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1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

1.1 HISTÓRICO DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO 

PARANÁ 

 

A história da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) teve início 

no século passado. Sua trajetória começou com a criação das Escolas de Aprendizes 

Artífices em várias capitais do país, pelo então presidente Nilo Peçanha, em 23 de 

setembro de 1909. No Paraná, a escola foi inaugurada no dia 16 de janeiro de 1910, em 

um prédio da Praça Carlos Gomes (UTFPR, 2017a). 

O ensino era destinado a garotos de camadas menos favorecidas da sociedade, 

chamados de “desprovidos da sorte”. Pela manhã, esses meninos recebiam 

conhecimentos elementares (primário) e, de tarde, aprendiam ofícios nas áreas de 

alfaiataria, sapataria, marcenaria e serralheria. Inicialmente, havia 45 alunos matriculados 

na escola, que, logo em seguida, instalou seções de Pintura Decorativa e Escultura 

Ornamental (UTFPR, 2017a). 

Aos poucos, a escola cresceu e o número de estudantes aumentou, fazendo com 

que se procurasse uma sede maior. Então, em 1936, a Instituição foi transferida para a 

Avenida Sete de Setembro com a Rua Desembargador Westphalen, onde permanece até 

hoje. O ensino tornou-se cada vez mais profissional até que, no ano seguinte (1937), a 

escola começou a ministrar o ensino de 1º grau, sendo denominada Liceu Industrial do 

Paraná (UTFPR, 2017a). 

Cinco anos depois (1942), a organização do ensino industrial foi realizada em 

todo o país. A partir disso, o ensino passou a ser ministrado em dois ciclos. No primeiro, 

havia o ensino industrial básico, o de mestria e o artesanal. No segundo, o técnico e o 

pedagógico. Com a reforma, foi instituída a rede federal de instituições de ensino 

industrial e o Liceu passou a chamar-se Escola Técnica de Curitiba. Em 1943, tiveram 

início os primeiros cursos técnicos: Construção de Máquinas e Motores, Edificações, 

Desenho Técnico e Decoração de Interiores (UTFPR, 2017a). 

Antes dividido em ramos diferentes, em 1959, o ensino técnico no Brasil foi 

unificado pela legislação em vigor. A escola ganhou, assim, maior autonomia e passou a 

chamar-se Escola Técnica Federal do Paraná. Em 1974, foram implantados os primeiros 

cursos de curta duração de Engenharia de Operação (Construção Civil e Elétrica) 

(UTFPR, 2017a).  
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Quatro anos depois (1978), a Instituição foi transformada em Centro Federal de 

Educação Tecnológica do Paraná (CEFET-PR), passando a ministrar cursos de 

graduação plena. A partir da implantação dos cursos superiores, deu-se início ao processo 

de “maioridade” da Instituição, que avançaria, nas décadas de 80 e 90, com a criação dos 

Programas de Pós-Graduação (UTFPR, 2017a). 

Em 1990, o Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Técnico fez com que o 

CEFET-PR se expandisse para o interior do Paraná, onde implantou unidades. Com a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação (LDBE) (BRASIL, 1996), que não permitia mais a 

oferta dos cursos técnicos integrados, a Instituição, tradicional na oferta desses cursos, 

decidiu implantar o Ensino Médio e cursos de Tecnologia. Em 1998, em virtude das 

legislações complementares à LDBE, a diretoria do então CEFET-PR tomou uma decisão 

ainda mais ousada: criou um projeto de transformação da Instituição em Universidade 

Tecnológica (UTFPR, 2017a). 

No dia 7 de outubro de 2005. O CEFET-PR, então, passou a ser a 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR) (UTFPR, 

2017a) – a primeira especializada do Brasil. Atualmente, a Universidade Tecnológica 

conta com 13 campi, distribuídos nas cidades de Apucarana, Campo Mourão, Cornélio 

Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, 

Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa, Santa Helena e Toledo, como mostra a Figura 

1. 

 

Figura 1 – Localização dos 13 campi da UTFPR no Paraná 

 
Fonte: UTFPR, 2017a 
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1.1.1 DAS DIFERENTES DENOMINAÇÕES À PRIMEIRA UNIVERSIDADE 

TECNOLÓGICA DO BRASIL 

 

1909 – Escola de Aprendizes Artífices do Paraná  

1937 – Liceu Industrial do Paraná 

1942 – Escola Técnica de Curitiba 

1959 – Escola Técnica Federal do Paraná 

1978 – Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná (CEFET-PR)  

2005 – Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) 

 

1.2 HISTÓRICO DO CÂMPUS 

 

A história do câmpus Curitiba, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

– UTFPR, teve início no século passado, com a criação das Escolas de Aprendizes 

Artífices, em 23 de setembro de 1909. No Paraná, a escola foi inaugurada no dia 16 de 

janeiro de 1910, em um prédio da Praça Carlos Gomes (UTFPR, 2016). Em 1936, a 

Instituição – hoje câmpus Curitiba – foi transferida para a Avenida Sete de Setembro 

com a Rua Desembargador Westphalen, onde permanece até hoje.  

Em 2000, a Diretoria-Geral do, então denominado, CEFET-PR criou a Unidade 

Curitiba que, em 2005, passou a denominar-se câmpus Curitiba, à semelhança dos demais 

10 câmpus da Instituição (UTFPR, 2016). 

Após sete anos de preparo e o aval do governo federal, o projeto (anteriormente 

citado) tornou-se lei. O CEFET-PR, então, passou a ser a Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná (UTFPR), a primeira do Brasil no gênero. (UTFPR, 2016) 

Três grandes itens fazem do câmpus Curitiba, da UTFPR, uma arrojada garantia 

de sucesso aos que nela ingressam, invariavelmente por concurso: o espaço físico de 25 

mil metros quadrados disponível, um corpo docente qualificado e um projeto educacional 

voltado à capacitação técnica dos alunos. À comunidade oferta: cursos técnicos, cursos 

de graduação (tecnologias, engenharias, bacharelados e licenciaturas) e pós-graduação 

(especialização, mestrado e doutorado) e diversas atividades de extensão (UTFPR, 2016). 

 

2. VALORES E PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS 
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Conforme definido em seu PDI 2018-2022, a UTFPR apresenta os valores e 

princípios institucionais descritos a seguir (UTFPR, 2018a): 

MISSÃO: Desenvolver a educação tecnológica de excelência por meio do 

ensino, pesquisa e extensão, interagindo de forma ética, sustentável, produtiva e 

inovadora com a comunidade para o avanço do conhecimento e da sociedade. 

VISÃO: Ser modelo educacional de desenvolvimento social e referência na área 

tecnológica. 

VALORES FUNDAMENTAIS:  

• Ética: gerar e manter a credibilidade junto à sociedade. 

• Desenvolvimento Humano: formar o cidadão integrado no contexto social. 

• Integração Social: realizar ações interativas com a sociedade para o 

desenvolvimento social e tecnológico. 

• Inovação: efetuar a mudança por meio da postura empreendedora.  

• Qualidade e Excelência: promover a melhoria contínua dos serviços oferecidos 

para a satisfação da sociedade. 

• Sustentabilidade: assegurar que todas as ações se observem sustentáveis nas 

dimensões sociais, ambientais e econômicas. 

 

2.1 VALORES/PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA GRADUAÇÃO 

 

A partir da sua missão e visão, a UTFPR estabeleceu a ética, o desenvolvimento 

humano, a integração social, a inovação, a qualidade e excelência e a sustentabilidade, 

como os valores fundamentais para a constituição dos princípios e da identidade das 

graduações (COGEP, 2022). 

Os cursos de graduação da UTFPR oferecem formação com ênfase na vivência 

dos estudantes com os problemas reais da sociedade, em especial, aqueles relacionados 

ao desenvolvimento socioeconômico local, regional e global, ao desenvolvimento e 

aplicação da tecnologia, à educação e busca de alternativas inovadoras para a resolução 

de problemas sociais e técnicos (COGEP, 2022).  

Para a UTFPR, a formação de seus egressos passa pela sua capacidade de 

oferecer currículos flexíveis, de articular-se com a sociedade, de estimular a mobilidade 

acadêmica, de formar para sustentabilidade e interculturalidade, de provocar-se para a 

inovação curricular e metodológica e de uma forte busca pela internacionalização 
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(UTFPR, 2018a). A inserção efetiva desses princípios orientadores na dinâmica interna 

dos cursos de graduação, de torná-los efetivos em sala de aula, nos estudos, na produção 

científica, no planejamento, na formação continuada, ou seja, em todos os espaços em 

que atua, é responsabilidade de todos seus atores, e como isso se dará se consolida ao 

longo desse PPC. 

 

2.1.1 VALORES UTFPR: INOVAÇÃO E QUALIDADE E EXCELÊNCIA 

 

A presença desses princípios do PPC reporta-se ao PDI 2018-2022 e reportam à 

busca por mudanças envolvendo postura empreendedora e pela melhoria contínua dos 

serviços oferecidos para a satisfação da sociedade (UTFPR, 2018a). 

Nesse sentido, as atividades de formação envolvem permanentemente a reflexão 

sobre a inovação curricular e metodológica, processo didático-pedagógico; entendimento 

da tecnologia enquanto conjunto de conhecimentos que conduzem à inovação e 

contribuem para o desenvolvimento científico, econômico e social; promovendo 

discussões acerca do papel de cada um na construção de uma forte política de inovação 

na Universidade (UTFPR, 2018a).  

As inovações são incorporadas na formação do aluno, através do 

acompanhamento do curso com as transformações do mundo moderno, do 

desenvolvimento de novas formas de organização do currículo, da estruturação aberta ao 

processo de revisão e adequação curricular, da estruturação para a flexibilização, a 

compatibilização de conteúdos, a inovação, a sustentabilidade e o empreendedorismo 

(UTFPR, 2018a).  

 

2.1.2 VALORES UTFPR: ÉTICA E SUSTENTABILIDADE  

 

A ética está vinculada à formação integral do cidadão, desenvolve o sujeito 

comprometido seja no seu comportamento, na interação com o outro, ou na geração e 

manutenção da credibilidade junto à sociedade (UTFPR, 2018b). Na UTFPR existem a 

Comissão de Ética da UTFPR (CEUTFPR) e o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

envolvendo seres humanos. O CEUTFPR tem como missão promover a ética na gestão 

da UTFPR, prevenindo conflitos e preservando a moralidade na administração pública, 

prestando um importante serviço para a instituição e para a comunidade. O CEP tem por 

objetivo defender o interesse dos participantes de uma pesquisa, em sua integridade e 
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dignidade, para contribuir com o desenvolvimento da mesma nos padrões éticos (CNS, 

2012; CNS, 2016). 

A ética na saúde envolve uma formação mais abrangente em relação à atuação 

do futuro profissional e o sucesso da sua conexão com o paciente. Na saúde ter um 

comportamento ético é essencial para tratar a individualidade de forma humanizada. 

A aceitação e a valorização da diversidade, a cooperação e o respeito pelas 

diferenças são, assim, princípios norteadores de uma postura ética. 

No caso do Curso Superior de Tecnologia em Radiologia, o curso deve fornecer 

ao egresso os meios necessários para a resolução de problemas e gerar bem-estar aos 

pacientes sob seus cuidados, de forma humanizada e ética. 

Associada à ética, a sustentabilidade é assegurada nas ações envolvendo as 

dimensões sociais, ambientais e econômicas. Como importante princípio, o entendimento 

de sustentabilidade envolve a manutenção do capital natural em sua capacidade de 

regeneração, reprodução e coevolução, coadunado ao conceito ampliado e integrador de 

Leonardo Boff (2012), para quem o termo sustentabilidade diz respeito a toda ação 

destinada a manter as condições energéticas, informacionais, físico-químicas que 

sustentam todos os seres, e tais condições devem servir de critério para avaliar o quanto 

temos progredido ou não rumo à sustentabilidade e devem igualmente servir de inspiração 

para realizar a sustentabilidade nos vários campos da atividade humana. 

Os discentes do Curso Superior de Tecnologia em Radiologia atuam em parceria 

colaborativa na implementação da Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) da ONU, com foco nos seguintes objetivos (NAÇÕES UNIDAS, 

2019):  

• Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e 

todos, em todas as idades. O curso visa capacitar os alunos para atuar na 

prevenção e no tratamento de doenças, contribuindo para a diminuição da 

mortalidade em todas as idades, por meio de diagnóstico por imagem e 

radioterápicos. O fortalecimento do acesso universal aos serviços de saúde, a 

preocupação com a qualidade dos atendimentos e a sua eficácia, são temas 

abordados em unidades curriculares específicas da área de saúde de maneira 

transdisciplinar.  

o Desenvolver ações de extensão regularmente desenvolvidas pelos discentes 

e docentes do Curso, anualmente, dentro desse objetivo, tais como o maio 
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amarelo (saúde mental), outubro rosa (câncer de mama) e novembro azul 

(câncer de próstata). 

• Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e 

promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos. 

O curso Superior de Tecnologia em Radiologia tem a missão de assegurar a 

igualdade de acesso para todos à educação superior de qualidade, aumentando 

substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades 

relevantes, com competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho 

decente e empreendedorismo, incluindo as pessoas com deficiências. A garantia 

de conhecimentos e habilidades por meio de unidades curriculares e projetos de 

extensão, para o desenvolvimento sustentável, direitos humanos, igualdade de 

gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e 

valorização da diversidade cultural. 

o Desenvolver ações de educação voltadas a orientação à saúde e cidadania 

para a comunidade interna e externa à UTFPR. 

 

2.1.3 VALORES UTFPR: DESENVOLVIMENTO HUMANO 

 

O desenvolvimento humano, no PDI e PPI, envolve a formação do cidadão 

integrado ao contexto social. A integração se dá a partir de melhorias no processo de 

ensino e aprendizagem, de ações culturais, artísticas, esportivas e de todas as demais que 

contribuem para a permanência do estudante, para a sua qualidade de vida, o seu bem-

estar individual e social e sua formação humana (UTFPR, 2018a; UTFPR, 2018b). 

Pensando em desenvolver este princípio, o curso:  

• Pensa no acesso e na permanência dos alunos;  

• Promove a promoção da igualdade de oportunidades;  

• Amplia o atendimento mantendo a qualidade formal ou técnica;  

• Aplica a integração entre concepção e execução, entre o pensar e o fazer, entre 

teoria e o contexto social;  

• Desenvolve a consciência crítica da realidade.  

Dessa maneira, é uma formação que reconhece as transformações contínuas na 

ciência e na tecnologia, a necessidade da apropriação crítica dos saberes tecnológicos, 

integrando desenvolvimento humano. 
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2.1.4 VALORES UTFPR: INTEGRAÇÃO SOCIAL 

 

A integração social diz respeito a realizar ações interativas com a sociedade para 

o desenvolvimento social e tecnológico. Essas ações iniciadas no âmbito universitário e 

do curso pressupõem desdobramentos em práticas no plano social, por meio da formação 

dos sujeitos atuantes como profissionais e cidadãos.  

O curso contribuirá para a sociedade e para a difusão da UTFPR na sociedade 

onde está inserida, através da realização de projetos de extensão (que levará 

conhecimento à comunidade externa) e da realização de Trabalhos de Conclusão de 

Curso (TCC) e Iniciações Científicas (ICs) (contribuindo para a alfabetização científica 

e tecnológica). 

 

3. POLÍTICAS DE ENSINO 

 

Na estruturação de seu PDI 2018-2022 (UTFPR, 2018a), a UTFPR estabeleceu 

como princípios norteadores para as políticas de seus cursos de graduação a flexibilidade 

curricular, a articulação com a sociedade, a mobilidade acadêmica, a sustentabilidade, a 

interculturalidade, a inovação curricular e metodológica e a internacionalização. 

Para que o perfil profissional do egresso pretendido pelo Curso Superior de 

Tecnologia em Radiologia seja obtido, a instituição, em conjunto com o curso, proporá 

práticas pedagógicas para a condução do currículo, visando estabelecer as dimensões 

investigativa e interativa como princípios formativos e condição central da formação 

profissional e da relação teoria e realidade. As políticas institucionais promovidas pela 

UTFPR, e adotadas, de forma direta, no Curso Superior de Tecnologia em Radiologia são 

descritas a seguir. 

 

3.1 ARTICULAÇÃO ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA E A 

INTERDISCIPLINARIDADE 

 

A educação tecnológica, caracterizada pela formação teórico-prática que 

pressupõe a formação integral dos sujeitos e trabalha a teoria e a prática como dimensões 

indissociáveis (UTFPR, 2018a). Os professores e alunos, sob a mediação do primeiro, 

mobilizam o conhecimento de modo que o saber científico se torne prática do egresso na 
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sociedade. A indissociabilidade entre teoria e prática, portanto, promove uma relação 

fecunda de apreensão de conhecimentos e de encaminhamento de soluções aos problemas 

postos pela prática social (SAVIANI, 2012).  

Os egressos dos cursos têm, assim, uma aguda consciência sobre onde vão atuar, 

possuindo uma adequada fundamentação teórica que lhes permitem atitudes competentes 

e comprometidas com a vida e o progresso social.   

Especificamente dentro do Curso Superior de Tecnologia em Radiologia, dentre 

as unidades curriculares ou atividades do curso que sejam interdisciplinares e que 

permitem a articulação entre a teoria e a prática, encontram-se: o TCC, o estágio 

curricular obrigatório e as unidades curriculares extensionistas.  

O TCC possibilita ao aluno aplicar os conhecimentos adquiridos nas diversas 

unidades curriculares cursadas, fazendo a relação entre teoria e prática, bem como 

aprimorar sua capacidade de inovar, realizar pesquisa, sintetizar conteúdos e escrever de 

forma clara e científica.  

