a)s colegas profissionais. Material de divulgação. 

. Definido turno da manhã e palestras menores (aproximadamente 30 min). 

iii) Participação da CORED-MG  

- Edição de um jornal regional.  

Apresentação e atividades da CORED-MG 2021 e 4ª Convenção. 

- Projeto Nacional: Levantamento do Cenário da Radiologia na Pandemia.  

Identidade visual e divulgação dos formulários eletrônicos. 

 

iv) Apoio dos Delegados regionais. 

- Solicitação de apoio às atividades da CORED-MG aos Delegados 

recentemente empossados.  

Indicação de profissionais expoentes da área – diferentes modalidades de 

atuação prática e que aceitem contribuir cedendo sua imagem, conhecimento 

e tempo. 
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v) Atualização das informações da CORED-MG no site do CRTR-MG 

 

Ações pendentes a serem realizadas em paralelo: 

- Mapeamento de profissionais habilitados como SATR em MG nos últimos 3 anos. 

- Mapeamento dos Cursos Técnicos e Superiores em funcionamento - portal e-MEC. 

- mapeamento dos Estabelecimentos de Saúde (Radiologia) – CNES; DATASUS. 

O objetivo é subsidiar ações pertinentes à habilitação SATR e em relação ao Ofício 

enviado às Escolas/Coordenadores/Professores (2020).  

 

- Parcerias para participações em Eventos diversos e outras COREDs em 

andamento. 

- Manifestação favorável à aquisição de um televisor para projeção de imagens com 

melhor resolução na sala de aulas/reuniões. 

- Criação de um banco de dados de profissionais de todo o estado com potenciais 

palestrantes em eventos. 

- Continuação do apoio a atividades promovidas por instituições de ensino mediante 

análise individual da proposta. 

 

 

 

REUNIÃO Nº 02 ANO 2021 

 

Reunião 02 da CORED-MG com a Diretoria Executiva do CRTR-MG. 

 

30/07/21 às 15 Horas 

 

Participantes DE CRTR-MG: 

Leandro Prado 

 

Participantes CORED-MG: 

Rodrigo Gadelha 

Luciana Batista 

Ricardo Macedo 

Críssia Paiva 

 

 

 

Elaborado por: 

 

___Rodrigo Modesto Gadelha Gontijo__ 

Rodrigo Gadelha 

Presidente da CORED-MG/CRTR 3ª Região 

 