O estágio proporciona ao aluno uma experiência preliminar e preparatória para 

a atuação profissional e a carga horária obrigatória mínima a ser cumprida permite que o 

aluno possa ter experiência em áreas distintas, além de permitindo uma interação com a 

comunidade nos mais variados meios e espaços.  

As atividades extensionistas, de realização obrigatória pelos alunos, são uma 

forma do aluno complementar a sua formação técnica específica e humanística e integrar 

os conhecimentos adquiridos no curso para benefício da sociedade. Elas permitem que o 

futuro profissional tenha um contato mais direto com as demandas da sociedade.  

As unidades curriculares extensionistas (vinculadas a projetos de extensão) na 

matriz envolvem os discentes em diversos cenários, como: 

• Projetos e atividades em campanhas do Ministério da Saúde. Exemplo: Outubro 

Rosa – que faz com que os alunos apliquem conhecimentos básicos das unidades 

curriculares de “Anatomia Humana 1”, “Anatomia Humana 2”, “Fisiologia 

Geral”, “Formação de Imagens 1”, “Formação de Imagens 2”, “Mamografia” e 

“Radioterapia”. 

• Divulgação da Radiologia e das modalidades de exames de diagnóstico por 

imagem para alunos do ensino básico e tecnológico: fazendo com que os alunos 

apliquem os conceitos adquiridos em unidades curriculares como “Formação de 

Imagens 1”, “Formação de Imagens 2”, “Exames Radiológicos Convencionais 

1”, “Exames Radiológicos Convencionais 2”, “Tomografia Computadorizada”, 
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“Ressonância Magnética”, “Mamografia”, “Medicina Nuclear” e “Radiologia 

Odontológica”. 

• Voluntariados em serviços de saúde, permitindo a aplicação de conceitos das 

unidades curriculares de “Bioética” e “Psicologia do Trabalho”. 

• Desenvolvimento de material didático para transferência de conhecimento o que 

permite a aplicação dos conceitos adquiridos em diversas unidades curriculares 

específicas. 

 

3.2 DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS 

 

Os cursos de graduação propõem o desenvolvimento de competências 

profissionais entendidas como: 

(...) por sua natureza e suas características, a educação profissional 

e tecnológica deve contemplar o desenvolvimento de competências 

gerais e específicas, incluindo fundamentos científicos e 

humanísticos necessários ao desempenho profissional e à atuação 

cidadã (UTFPR, 2018a)  

Primeiramente é pertinente estabelecer que o conceito de competência assumido 

se refere “a possibilidade, para um indivíduo, de mobilizar de maneira interiorizada um 

conjunto integrado de recursos em vista de resolver uma família de situações-problema” 

(SCALLON, 2017). As competências sejam gerais e as específicas são desenvolvidas por 

meio de processos educativos estabelecido na organização do ensino no curso envolve: - 

utilização de métodos diferenciados de ensino e  novas formas de organização  do trabalho 

acadêmico, que propiciem  o  desenvolvimento  de  capacidades para resolver problemas 

que integram a vivência e a prática profissional; - incorporação  dos  saberes  dos  

estudantes  às  práticas  de  ensino,  como forma  de  reconhecimento  de  possibilidades  

de  soluções  de  problemas, assim como de percursos de aprendizagem; - estímulo à 

criatividade, à autonomia intelectual e ao empreendedorismo; - valorização  das  inúmeras  

relações  entre  conteúdo  e  contexto,  que  se podem estabelecer; - integração de estudos 

de diferentes campos, como forma de romper com a segmentação e o fracionamento, 

entendendo que os conhecimentos se inter-relacionam, contrastam-se,  complementam-

se, ampliam-se e influenciam uns nos outros (UTFPR, 2018a). 

No caso dos egressos do Curso Superior de Tecnologia em Radiologia, eles 

devem apresentar as seguintes competências, ao final do curso: 
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• Aplicar conhecimentos matemáticos, físicos, químicos e biológicos à área da 

saúde e da radiologia. 

• Ser capaz de realizar os exames diagnósticos por imagem (na área da saúde ou 

na indústria), bem como entender como os mesmos são realizados e se as 

imagens produzidas estão com qualidade diagnóstica, e as terapias de acordo 

com as especificações técnicas de cada equipamento, buscando a obtenção de 

imagens de qualidade diagnóstica e terapias efetivas. 

• Aplicar adequadamente as normas de proteção radiológica, em relação a si 

próprio, assim como, para o paciente e o meio ambiente. 

• Executar os protocolos de controle de qualidade, dosimetria e manutenção de 

equipamentos. 

• Fornecer os meios necessários para a resolução de problemas e gerar bem-estar 

aos pacientes sob seus cuidados, de forma humanizada e ética. 

• Otimizar as técnicas de processamento das imagens. 

• Ser capaz de atuar na gestão de empresas ou de equipes ligadas à radiologia. 

• Dominar a escrita, a oralidade e desenvolver pesquisas científicas.  

• Aplicar os conceitos teóricos adquiridos na prática, levando em consideração a 

interdisciplinaridade das práticas radiológicas. 

• Ser capaz de: prestar um atendimento humanizado aos pacientes; comunicar-se 

adequadamente com pacientes, acompanhantes ou clientes; trabalhar em grupo 

e de atuar como líder de suas equipes de trabalho e administrar os conflitos que 

possam surgir, sempre considerando aspectos bioéticos e psicológicos. 

 

3.3 FLEXIBILIDADE CURRICULAR 

 

A flexibilização curricular, assegurada pelo PNE 2014-2024, Lei n° 

13.005/2014, é fundamental para atender a demanda social por profissionais que 

compreendam as novas relações de produção, de trabalho e suas exigências, a demanda 

pelo conhecimento articulado a produção do saber e de novas tecnologias, a demanda por 

formação crítica e de profissionais competentes (UTFPR, 2018a)  

Baseada na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, a flexibilização 

curricular possibilita, por percursos formativos diferenciados, a formação de profissionais 

competentes, com domínio de habilidades técnicas e cognitivas, com apropriação 
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científica sólida. Os percursos formativos diferenciados rompem com o enfoque 

unicamente curricular e sequenciado e permitem aos alunos novas formas de apreensão e 

integração de conhecimentos. Nessa perspectiva, o estudante pode ampliar os horizontes 

do conhecimento, é capaz de uma visão crítica que lhe permite extrapolar a aptidão 

específica de seu campo de atuação profissional.  

A flexibilização curricular deve possibilitar ao estudante percursos formativos 

diferenciados para construção das mesmas competências, permitindo inclusive a 

participação do estudante nas escolhas desses percursos formativos, de ambientes 

diferenciados de ensino, proporcionando aos discentes visão crítica que lhe permite 

extrapolar a aptidão específica de seu campo de atuação profissional, estimulando a 

aprendizagem permanente, a formação de competências e o domínio de habilidades 

técnicas e cognitivas desejadas. 

A proposta é que se permita que várias atividades acadêmicas, que hoje já são 

desenvolvidas pelo estudante durante sua permanência na universidade, sejam 

contabilizados no seu histórico escolar. 

O currículo obrigatório do curso é estruturado de maneira que a construção do 

conhecimento relacione a realidade profissional e a interdisciplinaridade e é constituído 

por três núcleos: básico, que contempla conteúdos de fundamento e humanístico; 

específico, que caracteriza a formação profissional na área do Curso; e atividades de 

síntese e integração de conhecimentos. 

Os conteúdos de fundamento do núcleo básico são oferecidos por unidades 

curriculares da área de exatas e de humanas que abordam fundamentos básicos para a 

construção do conhecimento requeridas para o desenvolvimento das aptidões específicas 

de seu campo de atuação profissional. No que se refere à flexibilidade curricular, o 

discente tem a possibilidade de cursar algumas dessas unidades curriculares em outros 

cursos de graduação, bem como em outras instituições conveniadas. Tais instituições 

conveniadas são a Universidade Federal do Paraná (UFPR), e qualquer outra 

universidade pública, e a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR).  

Dentre as unidades curriculares obrigatórias que compõem o núcleo básico e 

humanístico e que permitem uma flexibilidade curricular, encontram-se: 

• “Tópicos Matemáticos 1” e “Tópicos Matemáticos 2”: oferecidas por outros 

cursos da UTFPR; 

• “Comunicação Oral e Escrita”: oferecida por outros cursos da UTFPR; 
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• “Anatomia Humana 1” e “Anatomia Humana 2”: o estudante pode cursar 

unidades curriculares similares em outros cursos da UTFPR ou em outras 

instituições de ensino conveniadas; 

• “Fisiologia Geral”: o estudante pode cursar unidades curriculares similares em 

outros cursos da UTFPR ou em outras instituições de ensino conveniadas; 

• “Metodologia da Pesquisa”: oferecida por outros cursos da UTFPR ou de outras 

instituições de ensino superior conveniadas; 

• “Psicologia do Trabalho”: oferecida por outros cursos da UTFPR; 

• “Fundamentos de Administração”: oferecida por outros cursos da UTFPR; 

• “Fundamentos de Empreendedorismo”: oferecida por outros cursos da UTFPR 

ou de outras instituições de ensino superior conveniadas; 

• “Trabalho de Conclusão de Curso 1 – TCC 1”: oferecida por outros cursos da 

UTFPR ou de outras instituições de ensino superior conveniadas. 

Além disso, de modo a permitir a flexibilidade curricular, é possível que o 

discente tenha como opção a convalidação de unidades curriculares individualmente, em 

conjunto ou módulos, concluídas em outras instituições ou até mesmo em outros cursos, 

dentro e fora da UTFPR. 

O núcleo específico, que caracteriza a formação profissional, é composto por 

unidades curriculares teórico-práticas específicas do curso superior de Tecnologia em 

Radiologia, capacitando o discente para o mercado de trabalho, sendo que o 

conhecimento é adquirido em salas de aula e colocado em prática em atividades de 

laboratórios e no ambiente profissional, como visitas técnicas a hospitais e clínicas. 

Dentro das atividades de síntese e integração de conhecimento encontram-se 

algumas unidades curriculares obrigatórias e optativas (dentre elas, as extensionistas), o 

TCC e o estágio. 

O TCC proporciona uma visão global e interdisciplinar que possibilita ao aluno 

aplicar os conhecimentos adquiridos nas diversas unidades curriculares cursadas, 

fazendo a relação entre teoria e prática, bem como aprimorar sua capacidade de inovar, 

realizar pesquisa, sintetizar conteúdos e escrever de forma clara e científica. O aluno 

pode realizar o TCC com a orientação de qualquer professor da UTFPR, desde que esteja 

dentro da área da Radiologia. 

O estágio curricular obrigatório, com carga horária de 600 h, proporciona ao 

aluno uma experiência preliminar e preparatória para a atuação profissional e esta carga 
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horária permite que o aluno possa ter experiência em áreas distintas; ou seja, o aluno 

poderá realizar estágios em áreas diferentes, desde que dentro da área da Radiologia, e 

que sejam do seu interesse. Isto é bastante importante quando o objetivo principal é 

formar profissionais para atuarem na área da saúde, além de permitir uma interação com 

a comunidade nos mais variados meios e espaços. 

As atividades extensionistas, de realização obrigatória pelos alunos, são uma 

forma do aluno complementar a sua formação técnica específica e humanística. Elas 

permitem que o futuro profissional tenha um contato mais direto com as demandas da 

sociedade. No curso, o aluno terá a flexibilidade de optar por realizar a carga horária de 

extensão cursando as unidades curriculares extensionistas (vinculadas a projetos de 

extensão) ofertadas pelo curso ou por outros cursos (de outras instituições ou da UTFPR) 

e, caso seja necessário, realizando atividades extensionistas certificadas, ou realizando 

atividades extensionistas certificadas: as duas formas deverão completar 300h de 

extensão. 

As unidades curriculares extensionistas ofertada pelo curso envolvem os 

discentes em diversos cenários, como projetos e atividades em campanhas do Ministério 

da Saúde (exemplo: Outubro Rosa), divulgação da Radiologia e das modalidades de 

exames de diagnóstico por imagem para alunos do ensino básico e tecnológico, 

voluntariados em serviços de saúde e desenvolvimento de material didático para 

transferência de conhecimento. Possibilitando ao estudante ampliar os horizontes do 

conhecimento e de aquisição de uma visão crítica que lhe permita extrapolar a aptidão 

específica de seu campo de atuação profissional. 

 

3.4 MOBILIDADE ACADÊMICA E INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

A mobilidade é prevista para os cursos de graduação em dois planos: o interno 

(Inter câmpus) e o externo (interuniversitário nacional e internacional). 

A mobilidade interna é assegurada por meio de diretrizes curriculares comuns e 

mecanismos de mobilidade Inter câmpus. A mobilidade externa, realizada na graduação, 

é alcançada por meio da possibilidade de convalidação de unidades curriculares cursadas 

em instituições parceiras no Brasil e no exterior. 

O Curso Superior de Tecnologia em Radiologia visa a promover a formação 

internacional dos estudantes, oportunizando o contato com outras culturas e a ampliação 

das possibilidades de formação profissional e humana. Os estudantes têm a oportunidade 
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de, em instituições parceiras no exterior, realizar outros percursos formativos e trilhas de 

aprofundamento não oferecidas ou ainda complementares àquelas oferecidas na UTFPR. 

Estas experiências contribuem para uma formação mais abrangente, tanto do ponto de 

vista profissional como humano, bem como para a flexibilização dos itinerários 

formativos dos estudantes. 

A UTFPR tem uma política de internacionalização cujo objetivo é nortear e 

definir as prioridades que os diversos setores da Instituição devem assumir, buscando 

expandir a inserção internacional de excelência da instituição, bem como, internalizar a 

importância de uma universidade multicultural e conectada com as demandas mundiais.  

A íntegra do texto contendo a política de internacionalização da UTFPR pode 

ser consultado no portal da universidade, no endereço: 

http://www.utfpr.edu.br/internacional/politica-de-internacionalizacao/deliberacao-e-

politica_2018.pdf  

As ações relacionadas à internacionalização do Curso Superior de Tecnologia 

em Radiologia são desenvolvidas em consonância com as ações institucionais da UTFPR, 

através da sua Diretoria de Relações Interinstitucionais (DIRINTER) e dos 

Departamentos de Relações Interinstitucionais (DERINTs) de seus campi. A UTFPR 

proporciona mobilidade acadêmica internacional aos alunos dos cursos de graduação 

através de modalidades como: Dupla Diplomação, Mobilidade Estudantil Internacional 

(MEI), programa Engenheiro 3i e Estágio Internacional. Informações detalhadas sobre 

estas modalidades podem ser encontradas/consultadas no portal da universidade, no 

endereço: http://portal.utfpr.edu.br/internacional/mobilidade/mobilidade  

Entre as ações de mobilidade, a Dupla Diplomação é o processo que possibilita 

o afastamento temporário do estudante para estudo em instituições estrangeiras 

conveniadas, seguindo um Plano de Estudos previamente acordado entre as coordenações 

de curso, para então receber os diplomas correspondentes de cada uma das instituições. 

A seleção dos alunos que participam da dupla diplomação é feita por editais que possuem 

regras próprias, as quais estabelecem requisitos referentes ao período do curso, ao 

coeficiente de rendimento, à disponibilidade para morar fora do país pelo tempo 

necessário para completar o programa e ao nível de proficiência na língua do país de 

destino, ou inglês, quando aplicável. Após o resultado final da seleção, os estudantes 

classificados recebem as orientações sobre o processo de candidatura (documentações 

necessárias e prazos) pelo DERINT do seu câmpus e/ou Professor Responsável pela 

Internacionalização (PRAInt) do curso. Os acordos de Dupla Diplomação vigentes estão 

http://www.utfpr.edu.br/internacional/politica-de-internacionalizacao/deliberacao-e-politica_2018.pdf
http://www.utfpr.edu.br/internacional/politica-de-internacionalizacao/deliberacao-e-politica_2018.pdf
http://portal.utfpr.edu.br/internacional/mobilidade/mobilidade
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disponíveis no Portal da UTFPR, no endereço eletrônico: 

http://portal.utfpr.edu.br/internacional/cooperacao/acordos-de-dupla-

diplomacao/modelo 

A UTFPR participa do convênio de mobilidade estudantil organizado pela 

Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino (ANDIFES), 

entre todas as universidades federais do Brasil, assim como da rede de universidades 

estaduais do Paraná, convênio realizado por intermediação da Secretaria da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior (SETI) do Paraná. 

Mobilidade Estudantil Internacional (MEI) é o processo que possibilita o 

afastamento temporário do estudante para estudo em instituições estrangeiras 

conveniadas, prevendo que a conclusão do curso se dê na UTFPR. Através desta 

modalidade, é possível aos estudantes a realização de estágios no exterior.  

Quanto aos Estágios Internacionais, os estudantes regularmente matriculados em 

cursos de graduação (na UTFPR ou em mobilidade internacional) podem realizá-los em 

empresas no exterior, observando o exposto no respectivo regulamento. O Regulamento 

dos Estágios Curriculares Supervisionados da UTFPR está disponível no portal da 

Universidade, no endereço: 

https://sei.utfpr.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_v

isualizar&id_documento=1608522&id_orgao_publicacao=0  

O curso superior de Tecnologia em Radiologia possibilita o intercâmbio intra e 

inter campi da UTFPR pelos discentes, o qual é realizado entre os cursos e áreas afins. A 

mobilidade externa ocorre com cursos de instituições conveniadas que oferecem 

formação complementar do interesse dos discentes. O curso também pode atrair discentes 

de outras instituições, com o intuito de otimizar o aproveitamento de vagas ociosas nos 

períodos posteriores do curso. A mobilidade internacional, aproveitando convênios 

firmados pela UTFPR ou pelo Ministério da Educação (MEC) com Instituições de Ensino 

Superior Estrangeiras, também é possível. 

Dentre as ações de internacionalização que o curso oferece, que oportunizam a 

mobilidade de docentes e discentes em colaboração e trocas de experiências entre 

universidades, empresas e governos, destacam-se: 

• o intercâmbio acadêmico/profissional em instituições internacionais que 

mantêm relações de parceria com a UTFPR;  

• o recebimento de estrangeiros em intercâmbio ou em visita à instituição;  

http://portal.utfpr.edu.br/internacional/cooperacao/acordos-de-dupla-diplomacao/modelo
http://portal.utfpr.edu.br/internacional/cooperacao/acordos-de-dupla-diplomacao/modelo
https://sei.utfpr.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=1608522&id_orgao_publicacao=0
https://sei.utfpr.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=1608522&id_orgao_publicacao=0
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• a divulgação sistemática dos editais internacionais de pesquisa, chamadas de 

congressos internacionais, publicações em periódicos e trabalhos científicos;  

• a utilização de recursos tecnológicos que possibilitem vencer barreiras 

limitadoras de espaço para realizar cursos, palestras, conferências, seminários e 

defesas de trabalho de conclusão de curso;  

• o material didático em línguas estrangeiras;  

• o estímulo à realização de atividades de extensão que propõe contado direto aos 

migrantes internacionais visando a promoção da interculturalidade em saúde; 

realização de estágio em empresas no exterior (COGEP, 2014);  

• a dupla diplomação em instituições estrangeiras conveniadas, seguindo um 

Plano de Estudos previamente acordado entre as coordenações de curso, para 

então receber dois diplomas, de ambas as instituições; 

• a integração entre docentes e discentes com professores visitantes 

internacionais, nos Programas de Graduação, Pós-Graduação, Atividades 

Científicas e Extensão da UTFPR; 

• a integração entre docentes e discentes com professores da UTFPR que 

passaram por estágios pós-doutoral ou capacitações em instituições estrangeiras, 

possibilitando que novos docentes possam realizar estágios pós-doutoral ou 

capacitações nessas instituições ou que discentes possam realizar parte de sua 

graduação nessas instituições, através do firmamento de convênio entre UTFPR 

e a referida instituição estrangeira. 

Para implementação de mais ações de internacionalização e busca por convênios 

com instituições internacionais, haverá um(a) Professor(a) Responsável pela 

Internacionalização (PRAINT) no curso. 

 

3.5 ARTICULAÇÃO COM A PESQUISA E A PÓS-GRADUAÇÃO 

 

A UTFPR entende a Pesquisa, a Iniciação Científica, a Inovação Tecnológica, 

Artística e Cultural como um conjunto de ações que visam a descoberta de novos 

conhecimentos, consistindo-se em um dos pilares da atividade acadêmica. Pesquisar 

implica distanciar-se da reprodução acrítica de práticas tradicionais, requer pôr em jogo 

processos reflexivos nos quais a interação social e as atividades metacognitivas se 

fortalecem. Uma visão da investigação como esta é, portanto, um instrumento potente 
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para orientar e favorecer o avanço da ciência e o desenvolvimento profissional 

(PIZZARO et al., 2000). 

O ensino e a pesquisa de forma indissociável colaboram para viabilizar a relação 

transformadora entre a universidade e a sociedade. Desenvolver projetos de pesquisas que 

acolham estudantes em diferentes estágios formativos, apoiados nos grupos de estudos e 

no uso comum da infraestrutura disponível colabora para tanto. A articulação do ensino 

com as iniciativas de pesquisa e pós-graduação deve considerar o compromisso da 

instituição com as principais questões e desafios da sociedade, como elemento importante 

para dupla conscientização, a saber: a do pesquisador ao aceitarem também como desafio 

acadêmico a busca de soluções para problemas reais; e da sociedade de um modo geral, 

e do mundo do trabalho em particular, que poderá se beneficiar dos conhecimentos 

disponibilizados por iniciativas necessariamente submetidas às exigências decorrentes do 

“rigor acadêmico”. Para que esse compromisso institucional seja mais efetivo, torna-se 

importante o esforço de exteriorizar, por um lado, o seu potencial de geração de novos 

conhecimentos e, por outro lado, o seu desejo que eles sejam compartilhados e aplicados 

como meio da promoção do desenvolvimento sustentável da região. 

Pode-se citar as unidades curriculares obrigatórias “Metodologia da Pesquisa” 

e “Trabalho de Conclusão de Curso 1 - TCC 1” e o componente curricular “Trabalho de 

Conclusão de Curso 2 - TCC 2”, que contemplam a dimensão da pesquisa e que abordam 

os conceitos e métodos de pesquisa científico-tecnológica. Além das unidades 

curriculares obrigatórias, o aluno pode participar de atividades de iniciação científica nos 

laboratórios de pesquisa da UTFPR de forma voluntária ou como bolsista. 

As unidades curriculares de “Metodologia da Pesquisa” e “Trabalho de 

Conclusão de Curso 1 - TCC 1”, além da realização do “Trabalho de Conclusão de Curso 

2 - TCC 2”, têm um enfoque voltado ao desenvolvimento de pesquisa científica e/ou 

tecnológica na área específica do curso. Além disso, o aluno poderá aprimorar suas 

habilidades de pesquisa (por exemplo, pesquisa bibliográfica) através de outras 

atividades propostas nas demais unidades curriculares presenciais do curso. 

Diversos professores do Curso Superior de Tecnologia em Radiologia e do 

Departamento Acadêmico de Física desenvolvem pesquisas relacionadas as áreas de 

conhecimento do tecnólogo em radiologia. Alguns professores estão vinculados a 

programas de pós-graduação como o Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Elétrica e Informática Industrial (CPGEI), Programa de Pós-Graduação em Física e 

Astronomia (PPGFA) e o Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica 
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(PPGEB). Vale destacar que o CPGEI, PPGFA e PPGEB possuem linhas de pesquisa 

que abrangem a área de física médica, radiologia médica e industrial, bem como outras 

aplicações das radiações ionizantes. Diversos alunos do CSTR desenvolvem atividades 

cientificas e tecnológicas em projetos de pesquisa de docentes vinculados a esses 

programas de pós-graduação. Além disso, os discentes podem cursar unidades 

curriculares de pós-graduação desses programas de pós-graduação tanto como 

enriquecimento curricular bem como prevendo um futuro ingresso na pós-graduação. 

Em levantamento sobre o perfil do egresso do CSTR, mais de 40% dos egressos 

do curso entre 2003 e 2018 consultados afirmaram ter cursado ou estar cursando 

mestrado/doutorado, 30% especialização e 20% afirmam ter interesse em ingressar na 

pós-graduação, reforçando a forte integração do CSTR com a pesquisa e pós-graduação. 

Além disso, os discentes do CSTR podem realizar atividades científicas como 

voluntários ou bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - 

PIBIC e Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica nas Ações Afirmativas 

– PIBIC-AF. Os editais tanto para voluntários como para bolsistas são abertos 

anualmente. Os docentes do CSRT podem solicitar cotas de voluntários e bolsistas e 

selecionar estudantes do CSRT para atuar em um projeto de desenvolvimento 

tecnológico ou pesquisa. Além do relatório de atividades periódicos que os discentes 

voluntários ou bolsistas em iniciação científica devem apresentar, esses devem submeter 

seus resultados na forma de artigo científico e apresentá-los no Simpósio de Iniciação 

Científica e Tecnológica da UTFPR. 

Dessa forma, tanto com o desenvolvimento do TCC bem como com a iniciação 

científica ou unidades curriculares isoladas nos programas de pós-graduação da UTFPR, 

os discentes podem vivenciar a imersão na pesquisa durante o CSTR. 

 

3.6 ARTICULAÇÃO COM A EXTENSÃO 

 

As atividades extensionistas constituem práticas acadêmicas articuladas ao 

ensino e à pesquisa, que permitem estabelecer os vínculos entre as necessidades de 

soluções para problemas reais da comunidade e o conhecimento acadêmico. O contato 

com a comunidade constitui espaço privilegiado para a socialização do conhecimento 

produzido na Instituição, assim como para a criação de novos conhecimentos que possam 

contribuir para o desenvolvimento socioeconômico e cultural e deve ser, por esses 

motivos, preocupação fundamental da UTFPR (UTFPR, 2018a). 
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A UTFPR é a única Universidade Tecnológica Federal no Brasil. Como tal, tem 

características que a distinguem das demais instituições universitárias. Entre elas está a 

Pró Reitoria de Relações Empresariais e Comunitárias, responsável pelas atividades de 

relações empresariais, inovação, empreendedorismo e extensão universitária, bem como 

a interação com a sociedade. 

No tópico 6.6 deste PPC descreve como a extensão será articulada com o curso. 

 

4. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

4.1 CONTEXTUALIZAÇÃO NACIONAL, REGIONAL E LOCAL 

 

O Curso Superior de Tecnologia em Radiologia foi pioneiro nesta modalidade 

em todo o país (ano de 2000) que aos poucos viu a abertura de cursos similares em outras 

instituições públicas e privadas. 

Atualmente existem seis cursos superiores de Tecnologia em Radiologia no 

estado do Paraná, sendo três deles em Curitiba. O curso da UTFPR figura entre os mais 

conceituados do país tendo, por exemplo, obtido a melhor nota entre eles em 2016 no 

“Conceito Preliminar de Curso” (CPC), um indicador de qualidade da Comissão 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) que avalia os cursos de 

graduação. Dentre os diferenciais do CSTR oferecido pela UTFPR dos demais cursos de 

Tecnologia em Radiologia ofertados por outras instituições, podem-se citar: 

• Corpo docente composto, 100%, por professores doutores, além de possuírem 

formação em áreas correlatas à área da saúde ou da Radiologia, tais como, 

física, física médica, tecnologia em radiologia, enfermagem e odontologia; 

• É o único curso superior de Tecnologia em Radiologia ofertado por uma 

universidade pública, no Paraná; 

• A universidade possui laboratórios para a realização de diversas aulas práticas 

e convênios com uma conceituada clínica particular (“DAPI - Diagnóstico 

Avançado por Imagem”) e um importante hospital público de Curitiba 

(“Hospital de Clínicas – UFPR”), permitindo que outras atividades práticas 

possam ser realizadas nestes locais; 

• É um curso com uma forte ligação com a pesquisa acadêmica, devido ao fato de 

a maior parte dos professores estarem ligados a algum programa de pós-

graduação da instituição. 
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4.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO 

 

O Curso Superior de Tecnologia em Radiologia (CSTR) foi inicialmente 

implantado com o nome “Curso Superior de Tecnologia em Radiologia. Modalidade: 

Radiodiagnóstico”. Seu funcionamento foi aprovado em 23 de agosto de 1999 pela 

Resolução nº 57/99 – COENS do então Centro Federal de Educação Tecnológica do 

Paraná (CEFET-PR). O curso iniciou suas atividades no primeiro semestre de 2000. Em 

sua primeira matriz curricular (no 405), que teve alunos ingressantes até o 1º semestre de 

2005, o curso funcionava com a estrutura de dois ciclos. O primeiro ciclo, com unidades 

curriculares básicas composto de 4 semestres, sendo o 4º semestre referente ao Estágio 

Curricular Supervisionado de 400 horas e o segundo ciclo, também composto por 4 

semestres, com unidades curriculares avançadas, no qual o 4º semestre do ciclo, 

correspondente ao 8º semestre do curso, era dedicado exclusivamente para o 

desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) (UTFPR, 2018c). 

No ano de 2005, CSTR foi reconhecido pela Portaria MEC 1.918/05, obtendo o 

conceito A. Após o reconhecimento, o curso passou a ser denominado Curso Superior de 

Tecnologia em Radiologia Médica e os alunos ingressantes a partir do 2º semestre de 

2005 já faziam parte da nova matriz curricular, de número 547 (UTFPR, 2018c). 

No ano de 2007, o curso passou a ser ofertado com o nome CSTR, obedecendo 

a padronização das nomenclaturas de Cursos Superiores de Tecnologia de acordo com a 

Portaria MEC nº 10/06. O CSTR da UTFPR obteve o conceito máximo na prova do 

ENADE, classificando-se como o 1º do Brasil dentre os cursos Superiores de Tecnologia 

em Radiologia, e o 33º colocado entre os cursos da área da saúde que realizaram a prova 

no ano de 2010 (UTFPR, 2018c). 

No ano de 2010 houve um aumento da carga horária do Estágio Supervisionado 

de 270 horas, desta forma a matriz 547 mudou para a matriz 678 na qual passaram a ser 

ofertados o Estágio Supervisionado 1, com carga horária de 400 horas, e o Estágio 

Supervisionado 2, com carga horária de 270 horas. No primeiro semestre em 2017, com 

a entrada da matriz 843, o estágio torna-se único e de 600 horas em qualquer área a partir 

do 3º período (UTFPR, 2018c). 

No ano de 2012 o reconhecimento do CSTR da UTFPR foi renovado pela 

Portaria MEC 128/12. No ano de 2014 o curso obteve conceito 4, na prova do ENADE 
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2013 realizada em 2013. Este foi o 16º ano em que CSTR é ofertado na UTFPR (UTFPR, 

2018c).  

Em fevereiro de 2017 foi aprovada a mudança de matriz número 678 para a 

matriz 843 (resolução 11/17 COGEP). Essa matriz passou a vigorar a partir do 1º 

semestre de 2017. No ano de 2017 o Curso obteve nota 5 na prova ENADE 2016. No 

ano de 2018 o Curso obteve nota 4 em avaliação in loco da Comissão do MEC, devido a 

visita de dezembro de 2017 (UTFPR, 2018c). 

A concepção do CSTR está de acordo com as prerrogativas definidas no 

Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia (MEC, 2016) e está atenta às 

discussões sobre a proposta de diretrizes curriculares nacionais para os Cursos Superiores 

de Radiologia no Brasil proposto pelo CONAE/CONTER e apresentado no seminário 

realizado em abril de 2018 (UTFPR, 2018c).  

Com base neste contexto, a UTFPR estruturou o Curso Superior de Tecnologia 

em Radiologia, que oferece uma formação ampla e diversificada, dentro das grandes áreas 

de Ciências da Saúde, Ciências Biológicas, Ciências Exatas e da Terra, Engenharias, e 

Humanidades, que incluem as áreas básicas de Medicina, Odontologia e Saúde Coletiva 

(nas Ciências da Saúde); Morfologia, Fisiologia, Bioquímica e Microbiologia (nas 

Ciências Biológicas);  Física e Matemática (nas Ciências Exatas e da Terra) e Ciências 

Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Linguística, Letras e Artes e Atividade física, 

Saúde e Qualidade de vida (nas Humanidades), que visam proporcionar melhores 

condições para as práticas. Também engloba áreas mais aplicadas, as de cunho 

profissionalizante, tais como as de Radiologia Médica, Radiologia Odontológica, Saúde 

Pública, Física Nuclear e Física Atômica e Molecular.  

Dessa forma, o egresso do curso de Tecnologia em Radiologia pode atuar em 

diversas áreas, abrangendo as mencionadas no item 4.6.1. Integrado a esse contexto, o 

curso de Tecnologia em Radiologia tem papel fundamental na região, contribuindo para 

o seu desenvolvimento. 

 

4.3 QUADRO E DADOS GERAIS DO CURSO 

 

Nome do curso Curso Superior de Tecnologia em Radiologia 

Grau conferido Tecnólogo em Radiologia 

Modalidade Presencial 

Duração do curso 6 semestres letivos 
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Regime escolar 

Regime semestral, sendo a matrícula realizada por 

unidade curricular, respeitados os pré-requisitos e 

equivalências existentes.  

Número de vagas ofertadas 

anualmente 
52 

Turno Vespertino 

Início de funcionamento do 

curso 
Primeiro semestre do ano 2000. 

Ato de reconhecimento 

O curso, antes denominado Curso Superior de 

Tecnologia em Radiologia. Modalidade: 

Radiodiagnóstico, foi reconhecido pela Portaria MEC 

no1.918/05 com o nome Tecnologia em Radiologia 

Médica. Posteriormente, através da Portaria MEC 

10/06 o curso passou a denominar-se Curso Superior de 

Tecnologia em Radiologia. 

 

4.4 FORMA DE INGRESSO E VAGAS 

 

São abertas 26 vagas por semestre totalizando 52 vagas anuais. 

A seleção de candidatos poderá ser feita por meio do Sistema de Seleção 

Unificada (SiSU), gerido pelo Ministério da Educação (MEC), a partir de nota ponderada 

do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e/ou outra forma de ingresso a ser 

estabelecida pela instituição. Outra possibilidade de ingresso é através do processo de 

Reopção, Transferência e Aproveitamento de Curso, mediado a partir de editais 

específicos publicados semestralmente. 

 

4.5 OBJETIVOS DO CURSO 

 

4.5.1 OBJETIVO GERAL 

 

Formar profissionais de tecnologia em saúde qualificados para atuarem nas 

diversas áreas da imaginologia médica e aplicações terapêuticas que utilizem radiações 

ionizantes e ressonância magnética, bem como atuar em radiologia industrial. 

 

4.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os objetivos específicos do curso são: 
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• Possibilitar ao estudante uma formação técnica e científica para a execução das 

técnicas diagnósticas, terapêuticas e industriais de acordo com os requisitos do 

mercado de trabalho, com possibilidades de aprimoramento dos conhecimentos 

nos vários ramos de sua atividade profissional. 

• Formar o profissional habilitando-o ao exercício profissional em conformidade 

com a Lei no. 7394, de 26/10/85, e Decreto no 92.790, de 17/06/86, que regulam 

o exercício da profissão (BRASIL, 1985; BRASIL, 1986). 

• Formar o profissional de modo que a sua interação com os processos de 

formação de imagem para fins diagnósticos, possibilite um aproveitamento 

otimizado dos recursos oferecidos pela tecnologia e processos envolvidos, 

através do conhecimento dos sistemas biológicos, métodos terapêuticos e de 

imaginologia. 

• Garantir que o conhecimento de Proteção Radiológica, Biossegurança e de 

Assistência Integral ao Paciente em Radiologia, na questão da gerência de 

transporte e rejeitos, valorize o cumprimento das normas de proteção 

radiológica de modo a minimizar os problemas decorrentes do emprego de 

radiação ionizante, tanto para os profissionais e para os pacientes quanto em 

relação a liberação de resíduos ao meio ambiente. 

• Otimizar a relação profissional–paciente pelo domínio do conhecimento 

adquirido. 

• Garantir um processo de formação que possa inserir um profissional altamente 

capacitado no mercado de trabalho, para atuação em hospitais, clínicas 

radiológicas e empresas de radiografia industrial. 

• Formar profissionais capacitados a executar programas de garantia de qualidade 

em todos os métodos de produção de imagem e terapias. 

• Preparar o aluno para um processo de gestão tecnológica de modo a administrar 

a Garantia de Qualidade e seus protocolos. 

• Formar um profissional capacitado ao exercício hábil da modalidade afim, bem 

como com o domínio do processo empreendedor e eficácia gerencial. 

 

4.6 PERFIL DO EGRESSO 
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O constante desenvolvimento de novos métodos e equipamentos em diagnóstico 

por imagens e terapêuticos exige profissionais qualificados, capazes não só de operar 

equipamentos, mas também aprimorar as técnicas e protocolos de trabalho, otimizando a 

rotina de proteção radiológica tanto dos trabalhadores quanto dos pacientes e meio 

ambiente. 

Para tanto, o profissional egresso do curso de tecnologia em radiologia deve 

dominar e correlacionar conceitos e métodos científicos físicos, matemáticos, de ciências 

biológicas e computacionais de modo a entender e utilizar as tecnologias de imaginologia 

e terapias médicas, bem como as da área de radiologia industrial. Além disso, os 

profissionais que atuam na área de saúde devem prestar atendimento humanizado, sendo 

capaz de comunicar-se adequadamente, considerando aspectos bioéticos e pisicológicos, 

O tecnólogo em radiologia deve ser capaz de trabalhar em grupo e de atuar como líder 

de suas equipes de trabalho, administrando os conflitos que possam eventualmente surgir 

nos ambientes de trabalho.  

Além disso, algumas ações possíveis do tecnólogo em radiologia da UTFPR 

permitem uma internacionalização de suas funções, tais como atuar em treinamentos e 

application de empresas bem como na comercialização e vendas de equipamentos em 

empresas multinacionais na área da saúde. Na área de application, o tecnólogo em 

radiologia é incumbido de apresentar todas as funcionalidades do equipamento médico 

hospitalar, com o objetivo de capacitar a equipe do setor que irá trabalhar com a nova 

tecnologia adquirida. Tanto no diagnóstico por imagem como em terapias envolvendo 

radiações ionizantes, empresas como a “Siemens”, “Philips”, “Toshiba”, “Varian” e 

“Elekta” contratam tecnólogos em radiologia com perfil para este fim e podem fornecer 

treinamentos prévios (inclusive nas sedes das empresas – que, geralmente, estão 

localizadas no exterior) a este profissional. 

A estruturação do currículo deste curso busca integrar diversas áreas de 

conhecimento científico, técnico, bioético e de gestão, de tal forma a propiciar um 

programa de formação profissional integrado, preparando o egresso do curso para as 

diversas possibilidades de atuação no mercado de trabalho. 

O perfil do egresso do curso está alinhado com o Catálogo Nacional de Cursos 

de Tecnologia de 2016 (MEC, 2016) para o Curso de Radiologia, a saber: 

• Executar as técnicas radiológicas para aquisição de imagens médicas. 

• Aplicar a radiação ionizante como terapia na radioterapia e na medicina nuclear.  

• Executar procedimentos de aquisição de imagem na radiologia industrial. 
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• Executar os protocolos para aquisição de imagens com ressonância magnética. 

• Executar procedimentos para aquisição de imagens na radiologia veterinária. 

• Monitorar, quantificar e otimizar a produção de rejeitos radiológicos. 

• Supervisionar as aplicações das técnicas radiográficas. 

• Coordenar equipes de trabalho nos serviços de diagnóstico por imagens. 

• Desenvolver, implantar, gerenciar e supervisionar programas de controle de 

qualidade e radioproteção. 

• Realizar testes de controle de qualidade nos serviços de diagnóstico por imagem. 

• Vistoriar, avaliar e emitir parecer técnico em sua área de formação. 

Ademais este perfil, o Tecnólogo em Radiologia, com a formação humanística 

propiciada por unidades e componentes curriculares de diversas áreas de humanidades, 

poderá realizar o trabalho técnico desejado, prestando atendimento humanizado aos 

pacientes, comunicando-se adequadamente com pacientes, acompanhantes ou clientes, 

sendo capaz de trabalhar em grupo e de atuar como líder de suas equipes de trabalho e 

administrando os conflitos que possam surgir, sempre considerando aspectos bioéticos e 

psicológicos. 

 

4.6.1 ÁREAS DE ATUAÇÃO 

 

Os egressos deste curso possuirão as atribuições, competências e funções 

definidas pela Resolução n.02 de 4 de maio de 2012 do Conselho Nacional de Técnicos 

em Radiologia (CONTER, 2012), que normatiza, habilita e fiscaliza o exercício das 

técnicas radiológicas no Brasil.  

De acordo com o documento mencionado, caracteriza-se como atribuição do 

Tecnólogo em Radiologia: 

• No setor de diagnóstico por imagem: realizar procedimentos para aquisição de 

imagens através da operação de equipamentos específicos 

• Coordenar e gerenciar equipes e processos de trabalho nos serviços de radiologia 

e diagnóstico por imagem. 

• Compete ao Tecnólogo em Radiologia elaborar e coordenar a execução do plano 

de gerenciamento de resíduos de saúde na Radiologia e Diagnóstico por Imagem. 

• Estimular, promover e desenvolver a pesquisa científica inter e multidisciplinar. 
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• Realizar a supervisão de proteção radiológica em instalações e ambientes 

clínicos e hospitalares. 

• No âmbito dos serviços de diagnóstico por imagem, radioterapia e medicina 

nuclear: I- Gestão, implementação e execução do Programa de Garantia e 

certificação de qualidade dos serviços de radiologia; II- Gestão, implementação 

e execução do Serviço de Proteção Radiológica; III - Elaboração, implementação 

e execução do Plano de gerenciamento de tecnologias em saúde em 

estabelecimentos de radiologia; IV - Supervisão de estágio de estudantes das 

áreas de técnicas e tecnologia em radiologia; V - Gestão, implementação e 

execução do Programa de Gerenciamento de Resíduos em serviços de 

radiologia; realização de dosimetria. 

• No âmbito dos serviços de radiologia industrial: I - Gestão, implementação e 

execução do Serviço de Proteção Radiológica; II - Definição e garantia do 

cumprimento dos protocolos utilizados no serviço, bem como as adaptações 

necessárias; III - Treinamento do pessoal envolvido nos procedimentos 

radiológicos; IV - Orientação e supervisão das atividades da equipe no que se 

refere às técnicas e procedimentos de trabalho em situações normais e de 

emergência; V - Verificação e validação dos resultados obtidos em ensaios 

radiológicos.  

• A coordenação dos cursos de graduação em Tecnologia em Radiologia 

• Quando partícipe de equipe multidisciplinar: a) analisar qualidade de imagem;  

b) administrar e manusear contraste, substâncias farmacológicas e radioativas, 

sob supervisão do profissional competente; c) emitir parecer técnico;  

d) manifestar opinião e sugerir aplicação das técnicas radiológicas adequadas ao 

caso em discussão; 

• Atuação no âmbito da pesquisa com uso da radiação ionizante e não ionizante, 

nas áreas da bio-radiologia, micro-anatomia e micro-biologia; 

• Compor equipe de desenvolvimento nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, 

inter e multidisciplinar. 

• Atuar no âmbito dos serviços de Radiologia Forense, colaborando e interagindo 

com outros profissionais nas áreas Forense e Jurídica, em processos e 

expedientes relativos à investigação e solução de crimes ou acidentes. 
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• Atuar nas funções de treinamento e application, no âmbito da radiologia e 

diagnóstico por imagem.  

• Atuar junto à equipe de engenharia clínica hospitalar. 

• Prestar consultoria, realizar auditorias e emitir pareceres sobre matéria de âmbito 

das ciências radiológicas. 

• Participar de programas e atividades de educação sanitária, visando à melhoria 

da saúde do indivíduo, da família e da população em geral; 

• Participar de programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de 

acidentes e de doenças profissionais e do trabalho; 

• Participar de programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, 

particularmente nos programas de educação continuada. 

• Participar de bancas examinadoras, em matérias específicas da radiologia, nos 

concursos para provimento de cargo ou contratação de Tecnólogo ou pessoal 

Técnico e Auxiliar de Radiologia. 

• Participar no desenvolvimento de tecnologias apropriadas à assistência de saúde; 

• Desenvolver e aplicar o POP (Procedimento Operacional Padrão), nos serviços 

de Radiologia. 

• Realizar levantamento radiométrico. 

• Atuar como Responsável Técnico junto a empresas com atividades comerciais 

no ramo de equipamentos radiológicos e afins.   

Além disso, de acordo com a 3ª edição do Catálogo Nacional de Cursos 

Superiores de Tecnologia (MEC, 2016), os campos de atuação dos tecnólogos em 

radiologias são: Hospitais, clínicas, policlínicas e laboratórios; serviços de diagnóstico 

por imagem de radiologia convencional, digital, densitometria óssea, tomografia 

computadorizada, mamografia, radiologia odontológica, radiologia intervencionista, 

hemodinâmica, ressonância magnética, radioterapia, medicina nuclear, litotripsia 

extracorpórea, ultrassonografia, radiologia veterinária, radiologia industrial e indústrias 

e distribuidores de equipamentos; institutos e centros de pesquisa; Instituições de Ensino, 

mediante formação requerida pela legislação vigente. 

 

4.6.2 ÁREAS DE ATUAÇÃO DOS EGRESSOS DO CSTR DA UTFPR 
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 Na análise do perfil dos egressos do CSTR, desde a primeira turma graduada 

em 2003 até os formados em 2018 (LIMA, 2019), foi constatado que mais de 60% dos 

egressos da UTFPR atuam na sua área de formação e se colocou no mercado de trabalho 

em menos de 2 anos após a obtenção do grau de tecnólogo em radiologia. Quanto a 

entrada no mercado de trabalho, observou-se que a efetivação e colocação profissional 

se deu por efetivação após estágio (28%), concurso público (25%) e processo seletivo 

(19%). Sendo igual a distribuição dos egressos no setor público e privado com alta 

inserção regional, majoritariamente em Curitiba e região metropolitana. Esses dados 

demostram que o perfil de egresso do CSTR da UTFPR tem atendido as demandas 

regionais. Vale ressaltar que o Paraná é o quarto estado da federação em número de 

estabelecimentos de saúde (ABIM, 2015), o que justifica a alta inserção do egresso da 

UTFPR no mercado regional, principalmente na área de saúde. 

Contando com uma sólida formação técnica na sua área de atuação, com 

unidades curriculares específicas como Medicina Nuclear, Radioterapia, Dosimetria, 

Formação de Imagens, Radiologia Industrial, dentre outras, os egressos do CSTR da 

UTFPR estão inseridos em todos os âmbitos de atuação delimitados pela Resolução n.02 

de 4 de maio de 2012 do CONTER, como no diagnóstico por imagem, radiologia 

veterinária, tecnólogos e dosimetristas em radioterapia até no setor de vendas de 

equipamentos médico hospitalares (LIMA, 2019). 

Devido a formação integrada ofertada na UTFPR, que abrange desde unidades 

curriculares técnicas específicas da área de atuação do tecnólogo até unidades 

curriculares dos ciclos de humanidades, tais como Comunicação Oral e Escrita, Bioética, 

Psicologia do Trabalho e Metodologia da Pesquisa, por exemplo, os egressos do CSTR 

da UTFPR também têm atuado na área acadêmica como docentes e ingressado para a 

formação continuada em nível de pós-graduação. Mais de 70% dos egressos consultados 

que se formaram entre 2003 e 2018 realizam ou estão realizando mestrado/ doutorado 

(41%) ou especialização (30%) (LIMA, 2019). 

Quanto ao nível de satisfação quanto ao preparo fornecido pelo CSTR, mais de 

85% dos egressos do CSTR consultados avaliaram este como ótimo, muito bom e bom. 

Sendo reportado pelos egressos como ponto forte do curso a base teórica e o estágio 

profissional curricular e extracurricular como algo vivenciado no curso de grande 

importância (LIMA, 2019).  

 

5. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 
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5.1 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

A Construção curricular deve responder diretamente aos objetivos formativos. 

Considerando as metas educacionais para formação profissional percebe-se que para 

alcançá-las, os projetos de ensino superior precisam propor mudanças significativas e 

inovadoras em suas organizações curriculares.  

Assim, é imperativo a construção de currículos inovadores e estrategicamente 

orientados à aprendizagem significativa, ao desenvolvimento integrado e sustentável, às 

necessidades, aspirações e expectativas dos alunos e à transformação da realidade em que 

vivem. 

A organização curricular do curso apresenta unidades curriculares e 

componentes curriculares. 

Conforme a Resolução 142/2022 (COGEP, 2022): 

• Componentes curriculares: entende-se pelas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão não previstas em unidades curriculares e que são parte do processo 

formativo e/ou de graduação, como “Trabalho de Conclusão do Curso 2 - TCC 

2”, realização do estágio curricular obrigatório, realização de pesquisa científica, 

participação em atividades de extensão, atividades de protagonismo estudantil, 

competições, empresas juniores, atividades culturais e de responsabilidade 

socioambiental; 

• Unidades curriculares: são os componentes elaborados especificamente para 

apresentação e aplicação dos conhecimentos que disciplinam o exercício da 

profissão.  Podem ser organizadas por: temas, áreas, módulos, ciclos ou trilhas 

formativas. 

 

5.2 MATRIZ CURRICULAR 

 

No quadro 5.1 a seguir está a matriz curricular proposta neste PPC. 

Os conteúdos trabalhados devem ter significado aos estudantes, possibilitando 

uma aprendizagem consistente e significativa. Entende-se que os conhecimentos técnicos 

não podem estar separados da formação geral e humanística.  
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Quadro 5.1: Matriz Curricular 
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Os eixos norteadores, destacados, são considerados prioritários e serão 

desenvolvidos durante toda a trajetória do curso, quais sejam, como Meio ambiente, Ética 

e Cidadania, Relações Étnico-Raciais, Direitos Humanos, a construção de valores de 

solidariedade, inclusão, cooperação e respeito à Diversidade. 

A matriz curricular do Curso Superior de Tecnologia em Radiologia é construída 

em consonância com os objetivos do curso e da Instituição, atendendo ao perfil do egresso 

desejado, após as discussões dos integrantes do NDE. 

A partir desta perspectiva, a estruturação curricular do curso seguindo as 

diretrizes curriculares para os cursos de tecnologia, é embasada em três Núcleos de 

Conteúdos, com a necessária interligação entre si: 

• Núcleo Básico 

• Núcleo Específico  

• Núcleo de Síntese, Extensão e Integração de conhecimento 

 

5.3 EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA NO CURSO PRESENCIAL 

 

A oferta de carga horária na modalidade de ensino a distância (EAD) em cursos 

de graduação presenciais é normatizada pela Portaria n. 2117, de 6 de dezembro de 2019, 

do Ministério da Educação (BRASIL, 2019). 

De acordo com esta portaria, as instituições de ensino superior (IEs) poderão 

introduzir a oferta de carga horária na modalidade de EAD na organização pedagógica e 

curricular de seus cursos de graduação presenciais, até o limite de 40% da carga horária 

total do curso (BRASIL, 2019). 

Para isso, o PPC deve apresentar claramente, na matriz curricular, o percentual 

de carga horária à distância e indicar as metodologias a serem utilizadas, no momento do 

protocolo dos pedidos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de 

curso (BRASIL, 2019). 

Todas as atividades presenciais pedagógicas do curso que ofertar carga horária 

na modalidade de EAD devem ser realizadas exclusivamente no endereço de oferta desse 

curso (BRASIL, 2019).  

A oferta de carga horária a distância em cursos presenciais deverá incluir 

métodos e práticas de ensino-aprendizagem que incorporem o uso integrado de 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) para a realização dos objetivos 

pedagógicos, material didático específico bem como para a mediação de docentes, tutores 
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e profissionais da educação com formação e qualificação em nível compatível com o 

previsto no PPC e no plano de ensino da unidade curricular (BRASIL, 2019). 

O PPC deverá detalhar a forma de integralização da carga horária das unidades 

curriculares ofertadas parcial ou integralmente a distância, e o plano de ensino da unidade 

curricular deverá descrever as atividades realizadas (BRASIL, 2019). 

Neste momento, o Curso Superior de Tecnologia em Radiologia da UTFPR não 

ofertará unidades curriculares obrigatórias na modalidade EAD ou parcialmente em EAD. 

Entretanto algumas unidades curriculares ofertadas por outros cursos poderão ser 

cursadas, pelos discentes do CSTR, na modalidade EAD. 

Além disso, de acordo com a RESOLUÇÃO COGEP/UTFPR Nº 181, DE 9 DE 

AGOSTO DE 2022 (COGEP, 2022) mediante aprovação do(a) coordenador(a) e do 

colegiado do curso, é possível que o(a) professor(a) de uma unidade curricular presencial 

planeje aulas assíncronas mediadas por TICs. 

 

5.4 CONTEÚDOS CURRICULARES 

 

Na elaboração dos conteúdos programáticos das unidades curriculares, serão 

incluídos em diferentes unidades curriculares: temas e referências bibliográficas que 

tratam da diversidade, abordando diferentes públicos como pessoas com deficiências, 

diferenças socioeconômicas e culturais, diferentes etnias, diversidade sexual, entre 

outros, dando visibilidade e representando-os de forma positiva. 

 

5.4.1 DIVERSIDADE E EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

A temática da inclusão encontra ressonância na delimitação das políticas, dos 

programas e ações que visam a inserir socialmente os sujeitos excluídos dos processos 

escolares, produtivos e culturais. 

O processo de inclusão das normatizações legais se ampara na ideia da 

universalização dos direitos humanos e presume uma sociedade democrática, na qual todos 

possam exercer sua cidadania e onde vigore o respeito e a valorização da diversidade 

humana. Para isso é necessário que um conjunto de ações político-administrativas seja 

estabelecido em várias esferas sociais, dentre elas, no campo educacional. 

Dessa forma, percebe-se que as políticas públicas voltadas à inclusão necessitam 

garantir, em suma, o acesso às pessoas com necessidades especiais a seus direitos. Isto 
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permite que esses sujeitos deixem de estar à margem da sociedade e que participem digna 

e ativamente do processo social, o que pressupõe o reconhecimento de seus direitos.  

Desse modo, estariam inseridos dentro da perspectiva de educação inclusiva 

grupos como: povos e comunidades tradicionais (ciganos, quilombolas, indígenas, 

comunidades rurais, entre outros); grupos e pessoas que sofrem preconceitos decorrentes 

da orientação sexual, cor, religião e gênero; pessoas com necessidades educacionais 

específicas; pessoas com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento e com 

altas habilidades.  

A educação inclusiva é, portanto, imprescindível para o desenvolvimento de 

uma sociedade que se quer plural e democrática, pois essa precisa considerar as 

diferenças e a necessidade de um trabalho educacional que permita a aprendizagem e a 

convivência na diversidade. 

A UTFPR, com o intuito de maximizar a qualidade no atendimento aos alunos 

com deficiência, possui o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades 

Específicas (NAPNE), neste setor se articulam processos e pessoas para a implantação/ 

implementação da Ação TEC NEP (Educação, Tecnologia e Profissionalização para 

Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais na Rede Federal de Educação 

Tecnológica) em âmbito interno. O NAPNE-CT tem como objetivo principal, em 

conformidade com o manual de orientação da Ação TEC NEP, criar na instituição a 

cultura da “educação para a convivência”, aceitação da diversidade e, principalmente, 

pela busca de quebra das barreiras arquitetônicas, educacionais, de comunicação e 

atitudinais. 

O NAPNE-CT visa implementar ações de inclusão de Pessoas com 

Necessidades Educacionais Especiais (PNEEs) iniciando a discussão sobre a inclusão e 

sobre as especificidades de cada uma das diferentes necessidades educacionais. Assim, 

busca promover a reflexão sobre o papel de cada um dos agentes envolvidos com a 

prática pedagógica na inclusão, para que esta possa ser efetivada. 

A inclusão de alunos com deficiências nos cursos da UTFPR é apoiada pelo 

NAI (Núcleo de Acessibilidade e Inclusão) e tem por objetivo desenvolver e/ou apoiar 

ações, considerando as políticas de inclusão, de acordo com as necessidades de cada 

câmpus. E ainda oferecer alternativas de integração à comunidade acadêmica. 

O CSTR identificando discentes que façam parte de grupos de educação 

inclusiva, por apresentarem diversidades culturais, necessidades especiais ou por 
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sofrerem algum tipo de preconceito ou exclusão social, procura o NAI para desenvolver 

ações conjuntas de orientação aos docentes e acompanhamento dos colegas de turma. 

Há proposta de algumas unidades curriculares optativas ofertadas para os cursos 

de graduação da UTFPR, tais como “Educação Especial e Processos Inclusivos”, 

“Libras”, “Relações Interpessoais, Grupo e Poder”, “Presença Africana no Brasil: 

Tecnologia, Trabalho e Cultura" e "Presença Africana no Brasil". No CSTR estas 

unidades curriculares oferecem, aos discentes, experiências aprofundadas sobre este 

assunto, preparando-os para o futuro mercado de trabalho. Além disso, a temática de 

diversidade e educação inclusiva pode ser tratada de modo transversal ao longo do curso, 

em determinadas unidades curriculares obrigatórias (tais como, “Bioética” e “Psicologia 

do Trabalho”) e em determinadas atividades extensionistas. 

A UTFPR conta também com a Comissão Central de Acessibilidade e Inclusão 

responsável por: 

• Propor e coordenar alternativas para a inclusão das pessoas público-alvo da 

educação especial; 

• Propor e coordenar ações de educação inclusiva e diversidade;  

• Elaborar e submeter projetos de fomento aos órgãos competentes, visando ao 

subsídio das ações inclusivas e diversidade; 

• Elaborar e apresentar relatório semestral das ações realizadas pelos Núcleos de 

Acessibilidade e Inclusão; 

• Coordenar o trabalho dos Núcleos nos campi, subsidiando o trabalho 

institucional para a implantação e permanência deste setor; 

• Propor atividades de formação para as áreas relativas ao NAI; 

• Propor programas institucionais para a inclusão das pessoas público-alvo da 

educação especial; 

• Planejar suas ações, prevendo as necessidades materiais e financeiras que 

atendam todos os campi. 

 

5.4.2 INOVAÇÃO, SUSTENTABILIDADE E EMPREENDEDORISMO 

 

5.4.2.1 INOVAÇÃO 
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De acordo com o Manual de Oslo (OSLO MANUAL, 2018) pode-se classificar 

a inovação em quatro tipos: de produto, de processo, de marketing e organizacional. 

Dentro do CSTR o discente, ao participar de estágios em clínicas, hospitais e indústrias, 

tem oportunidade de vivenciar experiências na área da saúde e de tecnologia que 

despertem o interesse de desenvolver ou aprimorar produtos que contribuirão para 

melhorias destes setores. No contexto da Radiologia, todos os tipos de inovação são 

aplicáveis desde que se atentem para a humanização, respeito ao paciente e 

biossegurança. Diante deste panorama, o discente pode desenvolver inovação das 

seguintes formas: 

• Trabalho de conclusão de curso (TCC).  

O TCC (“Trabalho de Conclusão de Curso 1 – TCC 1” e “Trabalho de 

Conclusão de Curso 2 – TCC 2”) pode preparar o discente para desenvolver uma 

pesquisa que busca aplicações práticas em hospitais, clínicas e indústrias. 

Durante a realização do TCC, os acadêmicos realizam observações, têm 

oportunidade de fazer adaptações após identificar modelos similares. Durante 

estas atividades os estudantes têm condições de perceber aplicações dos 

diversos conhecimentos adquiridos nas unidades curriculares cursadas.  

• Participação em editais de inovação e hackatons. 

Os docentes podem orientar os discentes a participarem de editais, específicos 

de inovação ou hackatons, a fim de despertar o interesse dos mesmos para 

criarem soluções inovadoras de determinados problemas específicos 

principalmente identificados no campo de estágio. 

• Unidades curriculares para Inovação 

Na matriz curricular do CSTR são ofertadas unidades curriculares optativas tais 

como “Ergonomia Aplicada à Radiologia”, “Manufatura Aditiva em 

Radiologia”, “Desenvolvimento de Material Didático Interativo para Ensino e 

Radiologia” e “Filosofia da Ciência e da Tecnologia”. Os acadêmicos ao 

cursarem algumas destas unidades curriculares terão possibilidade de 

desenvolver diversas habilidades e conhecer as demandas do setor produtivo e 

da sociedade em geral.  

 

5.4.2.2 SUSTENTABILIDADE 
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A UTFPR implementou o programa UTFPR Sustentável. Este tem uma política 

que estabelece diretrizes, princípios e objetivos para serem inseridos no ensino, na 

pesquisa, na extensão e na governança da universidade. Os discentes do CSTR têm 

possibilidade de participar de ações que são desenvolvidas por este programa. Desta 

forma, a instituição se compromete com a comunidade universitária e externa, com o 

desenvolvimento de uma cultura voltada para a sustentabilidade, que seja compatível 

com a manutenção do nosso planeta e a sociedade. As ações de sustentabilidade 

envolvem a implementação da Agenda 2030, dos ODSs da ONU (NAÇÕES UNIDAS, 

2019).   

As ações de sustentabilidade desenvolvidas no câmpus Curitiba com as quais os 

alunos têm contato são: 

• Separação dos resíduos sólidos através da sinalização dos coletores distribuídos 

em vários pontos dos campi. 

• Adesivos sinalizadores com advertências para o consumo consciente de água, 

de energia elétrica. 

• Substituição de papel toalha por secadores nos banheiros. 

• Ações de conscientização para evitar desperdício no restaurante universitário. 

A UTFPR realiza anualmente, entre o final de maio e início de junho, uma série 

de eventos em alusão à Semana do Meio Ambiente. Este evento tem por objetivo 

sensibilizar a comunidade interna e externa sobre a importância das ações de preservação 

do meio ambiente.   

Além das ações promovidas pela UTFPR, a temática da sustentabilidade pode 

ser tratada de modo transversal ao longo do curso, na unidade curricular obrigatória 

“Biossegurança” e das unidades curriculares optativas “Tecnologia Social e Economia 

Solidária”, “Normas e Recomendações em Radiologia” (que trata, também, da gerência 

de rejeitos radioativos) e “Radiologia e Comunidade" (uma unidade curricular optativa 

extensionista). 

 

5.4.2.3 EMPREENDEDORISMO 

 

O empreendedorismo está inserido no currículo do CSTR. A UTFPR possui 

ações de sensibilização e apoio às ações de empreendedorismo desde 1997 por meio do 

Programa de Empreendedorismo e Inovação (PROEM). Este programa apoia e subsidia 

os discentes estimulando o espírito empreendedor a desenvolver as características 
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necessárias para o sucesso de uma carreira empreendedora e inovadora. São 

disponibilizados mecanismos institucionais tais como eventos e ações, bolsas para 

estudantes, Incubadora de Inovações Tecnológica (IIT) e Empresas Juniores.  

O PROEM tem por objetivo atuar na formação da cultura empreendedora, 

propiciando um desenvolvimento de empreendimentos inovadores de base tecnológica, 

além de oferecer suporte para a proteção da propriedade intelectual. 

Há também ações específicas listadas a seguir, para formação empreendedora 

dos discentes:  

• Incubadora de Inovações Tecnológicas (IUT), que visa desenvolver nos 

empreendedores uma maturidade, para que possam crescer de modo sustentável 

e consequentemente gerar negócios rentáveis e de impacto no ambiente em que 

estão inseridos. Na IUT tem-se as seguintes etapas: pré-incubação (Hotel 

Tecnológico), incubação, pós-incubação e mercado. O discente que tem 

interesse poderá participar de um edital de bolsas pré-incubação com a 

supervisão de um orientador do projeto. 

• O Curso oferta unidades curriculares de “Fundamentos de Empreendedorismo” 

e de “Fundamentos de Administração”, obrigatórias para a formação e 

experiência profissional do discente.  O discente poderá ter oportunidade de 

cursar outras unidades curriculares optativas como “Planejamento de Carreira”; 

“Fundamentos de Gestão de Pessoas”; “Tecnologia Social e Economia 

Solidária”; “Tecnologia, Trabalho e Saúde”; “Fundamentos de Economia”; 

“Fundamentos de Marketing” e “Fundamentos de Finanças”. Estas unidades 

curriculares propiciam uma interação entre a universidade e a empresa, atuando 

no ensino e pesquisa tecnológica. 

• Empresa Júnior: poderá ser implementara a Empresa Júnior (EJ) da Radiologia, 

a qual será organizada nos termos do Art. 2º da Lei Federal 13.267/2016 e da 

Resolução COEMP/UTFPR nº 5, de 23 de março de 2022, constituída única e 

exclusivamente por estudantes matriculados no Curso, sendo caracterizada 

como associação civil com fins educacionais e não lucrativos, de direito privado, 

com registro próprio no Registro Civil das Pessoas Jurídicas e no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, com o propósito de realizar projetos e serviços que 

contribuam especificamente para o desenvolvimento técnico, acadêmico, 
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pessoal e profissional dos associados, capacitando-os para o mercado de 

trabalho. 

• O Trabalho de Conclusão de Curso pode favorecer atividades empreendedoras 

para os estudantes. Caso os discentes tenham chances de desenvolver trabalhos 

ou projetos empreendedores, em parcerias com clínicas, hospitais, indústrias ou 

empresas, que gerem benefícios tanto acadêmicos quanto profissionais. 

 

5.4.3 CICLO DE HUMANIDADES 

 

Conforme a Resolução COGEP nº 142 de 2022, os PPCs dos cursos de 

graduação da UTFPR deverão estabelecer em sua estrutura curricular um Ciclo de 

Humanidades. A fim de contribuir para uma formação mais humanística de seus 

egressos, os PPCs de graduação da UTFPR devem estabelecer em sua estrutura 

curricular, a partir do disposto nas DCNs, um ciclo de humanidades, representando uma 

carga horária igual ou superior a 10% (dez por cento) da carga horária total destinada às 

unidades curriculares do curso (COGEP, 2022).  

A definição da carga horária do ciclo de humanidades foi baseada na Resolução 

nº 142/2022, nos (COGEP, 2022): 

• Art. 13., § 3º Para definição da carga horária do ciclo de humanidades não 

devem ser considerados os seguintes componentes curriculares: estágio 

obrigatório, atividades complementares e TCC. 

• Art. 13, § 4º Todas as unidades curriculares deverão ser consideradas no cálculo 

da carga horária total prevista no “caput”, inclusive aquelas que possuam 

atividades extensionistas, de estágio e de elaboração da proposta para o TCC. 

A Resolução COGEP nº 142 de 2022 apresenta no Art. 13 § 1º o ciclo de 

humanidades será composto pelas áreas de ciências humanas, pela área de ciências 

sociais aplicadas e pela área de linguística, letras e artes, podendo incluir também, 

unidades/componentes curriculares na área de atividade física, saúde e qualidade de vida 

(COGEP, 2022). 

No Art. 14 da Resolução COGEP nº 142 de 2022 está escrito. Para a composição 

do Ciclo de Humanidades, entende-se por (COGEP, 2022): 

• componentes da área de ciências humanas: antropologia, arqueologia, educação, 

filosofia, geografia, história, psicologia, sociologia, ciência política, relações 

internacionais e teologia incluindo suas subáreas. No Curso Superior de 
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Tecnologia em Radiologia, as unidades curriculares obrigatórias que se 

enquadram nesta área são: “Bioética” e “Psicologia do Trabalho”. Já as unidades 

curriculares optativas que se enquadram nesta área são: “Educação Especial e 

Processos Inclusivos”, “Libras”, “Relações Interpessoais, Grupo e Poder”, 

“Filosofia da Ciência e da Tecnologia”, “Radiologia e Comunidade” (de caráter 

extensionista), “Desenvolvimento de Material Didático Interativo para Ensino 

de Radiologia” (de caráter extensionista), “Planejamento de Carreira”, 

“Tecnologia Social e Economia Solidária” e “Tecnologia, Trabalho e Saúde”. 

• componentes da área de ciências sociais aplicadas: administração, arquitetura e 

urbanismo, ciência da informação, direito, economia, planejamento urbano e 

regional, demografia, serviço social, turismo, desenho industrial, museologia e 

comunicação, incluindo suas subáreas. No Curso Superior de Tecnologia em 

Radiologia, as unidades curriculares obrigatórias que se enquadram nesta área 

são: “Metodologia da Pesquisa”, “Fundamentos de Administração” e 

“Fundamentos de Empreendedorismo”. Já as unidades curriculares optativas 

que se enquadram nesta área são: “Fundamentos de Economia”, “Fundamentos 

de Marketing”, “Fundamentos de Finanças” e “Fundamentos de Gestão de 

Pessoas”. 

• componentes da área de linguística, letras e artes: linguística, letras e artes, 

incluindo suas subáreas. No Curso Superior de Tecnologia em Radiologia, a 

unidade curricular obrigatória que se enquadra nesta área é a “Comunicação 

Oral e Escrita”. Já a unidade curricular optativa que se enquadra nesta área é a 

“Prática Artística Musical: Grupos Instrumentais 1”. 

• atividade física, saúde e qualidade de vida. No Curso Superior de Tecnologia 

em Radiologia, as unidades curriculares obrigatórias que se enquadram nesta 

área são: “Introdução à Radiologia”, “Biossegurança” e “Assistência Integral ao 

Paciente em Radiologia”. Já as unidades curriculares optativas que se 

enquadram nesta área são “Radiologia Veterinária”, “Normas e Recomendações 

em Radiologia”, “Radiologia Forense”, “Radiologia no Centro Cirúrgico”, 

“Protocolos em TC e RM”, “Saúde Coletiva” (de caráter extensionista) e 

“Voluntariado em Saúde” (de caráter extensionista).   

De acordo com as cargas horárias das unidades curriculares apresentadas no 

presente PPC, exige-se que o aluno do CSTR cumpra uma carga horária mínima do ciclo 

de humanidades de 210h. Contudo, pelo fato de uma das áreas de humanidades envolver 
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“atividade física, saúde e qualidade de vida”, e o CSTR ser da área da saúde, a carga 

horária mínima exigida já é contemplada pelas unidades curriculares (UCs)s obrigatórias 

do curso. Contabilizando as cargas horárias das UCs obrigatórias do curso, que já se 

enquadram na área de humanidades, o discente do CSTR já realizará um total de 300 h 

de UCs de humanidades (sendo superior ao mínimo exigido).  

As Tabelas 5.18 e 5.19 apresentam um rol de unidades curriculares obrigatórias 

e optativas de humanidades, respectivamente, ofertadas pelo Curso Superior de 

Tecnologia em Radiologia.  

 

5.4.4 DESCRIÇÃO DAS UNIDADES CURRICULARES E COMPONENTES 

CURRICULARES OFERTADOS PELA MATRIZ 

 

A matriz curricular contempla as unidades curriculares colocadas nas Tabelas de 

5.1 a 5.6, por período. As cargas horárias nas Tabelas de 5.1 a 5.6 estão expressas em 

horas. Para a carga horária total das unidades curriculares, estão sendo consideradas 15 

semanas de aulas e, na matriz apresentada neste PPC, foram implementadas as unidades 

curriculares e atividades extensionistas. Para a matriz, o curso ficou com carga horária 

total de 2.925 h, que é o que recomenda as Diretrizes Curriculares para os Cursos de 

Tecnologia em Radiologia proposta pelo Conselho Nacional de Educação (CONAE) do 

Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (CONTER).  

 

Tabela 5.1: Descrição do Primeiro Período.   

PRIMEIRO PERÍODO CARGA HORÁRIA (h) 

ÁREA DE 

CONHECIMENTO 

UNIDADES 

CURRICULARES 
E* 

PRESENCIAL EAD 

TOTAL 
TEÓRICA PRÁTICA 

EXTENSÃO

** 
TEÓRICA PRÁTICA 

Ciências Exatas e da 

Terra 

Física Aplicada à 

Área da Saúde 1 

 
60 0 0 0 0 60 

Tópicos Matemáticos 

1 

 
90 0 0 0 0 90 

Ciências da Saúde 
Introdução à 

Radiologia 

 
30 0 0 0 0 30 

Ciências Biológicas 

Fundamentos de 

Bioquímica 

 
45 0 0 0 0 45 

Biologia Celular e 

Microbiologia 

 
45 0 0 0 0 45 

Anatomia Humana 1  30 15 0 0 0 45 

Linguística, Letras e 

Artes 

Comunicação Oral e 

Escrita 

 
15 15 0 0 0 30 

Carga Horária total do Período 345 

Carga Horária total de Extensão 0 

Carga horária Total EAD 0 

*E – marcar na coluna se a unidade curricular tem caráter extensionista 
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**Extensão - Se a unidade curricular for 100% extensionista, inserir a CH total na coluna extensão. 

 

Tabela 5.2: Descrição do Segundo Período. 

SEGUNDO PERÍODO CARGA HORÁRIA (h) 

ÁREA DE 

CONHECIMENTO 

UNIDADES 

CURRICULARES 
E* 

PRESENCIAL EAD 

TOTAL 
TEÓRICA PRÁTICA 

EXTENSÃO

** 
TEÓRICA PRÁTICA 

Ciências Exatas e da 

Terra 

Física Aplicada à 

Área da Saúde 2 

 
60 0 0 0 0 60 

Tópicos Matemáticos 

2 

 
90 0 0 0 0 90 

Ciências da Saúde Biossegurança  30 15 0 0 0 45 

Ciências Biológicas 
Anatomia Humana 2  30 15 0 0 0 45 

Fisiologia Geral  60 0 0 0 0 60 

Ciências Humanas Bioética  30 0 0 0 0 30 

Carga Horária total do Período 330 

Carga Horária total de Extensão 0 

Carga horária Total EAD 0 

*E – marcar na coluna se a unidade curricular tem caráter extensionista 

**Extensão - Se a unidade curricular for 100% extensionista, inserir a CH total na coluna extensão. 

 

Tabela 5.3: Descrição do Terceiro Período. 

TERCEIRO PERÍODO CARGA HORÁRIA (h) 

ÁREA DE 

CONHECIMENTO 

UNIDADES 

CURRICULARES 
E* 

PRESENCIAL EAD 

TOTAL 
TEÓRICA PRÁTICA 

EXTENSÃO

** 
TEÓRICA PRÁTICA 

Ciências Exatas e da 

Terra 

Física Aplicada à 

Área da Saúde 3 

 
60 0 0 0 0 60 

Física das Radiações  90 0 0 0 0 90 

Proteção Radiológica  60 0 0 0 0 60 

Formação de Imagens 

1 

 
45 15 0 0 0 60 

Ciências da Saúde 

Exames Radiológicos 

Convencionais 1 

 
30 60 0 0 0 90 

Assistência Integral 

ao Paciente em 

Radiologia 

 

15 15 0 0 0 30 

Carga Horária total do Período 390 

Carga Horária total de Extensão 0 

Carga horária Total EAD 0 

*E – marcar na coluna se a unidade curricular tem caráter extensionista 

**Extensão - Se a unidade curricular for 100% extensionista, inserir a CH total na coluna extensão. 

 

Tabela 5.4: Descrição do Quarto Período. 

QUARTO PERÍODO CARGA HORÁRIA (h) 

ÁREA DE 

CONHECIMENTO 

UNIDADES 

CURRICULARES 

E

* 

PRESENCIAL EAD 

TOTAL 
TEÓRICA PRÁTICA 

EXTENSÃO

** 
TEÓRICA PRÁTICA 

Engenharias 

Dosimetria  30 0 0 0 0 30 

Radioterapia  45 0 0 0 0 45 

Formação de Imagens 

2 

 
30 15 0 0 0 45 

Ciências da Saúde 

Mamografia  45 0 0 0 0 45 

Exames Radiológicos 

Convencionais 2 

 
45 30 0 0 0 75 



49 
 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

Metodologia da 

Pesquisa 

 
30 0 0 0 0 30 

Ciências Humanas Psicologia do Trabalho  30 0 0 0 0 30 

Ciências Biológicas 
Anatomofisiopatologia 

nas Imagens Médicas 1 

 
45 0 0 0 0 45 

Carga Horária total do Período 345 

Carga Horária total de Extensão 0 

Carga horária Total EAD 0 

*E – marcar na coluna se a unidade curricular tem caráter extensionista 

**Extensão - Se a unidade curricular for 100% extensionista, inserir a CH total na coluna extensão. 

 

Tabela 5.5: Descrição do Quinto Período. 

QUINTO PERÍODO CARGA HORÁRIA (h) 

ÁREA DE 

CONHECIMENTO 

UNIDADES 

CURRICULARES 

E

* 

PRESENCIAL EAD 

TOTAL 
TEÓRICA PRÁTICA 

EXTENSÃO

** 
TEÓRICA PRÁTICA 

Ciências da Saúde 

Radiologia 

Odontológica 

 
15 15 0 0 0 30 

Cartas Técnicas  30 0 0 0 0 30 

Engenharias 

Laboratório de 

Radiologia 

 
0 30 0 0 0 30 

Tomografia 

Computadorizada 

 
45 0 0 0 0 45 

Ressonância Magnética  45 15 0 0 0 60 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

Trabalho de Conclusão 

de Curso 1 – TCC 1 

 
30 0 0 0 0 30 

Fundamentos de 

Administração 

 
45 0 0 0 0 45 

Ciências Biológicas 
Anatomofisiopatologia 

nas Imagens Médicas 2 

 
30 0 0 0 0 30 

Carga Horária total do Período 300 

Carga Horária total de Extensão 0 

Carga horária Total EAD 0 

*E – marcar na coluna se a unidade curricular tem caráter extensionista 

**Extensão - Se a unidade curricular for 100% extensionista, inserir a CH total na coluna extensão. 

 

Tabela 5.6: Descrição do Sexto Período. 

SEXTO PERÍODO CARGA HORÁRIA (h) 

ÁREA DE 

CONHECIMENTO 

UNIDADES 

CURRICULARES 

E

* 

PRESENCIAL EAD 

TOTAL 
TEÓRICA PRÁTICA 

EXTENSÃO

** 
TEÓRICA PRÁTICA 

Engenharias 

Processamento de 

Imagens Digitais 

 
15 30 0 0 0 45 

Ultrassom  15 15 0 0 0 30 

Ciências Exatas e da 

Terra 
Radiologia Industrial 

 
30 0 0 0 0 30 

Ciências da Saúde Medicina Nuclear  60 0 0 0 0 60 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

Fundamentos de 

Empreendedorismo 

 
15 15 0 0 0 30 

Carga Horária total do Período 195 

Carga Horária total de Extensão 0 

Carga horária Total EAD 0 

*E – marcar na coluna se a unidade curricular tem caráter extensionista 

**Extensão - Se a unidade curricular for 100% extensionista, inserir a CH total na coluna extensão. 

 

Na tabela 5.7 estão descritas as optativas ofertadas pelo curso. 
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Tabela 5.7: Descrição das Optativas do Curso. 

OPTATIVAS CARGA HORÁRIA (h) 

ÁREA DE 

CONHECIMENTO 

UNIDADES 

CURRICULARES 

E

* 

PRESENCIAL EAD 

TOTAL 
TEÓRICA PRÁTICA 

EXTENSÃO

** 
TEÓRICA PRÁTICA 

Ciências Exatas e da 

Terra 

Física Experimental 01  0 30 0 0 0 30 

Física Experimental 02  0 30 0 0 0 30 

Física Nuclear 

Aplicada à Radiologia 

 
30 0 0 0 0 30 

Linguística, Letras e 

Artes 

Prática Artística 

Musical: Grupos 

Instrumentais 1* 

X 0 90 210 0 0 300 

Ciências Humanas 

Educação Especial e 

Processos Inclusivos 

 
45 0 0 0 0 45 

Libras  45 0 0 0 0 45 

Relações Interpessoais, 

Grupo e Poder 

 
30 0 0 0 0 30 

Filosofia da Ciência e 

da Tecnologia 

 
45 0 0 0 0 45 

Radiologia e 

Comunidade 
X ---- ---- 75 0 0 75 

Desenvolvimento de 

material didático 

interativo para ensino 

de radiologia 

X ---- ---- 75 0 0 75 

Planejamento De 

Carreira 

 
30 30 0 0 0 60 

Tecnologia Social e 

Economia Solidária 

 
30 30 0 0 0 60 

Tecnologia, Trabalho e 

Saúde 

 
45 0 0 0 0 45 

Presença Africana no 

Brasil: Tecnologia, 

Trabalho e Cultura  

X ---- ---- 45 0 0 45 

Presença Africana no 

Brasil 

 
30 0 0 0 0 30 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

Fundamentos de 

Economia 

 
30 0 0 0 0 30 

Fundamentos de 

Marketing 

 
45 0 0 0 0 45 

Fundamentos de 

Finanças 

 
60 0 0 0 0 60 

Fundamentos de 

Gestão de Pessoas 

 
30 15 0 0 0 45 

Ciências da Saúde 

Radiologia Veterinária  30 0 0 0 0 30 

Normas e 

Recomendações em 

Radiologia 

 30 0 0 0 0 30 

Radiologia Forense  30 0 0 0 0 30 

Radiologia no Centro 

Cirúrgico 
 30 0 0 0 0 30 

Protocolos em TC e 

RM 
 30 0 0 0 0 30 

Saúde Coletiva X ---- ---- 75 0 0 75 

Voluntariado em Saúde X ---- ---- 75 0 0 75 

Ciências Biológicas 
Radiobiologia 

Molecular e Celular 

 
30 0 0 0 0 30 
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Engenharias 

Ergonomia Aplicada à 

Radiologia 

 
45 0 0 0 0 45 

Manufatura Aditiva em 

Radiologia 

 
15 15 0 0 0 30 

Laboratório de 

Dosimetria 

 
0 30 0 0 0 30 

Carga Horária total 1.560 

Carga Horária total de Extensão 555 
Carga horária EAD 0 

*E – marcar na coluna se a unidade curricular tem caráter extensionista 

**Extensão - Se a unidade curricular for 100% extensionista, inserir a CH total na coluna extensão. 

 

As Tabelas 5.8 a 5.13 a seguir trazem uma descrição de cada unidade curricular 

ofertada nos períodos do curso. 

 

Tabela 5.8: Descrição das unidades curriculares do 1º período do curso. 

Unidade Curricular Física Aplicada à Área da Saúde 1 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Ciências Exatas e da Terra. Ciclo Básico 

Código da unidade curricular FIS81A 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos N/A 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 60 Prática: 0 A Total: 60 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 60 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa 

Medição e escala na biologia. Movimento e mecânica dos organismos vivos. Força e 

biomecânica. Trabalho; energia mecânica e potência: aspectos biomecânicos. Centro de massa 

do corpo humano e biomecânica do momento linear; impulso e colisões. Biomecânica dos 

movimentos rotacionais: rotação; torque; momento angular e referencial girante. Equilíbrio 

estático do corpo humano. 

Nome da Unidade Curricular Tópicos Matemáticos 1 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Ciências Exatas e da Terra. Ciclo Básico 

Código da unidade curricular MAT7T1 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos N/A 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 90 Prática: 0 A Subtotal: 90 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 
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Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 90 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa 

Introdução à lógica matemática. Conjuntos numéricos. Funções. Funções polinomiais 

e racionais. Gráfico de funções polinomiais e racionais. Limites de funções polinomiais 

e racionais. Derivadas de funções polinomiais e racionais. Integral de funções 

polinomiais e racionais. Matrizes e sistemas de equações lineares. Vetores no plano 

e no espaço. Retas e planos. 

Nome da Unidade Curricular Introdução à Radiologia 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Ciências da Saúde. Ciclo Básico 

Código da unidade curricular FIS81B 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos N/A 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 30 Prática: 0 A Subtotal: 30 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 30 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa 

Organização física e funcional dos hospitais. Organização dos serviços de radiologia, 

equipamentos utilizados e seu funcionamento básico. Introdução às áreas da Radiologia. A 

profissão Tecnólogo em Radiologia. Sistema Único de Saúde (SUS). 

Nome da Unidade Curricular Fundamentos de Bioquímica 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Ciências Biológicas. Ciclo Básico 

Código da unidade curricular  

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos N/A 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 45 Prática: 0 A Subtotal: 45 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 45 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa 

Revisão funções orgânicas. Água e Tampões biológicos. Aminoácidos, peptídeos e proteínas. 

Enzimas. Carboidratos e glicoconjugados. Nucleotídeos e ácidos nucleicos. Lipídios e 

membranas biológicas. Glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. Síntese do 

metabolismo em mamíferos. 
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Nome da Unidade Curricular Biologia Celular e Microbiologia 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Ciências Biológicas. Ciclo Básico 

Código da unidade curricular  

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos N/A 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 45 Prática: 0 A Subtotal: 45 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 45 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa 

Células e componentes químicos das células. Membranas biológicas e transporte. DNA, 

cromossomos e genomas. Replicação. Transcrição. Tradução. Princípios do controle da 

expressão gênica. Ciclo celular. Mutação e câncer. Introdução a microbiologia e classificação 

dos microrganismos. Crescimento microbiano. Controle do crescimento microbiano.  

Classificação de microrganismos infecciosos por grupo de risco. Principais enfermidades 

veiculadas por microrganismos em clínicas e hospitais. 

Nome da Unidade Curricular Comunicação Oral e Escrita 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Linguística, Letras e Artes. Ciclo Básico 

Código da unidade curricular COE70A 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos N/A 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 15 Prática: 15 A Subtotal: 30 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 30 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa 

Noções fundamentais sobre linguagem. Fundamentos da comunicação para conversação e 

apresentações em público. Princípios e critérios de textualidade. Comunicação no meio 

profissional: gêneros formais orais e escritos. Gêneros acadêmicos. 

Nome da Unidade Curricular Anatomia Humana 1 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Ciências Biológicas. Ciclo Básico 

Código da unidade curricular FIS81C 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos N/A 
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Carga horária presencial (em horas) Teórica: 30 Prática: 15 A Subtotal: 45 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 45 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa 
Introdução ao estudo das estruturas anatômicas dos seres humanos. Osteologia. Sindesmologia. 

Miologia. Sistema Endócrino 

 

Tabela 5.9: Descrição das unidades curriculares do 2º período do curso. 

Nome da Unidade Curricular Física Aplicada à Área da Saúde 2 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Ciências Exatas e da Terra. Ciclo Básico 

Código da unidade curricular FIS82A 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos Física Aplicada à Área da Saúde 1 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 60 Prática: 0 A Subtotal: 60 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 60 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa 

Elasticidade. Interação de fenômenos ondulatórios com sistemas biológicos e estudo da 

biofísica da fonação, audição e visão. O estudo da física dos fluídos em sistemas biológicos. 

Pressão, circulação e sistema cardiovascular, velocidade do sangue e seu escoamento. Biofísica 

da respiração e da função renal. Temperatura e Teoria Cinética dos Gases. Calorimetria, 

Introdução à Termodinâmica. Óptica geométrica e sistemas ópticos aplicadas ao olho composto 

e olho humano. 

Nome da Unidade Curricular Tópicos Matemáticos 2 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Ciências Exatas e da Terra. Ciclo Básico 

Código da unidade curricular       MAT7T2 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos Tópicos Matemáticos 1 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 90 Prática: 0 A Subtotal: 90 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 90 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 
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Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa 

Funções exponenciais e logarítmicas. Funções trigonométricas. Cálculo de funções de uma 

variável real. Espaços Rn. Transformações Lineares de Rn para Rm. Autovalores e autovetores. 

Sequências e séries numéricas. Equações diferenciais de primeira ordem. 

Nome da Unidade Curricular Biossegurança 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Ciências da Saúde. Ciclo Específico 

Código da unidade curricular FIS82B 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos N/A 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 30 Prática: 15 A Subtotal: 45 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 45 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa 

Conceitos fundamentais de segurança: Condição insegura, ato inseguro, causa imediata e causa 

básica; Estudo do ambiente do trabalho: Técnicas de análise de risco, APR e mapa de risco; 

Equipamentos de proteção individual e coletiva:  definição, tipos, características fundamentais; 

Sinalização de segurança; Normas Regulamentadoras; Biossegurança no Sistema de Saúde; 

Risco Biológico & Serviços de Saúde; Ações de Biossegurança em Serviços de Diagnóstico 

por Imagem; Novas tecnologias e biossegurança. 

Nome da Unidade Curricular Fisiologia Geral 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Ciências Biológicas. Ciclo Específico 

Código da unidade curricular FIS82C 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos Anatomia Humana 1 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 60 Prática: 0 A Subtotal: 60 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 60 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa 
Fundamentos fisiológicos dos sistemas: circulatório, respiratório e urinário, sistemas nervoso, 

endócrino e digestório. 

Nome da Unidade Curricular Bioética 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Ciências Humanas. Ciclo Específico 
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Código da unidade curricular FIS82D 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos N/A 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 30 Prática: 0 A Subtotal: 30 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 30 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa Fundamentos da Bioética. Ética em Pesquisa. Bioética Clínica. Bioética Global. 

Nome da Unidade Curricular Anatomia Humana 2 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Ciências Biológicas. Ciclo Básico 

Código da unidade curricular FIS82E 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos Anatomia Humana 1 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 30 Prática: 15 A Subtotal: 45 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 45 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa 
Introdução ao estudo das estruturas anatômicas dos seres humanos. Neuroanatomia. 

Esplancnologia. 

 

Tabela 5.10: Descrição das unidades curriculares do 3º período do curso. 

Nome da Unidade Curricular Física Aplicada à Área da Saúde 3 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Ciências Exatas e da Terra. Ciclo Básico 

Código da unidade curricular FIS83A 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos Tópicos Matemáticos 2. 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 60 Prática: 0 A Subtotal: 60 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 60 
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Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa 

Eletrostática (Força elétrica Campo elétrico, potencial elétrico, capacitores). O Potencial de 

repouso em uma célula. O potencial de ação de uma célula nervosa. O potencial de ação nas 

fibras cardíacas e eletrocardiograma. Corrente elétrica (Corrente elétrica. Corrente elétrica 

(mA) e a carga transportável (mAs) em um tubo de raios X. Efeitos da corrente elétrica no 

corpo humano). Circuitos Elétricos (corrente contínua). Campo magnético, força magnética e 

suas aplicações na área da saúde. Produção de campos magnéticos por correntes e a técnica de 

ressonância magnética nuclear RMN. Indução eletromagnética. Circuitos elétricos de corrente 

alternada, transformadores e o sistema elétrico de um equipamento de raios X. 

Nome da Unidade Curricular Formação de Imagens 1 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Ciências Exatas e da Terra. Ciclo Específico 

Código da unidade curricular FIS83B 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos N/A 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 45 Prática: 15 A Subtotal: 60 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 60 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa 

O equipamento e o tubo de raios X; O feixe e o espectro de raios X; Interação da radiação com 

a matéria; Controle da radiação espalhada e Grades antiespalhamento; Receptores em 

radiologia convencional (sistemas tela/filme) e Processamento da imagem latente/câmara 

escura; receptores/detectores em radiologia digital; Técnica radiográfica e Fatores que 

influenciam a qualidade da imagem. 

Nome da Unidade Curricular Proteção Radiológica 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Ciências Exatas e da Terra. Ciclo Específico 

Código da unidade curricular FIS83C 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos N/A 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 60 Prática: 0 A Subtotal: 60 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 60 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 
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Ementa 

Bases da proteção radiológica. Tipos de radiações. Interação da radiação com a matéria. Efeitos 

biológicos das radiações ionizantes. Grandezas e unidades aplicadas às radiações ionizantes. 

Normas nacionais e internacionais vigentes. Blindagens. Conceitos de Radiobiologia. 

Nome da Unidade Curricular Exames Radiológicos Convencionais 1 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Ciências da Saúde. Ciclo Específico 

Código da unidade curricular FIS83D 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos Anatomia Humana 2 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 30 Prática: 60 A Subtotal: 90 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 90 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa 

Rotina para execução de exames radiológicos convencionais. Incidências Radiológicas. 

Radiológicas. Radiografias de urgência e traumatizados. Procedimentos radiológicos em UTI. 

Procedimentos radiológicos em centro cirúrgico. Acessórios. Proteção radiológica do Paciente. 

Nome da Unidade Curricular Assistência Integral ao Paciente em Radiologia 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Ciências da Saúde. Ciclo Específico 

Código da unidade curricular FIS83E 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos Biossegurança e Anatomia Humana 2 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 15 Prática: 15 A Subtotal: 30 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 30 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa 

Política Nacional de Humanização; Humanização nas áreas de atuação do profissional de 

radiologia; Assistência ao paciente nas diferentes fases da vida, Assistência à vida em 

radiologia; Conceitos de Pessoas com necessidades especiais, pessoas com deficiência; 

Assistência ao paciente com necessidades especiais. 

Nome da Unidade Curricular Física das Radiações 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Ciências Exatas e da Terra. Ciclo Específico 

Código da unidade curricular FIS83F 

Idioma da unidade curricular Português 
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Pré-requisitos N/A 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 90 Prática: 0 A Subtotal: 90 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 90 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa 

Características físicas da Radiação Eletromagnética e Corpuscular. Interações fundamentais da 

Natureza. Partículas elementares. Hádrons e léptons, modelo padrão. Radiação 

eletromagnética: onda e fóton. Polarização, vetor de Poynting, espectro eletromagnético. 

Propagação de ondas eletromagnéticas. Fundamentos básicos de átomo e núcleo. Processos de 

desexcitação atômica e nuclear e desintegração radiativa. Produção de Raios X. Interações das 

REM-I com a matéria. Interações de partícula carregada com a matéria. 

 

Tabela 5.11: Descrição das unidades curriculares do 4º período do curso. 

Nome da Unidade Curricular Metodologia da Pesquisa 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Ciências Sociais Aplicadas. Ciclo Básico 

Código da unidade curricular FIS84A 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos N/A 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 30 Prática: 0 A Subtotal: 30 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 30 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa 

O processo de produção do conhecimento. Métodos e tipos de pesquisas. Planejamento e 

execução de pesquisas. Textos científicos: tipos e características. Técnicas de elaboração e 

redação científica. 

Nome da Unidade Curricular Mamografia 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Ciências da Saúde. Ciclo Específico 

Código da unidade curricular FIS84B 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos Formação de Imagens 1 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 45 Prática: 0 A Subtotal: 45 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 
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Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 45 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa 
Requerimentos técnicos específicos para Mamografia, Tomossíntese Mamária e mamografia 

por Realce de Contraste. Critérios de posicionamento e de visualização. 

Nome da Unidade Curricular Radioterapia 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Engenharias. Ciclo Específico 

Código da unidade curricular FIS84C 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos N/A 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 45 Prática: 0 A Subtotal: 45 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 45 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa 
Máquinas de teleterapia. Aspectos físicos e clínicos da teleterapia com fótons, com elétrons e 

da braquiterapia. Procedimentos especiais. Controle de qualidade dos equipamentos. 

Nome da Unidade Curricular Exames Radiológicos Convencionais 2 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Ciências da Saúde. Ciclo Específico 

Código da unidade curricular FIS84D 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos Exames Radiológicos Convencionais 1 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 45 Prática: 30 A Subtotal: 75 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 75 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa 

Rotina para execução de exames radiológicos de abdômen. Tipos de contrastes utilizados em 

exames radiológicos. Preparo do paciente para cada exame. Indicações e contraindicações na 

aplicação dos diversos tipos de contrastes. Exames realizados em Hemodinâmica: arteriografia, 

cateterismo, angioplastia. Exames do sistema gastrointestinal alto: Esôfago, estômago e 

duodeno. Exames do sistema gastrointestinal baixo: Trânsito intestinal, exames contrastados do 

cólon, defecograma, enema baritado. Exames do sistema urinário: Urografia Excretora, 

Uretrocistografia, Urografia Retrógrada, Cistografia. Exames do sistema reprodutor feminino: 

Histerossalpingografia. Exames contrastados da medula: Mielografia. Exames contrastados das 
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articulações: Artrografia. Exames contrastados dos ductos lacrimais: Sialografia. Exames 

contrastados das vias biliares: Colangiografia endovenosa, Colangiografia Operatória, 

Colecistografia oral. Cuidados na escolha e aplicação dos meios de contrastes. Equipamentos 

radiológicos utilizados em exames contrastados. 

Nome da Unidade Curricular Dosimetria 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Engenharias. Ciclo Específico 

Código da unidade curricular FIS84E 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos N/A 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 30 Prática: 0 A Subtotal: 30 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 30 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa 

Princípios dosimétricos, quantidades e unidades. Dosímetros de radiação. Instrumentos de 

monitoração da radiação. Segurança e desempenho em radiodiagnóstico. Calibração de feixes 

na água. 

Nome da Unidade Curricular Formação de Imagens 2 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Engenharias. Ciclo Específico 

Código da unidade curricular FIS84F 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos Formação de Imagens 1 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 30 Prática: 15 A Subtotal: 45 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 45 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa 
Densitometria Óssea. Fluoroscopia. Radiologia Digital. Controle de qualidade em câmara 

escura. 

Nome da Unidade Curricular Anatomofisiopatologia nas Imagens Médicas 1 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Ciências Biológicas. Ciclo Específico 

Código da unidade curricular FIS84G 

Idioma da unidade curricular Português 
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Pré-requisitos Anatomia Humana 2 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 45 Prática: 0 A Subtotal: 45 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 45 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa 

Anatomia radiológica e seccional do sistema nervoso central, na cabeça e no pescoço e no 

tórax. Aspectos de imagem das patologias mais comumente observadas no sistema nervoso 

central, na cabeça e no pescoço e no tórax. 

Nome da Unidade Curricular Psicologia do Trabalho 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Ciências Humanas. Ciclo de Síntese, Extensão e Integração 

de conhecimento 

Código da unidade curricular FCH7PA 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos N/A 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 30 Prática: 0 A Subtotal: 30 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 30 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa 

Introdução à Psicologia no contexto do trabalho; sentido e significado do trabalho; dimensões 

subjetivas da Ciência, Tecnologia e Trabalho; saúde mental e trabalho; tópicos emergentes em 

Psicologia no contexto do trabalho. 

 

Tabela 5.12: Descrição das unidades curriculares do 5º período do curso. 

Nome da Unidade Curricular Tomografia Computadorizada 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Engenharias. Ciclo Específico 

Código da unidade curricular FIS85A 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos Formação de Imagens 2 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 45 Prática: 0 A Subtotal: 45 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 45 
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Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa 

A Tomografia Computadorizada como Processo; Processamento de Imagens Digitais em 

Tomografia Computadorizada; Princípios Físicos de Tomografia Computadorizada; Conceitos 

de Aquisição de Dados em Tomografia Computadorizada; Reconstrução de Imagens; 

Instrumentação em Tomografia Computadorizada; Manipulação de Imagens em Tomografia 

Computadorizada; Tomografia Computadorizada Helicoidal Single-Slice; Tomografia 

Computadorizada Helicoidal Multislice; Tomografia Computadorizada por Feixe de Elétrons 

(EBT); Controle de Qualidade em Tomografia Computadorizada; Dose em Tomografia 

Computadorizada; Principais Exames em Tomografia Computadorizada. 

Nome da Unidade Curricular Ressonância Magnética 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Engenharias. Ciclo Específico 

Código da unidade curricular FIS85B 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos Física Aplicada à Area da Saúde 3 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 45 Prática: 15 A Subtotal: 60 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 60 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa 

Fundamentos Físicos em Ressonância Magnética. Aspectos Construtivos. Princípios de 

formação da imagem. Princípio da espectrometria. Aspectos de segurança e riscos biológicos. 

Controle de qualidade. Exames típicos. Agentes de Contraste. 

Nome da Unidade Curricular Laboratório de Radiologia 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Engenharias. Ciclo de Síntese, Extensão e Integração de 

conhecimento 

Código da unidade curricular FIS85C 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos Formação de Imagens 1 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 0 Prática: 30 A Subtotal: 30 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 30 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa 
Fundamentos da teoria dos erros. Características de medidas em equipamentos radiológicos. 

Medidas radiológicas e Testes de controle de qualidade em radiologia convencional. 
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Nome da Unidade Curricular Cartas Técnicas 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Ciências da Saúde. Ciclo Específico 

Código da unidade curricular FIS85D 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos Formação de Imagens 2 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 30 Prática: 0 A Subtotal: 30 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 30 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa 
Parâmetros do paciente que influenciam a formação da Imagem e o Desenvolvimento das 

Cartas Técnicas. 

Nome da Unidade Curricular Trabalho de Conclusão de Curso 1 – TCC 1 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Ciências Sociais Aplicadas. Ciclo de Síntese, Extensão e 

Integração de conhecimento 

Código da unidade curricular FIS85E 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos Metodologia da Pesquisa 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 30 Prática: 0 A Subtotal: 0 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 30 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa 
Elaboração de proposta de trabalho científico e/ou tecnológico envolvendo temas abrangidos 

pelo curso. Desenvolvimento do trabalho proposto. 

Nome da Unidade Curricular Radiologia Odontológica 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Ciências da Saúde. Ciclo Específico 

Código da unidade curricular FIS85F 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos Formação de Imagens 1 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 15 Prática: 15 A Subtotal: 30 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 
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Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 30 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa 

Introdução à Radiologia Odontológica; Técnicas radiográficas intrabucais; Técnicas 

Radiográficas Extrabucais; Métodos modernos de diagnóstico por imagem; Princípios de 

interpretação radiográfica; Estudo das alterações radiográficas em odontologia. 

Nome da Unidade Curricular Anatomofisiopatologia nas Imagens Médicas 2 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Ciências Biológicas. Ciclo Específico 

Código da unidade curricular FIS85G 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos Anatomofisiopatologia nas Imagens Médicas 1 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 30 Prática: 0 A Subtotal: 30 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 30 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa 

Anatomia radiológica e seccional dos órgãos abdominais, pélvicos e do sistema musculo 

esquelético. Aspectos de imagem das patologias mais comumente observadas nos órgãos 

abdominais, na pelve e no sistema musculo esquelético 

Nome da Unidade Curricular Fundamentos de Administração 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Ciências Sociais Aplicadas. Ciclo de Síntese, Extensão e 

Integração de conhecimento 

Código da unidade curricular GEE7A1 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos N/A 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 45 Prática: 0 A Subtotal: 45 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 45 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa 

Administração: ciência, prática. Ambiente e organização. Funções e Processos administrativos: 

estratégia e planejamento, estrutura e organização, liderança e motivação, sistemas de controle.  

Administração, Ética e Sustentabilidade. 
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Tabela 5.13: Descrição das unidades curriculares do 6º período do curso. 

Nome da Unidade Curricular Processamento de Imagens Digitais 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Engenharias. Ciclo Específico 

Código da unidade curricular FIS86A 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos N/A 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 15 Prática: 30 A Subtotal: 45 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 45 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa 

: Imagens Digitais e Imagens Médicas, Qualidade da Imagem- Contraste e Ruído, Qualidade da 

Imagem – Resolução Espacial, Ajuste de Contraste – Percepção Visual e Histogramas, Ajuste 

de Contraste – Ajustes Manuais, Ajuste de Contraste – Ajustes Automáticos, Filtros no 

Domínio de Frequência, Filtros no Domínio Espacial, Transformações Espaciais, Softwares 

mais utilizados nos processamentos de imagens digitais. 

Nome da Unidade Curricular Medicina Nuclear 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Ciências da Saúde. Ciclo Específico 

Código da unidade curricular FIS86B 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos Fisiologia Geral. 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 60 Prática: 0 A Subtotal: 60 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 60 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa 

Bases relacionadas com a Medicina Nuclear. Radionuclídeos. Radiofármacos. Detecção da 

radiação in vivo e in vitro. Técnicas usuais para a realização de exames por Medicina Nuclear. 

Controle de qualidade. Radioproteção. 

Nome da Unidade Curricular Radiologia Industrial 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Ciências Exatas e da Terra. Ciclo Específico 

Código da unidade curricular FIS86C 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos N/A 
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Carga horária presencial (em horas) Teórica: 30 Prática: 0 A Subtotal: 30 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 30 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa 

Introdução aos ensaios não destrutivos. Princípios e fundamentos da Radiologia Industrial. 

Normas de Radioproteção em Radiografia Industrial. Equipamentos e fontes de radiação 

utilizados em aplicações industriais. Registros radiográficos industriais. Radioscopia industrial 

e Tomografia industrial. Principais parâmetros radiográficos. Técnicas de exposição 

radiográfica. Interpretação de resultados radiográficos e critérios de aceitação de componentes 

inspecionados por radiografia. Outras aplicações de radiologia industrial. 

Nome da Unidade Curricular Ultrassom 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Engenharias. Ciclo Específico 

Código da unidade curricular FIS86D 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos N/A 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 15 Prática: 15 A Subtotal: 30 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 30 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa 
Ondulatória e som. Piezoeletricidade e transdutores. Absorção e atenuação acústica nos 

tecidos. Modos de operação. Imagens por ultrassom. Exames típicos. Controle de qualidade. 

Nome da Unidade Curricular Fundamentos de Empreendedorismo 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Ciências Sociais Aplicadas. Ciclo de Síntese, Extensão e 

Integração de conhecimento 

Código da unidade curricular GEE7E1 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos N/A 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 15 Prática: 15 A Subtotal: 30 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 30 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 
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Ementa 

Introdução ao Empreendedorismo e à Inovação; Características do Perfil Empreendedor: 

empreendedor e intra empreendedor; Oportunidades de Negócios e Ambientes promotores de 

empreendedorismo e inovação; Planejamento de negócios. 

 

Os componentes curriculares estão descritos na Tabela 5.14 a seguir. 

 

Tabela 5.14: Descrição dos Componentes Curriculares. 

Período Componentes Curriculares E* CH PRESENCIAL CH EAD 

A partir do 2º período Estágio Curricular Obrigatório  600 h ---- 

A partir do 6º período Trabalho de Conclusão de Curso 2  60 h ---- 

A partir do 2º período Atividades Extensionistas X 300h ---- 

*Se possibilitar extensão. 

 

As unidades curriculares optativas estão descritas por área de conhecimento, de 

acordo com a Tabela 5.15. 

 

Tabela 5.15: Descrição das unidades curriculares optativas de acordo com as áreas de conhecimento 

Ciências Exatas e da Terra CARGA HORÁRIA (h) 

UNIDADES CURRICULARES *E 
PRESENCIAL EAD 

TOTAL 
TEORICA PRÁTICA TEÓRICA PRÁTICA 

Física Experimental 01  0 30 0 0 30 

Física Experimental 02  0 30 0 0 30 

Física Nuclear Aplicada à 

Radiologia 

 
30 0 0 0 30 

Carga Horária total da área 90 

Carga Horária total de Extensão 0 

Ciências Humanas CARGA HORÁRIA (h) 

UNIDADES CURRICULARES *E 
PRESENCIAL EAD 

TOTAL 
TEORICA PRÁTICA TEÓRICA PRÁTICA 

Educação Especial e Processos 

Inclusivos 

 
45 0 0 0 45 

Libras  45 0 0 0 45 

Relações Interpessoais, Grupo e 

Poder 

 
30 0 0 0 30 

Filosofia da Ciência e da 

Tecnologia 

 
45 0 0 0 45 

Radiologia e Comunidade X 30 45 0 0 75 

Desenvolvimento de material 

didático interativo para ensino de 

radiologia 

X 30 45 0 0 75 

Planejamento De Carreira  30 30 0 0 60 

Tecnologia Social e Economia 

Solidária 

 
30 30 0 0 60 

Tecnologia, Trabalho e Saúde  45 0 0 0 45 

Presença Africana no Brasil: 

Tecnologia, Trabalho e Cultura 
X 30 15 0 0 45 

Presença Africana no Brasil  30 0 0 0 30 

Carga Horária total da área 555 

Carga Horária total de Extensão 195 

Ciências da Saúde CARGA HORÁRIA (h) 
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UNIDADES CURRICULARES *E 
PRESENCIAL EAD 

TOTAL 
TEORICA PRÁTICA TEÓRICA PRÁTICA 

Radiologia Veterinária  30 0 0 0 30 

Normas e Recomendações em 

Radiologia 
 30 0 0 0 30 

Radiologia Forense  30 0 0 0 30 

Radiologia no Centro Cirúrgico  30 0 0 0 30 

Protocolos em TC e RM  30 0 0 0 30 

Saúde Coletiva X 30 45 0 0 75 

Voluntariado em Saúde X 30 45 0 0 75 

Carga Horária total da área 300 

Carga Horária total de Extensão 150 

Ciências Biológicas CARGA HORÁRIA (h) 

UNIDADES CURRICULARES *E 
PRESENCIAL EAD 

TOTAL 
TEORICA PRÁTICA TEÓRICA PRÁTICA 

Radiobiologia Molecular e Celular  30 0 0 0 30 

Carga Horária total da área 30 

Carga Horária total de Extensão 0 

Engenharias CARGA HORÁRIA (h) 

UNIDADES CURRICULARES *E 
PRESENCIAL EAD 

TOTAL 
TEORICA PRÁTICA TEÓRICA PRÁTICA 

Ergonomia Aplicada à Radiologia  45 0 0 0 45 

Manufatura Aditiva em 

Radiologia 

 
15 15 0 0 30 

Laboratório de Dosimetria  0 30 0 0 30 

Carga Horária total da área 105 

Carga Horária total de Extensão 0 

Linguística, Letras e Artes CARGA HORÁRIA (h) 

UNIDADES CURRICULARES *E 
PRESENCIAL EAD 

TOTAL 
TEORICA PRÁTICA TEÓRICA PRÁTICA 

Prática Artística Musical: Grupos 

Instrumentais 1* 
X 0 300 0 0 300 

Carga Horária total da área 300 

Carga Horária total de Extensão 210 

Ciências Sociais Aplicadas CARGA HORÁRIA (h) 

UNIDADES CURRICULARES *E 
PRESENCIAL EAD 

TOTAL 
TEORICA PRÁTICA TEÓRICA PRÁTICA 

Fundamentos de Economia  30 0 0 0 30 

Fundamentos de Marketing  45 0 0 0 45 

Fundamentos de Finanças  60 0 0 0 60 

Fundamentos de Gestão de 

Pessoas 

 
30 15 0 0 45 

Carga Horária total da área 180 

Carga Horária total de Extensão 0 

 

A Tabela abaixo (5.16) descreve as optativas, com relação às suas cargas horárias 

e ementas.  

 

Tabela 5.16: Descrição das optativas com relação às cargas horárias e ementas. 

Nome da Unidade Curricular Física Experimental 1 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Ciências Exatas e da Terra. Ciclo Básico 

Código da unidade curricular FIS7E1 
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Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos N/A 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 0 Prática: 30 A Subtotal: 30 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 30 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa Teoria de Erros; Experimentos de Cinemática, Dinâmica, Ondas, Fluidos e Termodinâmica 

Nome da Unidade Curricular Física Experimental 2 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Ciências Exatas e da Terra. Ciclo Básico 

Código da unidade curricular FIS7E2      

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos Física Experimental 1 e Física Teórica 3 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 0 Prática: 30 A Subtotal: 30 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 30 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa 

Instrumentos de medidas elétricas e óticas; Teoria de erros; Construção e análise de gráficos 

através de softwares de tratamento de dados (computador); Análise dados, experimentos de 

eletricidade e magnetismo; experimentos de Ótica Física. 

Nome da Unidade Curricular Planejamento De Carreira 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Ciências Humanas. Ciclo de Síntese, Extensão e Integração de 

conhecimento 

Código da unidade curricular FCH7PC 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos N/A 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 30 Prática: 30 A Subtotal: 60 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 60 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 
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Ementa 

Orientação e planejamento de carreira. A escolha profissional ou vocacional. O mundo de 

trabalho e a identidade profissional. Trajetórias sóciolaborais. Projeto de vida e minha história 

de carreira. Processos de recrutamento e seleção. Noções de dinâmicas de grupo. 

Nome da Unidade Curricular Tecnologia Social e Economia Solidária 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Ciências Humanas. Ciclo de Síntese, Extensão e Integração de 

conhecimento 

Código da unidade curricular FCH7XA 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos N/A 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 30 Prática: 30 A Subtotal: 60 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 60 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa 

Histórico e contextualização da Economia Solidária. Princípios da Economia Solidária. 

Fomento e sustentabilidade dos empreendimentos e redes econômico-solidários. Políticas 

públicas em Economia Solidária. Tecnologia social. 

Nome da Unidade Curricular Relações Interpessoais, Grupo e Poder 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Ciências Humanas. Ciclo de Síntese, Extensão e Integração de 

conhecimento 

Código da unidade curricular FCH7PB 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos N/A 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 30 Prática: 0 A Subtotal: 30 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 30 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa 

Estudo dos processos grupais e dinâmica de grupo, enfatizando teoria e técnica de grupo, 

métodos de observação e condução grupal, processos psicossociais e tendências metodológicas 

contemporâneas. Técnicas e vivências de grupo e estudos de processos grupais em uma 

perspectiva interunidade curricularr. 

Nome da Unidade Curricular Filosofia da Ciência e da Tecnologia 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Ciências Humanas. Ciclo de Síntese, Extensão e Integração de 

conhecimento 



72 
 

Código da unidade curricular FCH7FA 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos N/A 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 45 Prática: 0 A Subtotal: 45 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 45 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa 

Teoria do conhecimento. Conceitos de ciência, técnica e tecnologia. Método científico. 

Discursos filosóficos sobre a racionalidade científica e tecnológica. Ciência, tecnologia e 

valores. 

Nome da Unidade Curricular Radiologia Veterinária 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Ciências da Saúde. Ciclo Específico 

Código da unidade curricular FIS8A1 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos N/A 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 30 Prática: 0 A Subtotal: 30 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 30 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa 

Fundamentos básicos da radiologia. Imaginologia das cavidades abdominal e torácica e do 

sistema ósteo-articular.  Imaginologia dos sistemas: digestório, genito-urinário, 

cardiorrespiratório, vascular e nervoso central. Posicionamento radiográfico e técnicas 

radiológicas. 

Nome da Unidade Curricular Normas e Recomendações em Radiologia 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Ciências da Saúde. Ciclo Específico 

Código da unidade curricular FIS8A2 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos N/A 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 30 Prática: 0 A Subtotal: 30 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 30 
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Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa Descrição das principais normas nacionais e internacionais vigentes, no âmbito da Radiologia. 

Nome da Unidade Curricular Radiologia Forense 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Ciências da Saúde. Ciclo Específico 

Código da unidade curricular      FIS8A3 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos N/A 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 30 Prática: 0 A Subtotal: 30 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 30 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa Conhecimento dos exames radiológicos convencionais em medicina legal.  

Nome da Unidade Curricular Radiologia no Centro Cirúrgico 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Ciências da Saúde. Ciclo Específico 

Código da unidade curricular FIS8A4 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos Biossegurança 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 30 Prática: 0 A Subtotal: 30 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 30 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa 
Descrição dos protocolos para a realização dos principais procedimentos a serem realizados 

radiograficamente no centro cirúrgico. 

Nome da Unidade Curricular Protocolos em TC e RM 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Ciências da Saúde. Ciclo Específico 

Código da unidade curricular      FIS8A5 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética 
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Carga horária presencial (em horas) Teórica: 30 Prática: 0 A Subtotal: 30 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 30 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa 
Descrição dos protocolos dos principais exames que são realizados em Tomografia 

Computadorizada e Ressonância Magnética. 

Nome da Unidade Curricular Saúde Coletiva 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Ciências da Saúde. Ciclo de Síntese, Extensão e Integração de 

conhecimento 

Código da unidade curricular FIS8A6 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos N/A 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 30 Prática: 45 A Subtotal: 75 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 75 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 75 

Ementa 

Aspectos históricos e concepções sobre a Saúde e a Doença. Promoção da saúde. A organização 

do sistema de saúde no Brasil. Gestão em Saúde. Comunicação e informação em saúde. Linhas 

de cuidados nos diferentes ciclos de vida. Epidemiologia. 

Nome da Unidade Curricular Voluntariado em Saúde 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Ciências da Saúde. Ciclo de Síntese, Extensão e Integração de 

conhecimento 

Código da unidade curricular FIS8A7 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos N/A 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 30 Prática: 45 A Subtotal: 75 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 75 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 75 
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Ementa 

Desenvolvimento de projetos e atividades voluntárias em serviços de saúde, clínicas 

odontológicas e centros de tratamento integrado e hospitais do Sistema Único de Saúde e 

privados da região metropolitana de Curitiba. 

Nome da Unidade Curricular Desenvolvimento de material didático interativo para ensino 

de radiologia 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Ciências Humanas. Ciclo de Síntese, Extensão e Integração de 

conhecimento 

Código da unidade curricular FIS8A8 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos N/A 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 30 Prática: 45 A Subtotal: 75 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 75 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 75 

Ementa 

Elaboração do plano de atividades a ser desenvolvido dentro do projeto de extensão e 

planejamento dos materiais didáticos para a transmissão do conhecimento de alguns conceitos 

básicos das áreas da Radiologia, na área da física e anatomia. Desenvolvimento dos materiais 

que serão utilizados na prática. Aplicação dos materiais didáticos nas instituições de ensino. 

Nome da Unidade Curricular Radiobiologia Molecular e Celular 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Ciências Biológicas. Ciclo Específico 

Código da unidade curricular FIS8A9 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos N/A 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 30 Prática: 0 A Subtotal: 30 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 30 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa 

Interação da radiação com o tecido biológico. Radiossensibilidade de diversos tipos celulares. 

Agentes que alteram a severidade das radiolesões. Efeitos biológicos das radiações ionizantes. 

Morte celular radioinduzida.  Curvas de sobrevida. 

Nome da Unidade Curricular Física Nuclear Aplicada à Radiologia 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Física Exatas e da Terra. Ciclo de Síntese, Extensão e 

Integração de conhecimento 
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Código da unidade curricular FIS8B1 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos Física das Radiações 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 30 Prática: 0 A Subtotal: 30 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 30 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa 

Decaimento Radioativo. Series Naturais e Equilíbrio Secular. Raios cósmicos e series naturais 

de decaimento radioativo. Normas, regulamentos, relatórios e diretrizes nacionais e 

internacionais para o conhecimento e controle das fontes naturais de radiação. 

Nome da Unidade Curricular Ergonomia Aplicada à Radiologia 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Engenharias. Ciclo de Síntese, Extensão e Integração de 

conhecimento 

Código da unidade curricular DI56Z1 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos N/A 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 45 Prática: 0 A Subtotal: 45 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 45 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa 
Características da anatomia do homem, antropometria, fisiologia, biomecânica e as interações 

nos sistemas da atividade humana. 

Nome da Unidade Curricular Manufatura Aditiva em Radiologia 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Engenharias. Ciclo de Síntese, Extensão e Integração de 

conhecimento 

Código da unidade curricular FIS8B2 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos N/A 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 15 Prática: 15 A Subtotal: 30 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 30 
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Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa 

Histórico e quadro evolutivo da manufatura aditiva ou impressão 3D. Principio básico da 

fabricação por adição de camadas. Classificação das tecnologias de manufatura aditiva. 

Descrição dos principais processos de manufatura aditiva na atualidade, baseados em conceitos 

de sistemas open source e sistemas dedicados. Fundamentos básicos da fabricação por técnicas 

de manufatura aditiva  (tipos de materiais, softwares, parâmetros de processo, etc). Aplicações 

da manufatura aditiva na radiologia. Avanços recentes e desafios da manufatura aditiva na 

Medicina. 

Nome da Unidade Curricular Laboratório de Dosimetria 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Engenharias. Ciclo de Síntese, Extensão e Integração de 

conhecimento 

Código da unidade curricular FIS8B3 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos Dosimetria 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 0 Prática: 30 A Subtotal: 30 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 30 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa 

Grandezas e unidades aplicadas à radiação ionizante. Detectores da radiação ionizante e suas 

aplicações. Normas de radioproteção e aplicações. Práticas associadas à dosimetria e aos testes 

de controle de qualidade em dosimetria. 

Nome da Unidade Curricular Educação Especial e Processos Inclusivos 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Ciências Humanas. Ciclo de Síntese, Extensão e Integração de 

conhecimento 

Código da unidade curricular EDU70I 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos N/A 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 45 Prática: 0 A Subtotal: 45 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 45 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 
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Ementa 

Educação Especial e inclusiva como referência para repensar as construções políticas e legais. O 

contexto do ensino regular e o Atendimento Educacional Especializado para o público-alvo da 

Educação Especial. O desafio para a equidade social e educacional. 

Nome da Unidade Curricular Tecnologia, Trabalho e Saúde 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Ciências Humanas. Ciclo de Síntese, Extensão e Integração de 

conhecimento 

Código da unidade curricular FCH7SC 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos N/A 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 45 Prática: 0 A Subtotal: 45 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 45 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa 

O trabalho na gênese e formação do ser social. A tecnologia e a transformação do trabalho e da 

saúde coletiva. Análise de temas do mundo do trabalho e impactos na saúde e na sociedade. 

Regulamentação da relação trabalho e saúde no Brasil. 

Nome da Unidade Curricular Radiologia e Comunidade 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Ciências Humanas. Ciclo de Síntese, Extensão e Integração de 

conhecimento 

Código da unidade curricular FIS8B4 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos N/A 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 30 Prática: 45 A Subtotal: 75 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 75 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 75 

Ementa 

Conceito de extensão universitária; Diretrizes para as ações de extensão; O processo de geração 

e socialização da radiologia na comunidade em projetos de extensão; Formas de trabalho e 

métodos em extensão. Princípios de sociedade e comunicação para a extensão. 

Nome da Unidade Curricular Libras 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Ciências Humanas. Ciclo Básico.  

Código da unidade curricular EDU70J 
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Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos N/A 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 45 Prática: 0 A Subtotal: 45 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 45 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa 

A Língua Brasileira de sinais em seus aspectos legais, conceituais e gramaticais. Sinais em 

contexto na Libras, dentro de práticas de conversação formais e informais na Libras. Cultura 

surda e formas de comunicação com sujeitos surdos. Singularidades linguísticas e de 

aprendizagem do aluno surdo. 

Nome da Unidade Curricular Prática Artística Musical: Grupos Instrumentais 1 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Linguística, Letras e Artes. Ciclo de Síntese, Extensão e 

Integração de conhecimento. 

Código da unidade curricular CAART04 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos N/A 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 0 Prática: 90 A Subtotal: 90 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 90 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 210 

Ementa 

Vivenciar o fazer artístico por meio da música; Praticar o repertório musical inerente ao 

processo da performance instrumental; Compreender os conceitos artísticos, estéticos e 

filosóficos da práxis musical; Desenvolver aptidões sensoriais, motoras e cognitivas através da 

prática instrumental; Realizar ações de extensão através de apresentações musicais públicas. 

Carga horária do projeto de extensão associado à unidade curricular será de 210 horas. 

Nome da Unidade Curricular Fundamentos de Gestão de Pessoas 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Ciências Sociais Aplicadas. Ciclo de Síntese, Extensão e 

Integração de conhecimento. 

Código da unidade curricular GEE7G1 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos N/A 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 30 Prática: 15 A Subtotal: 45 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 
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Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 45 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa      Tópicos de Gestão de Pessoas para o exercício da liderança e motivação de equipes. 

Nome da Unidade Curricular Fundamentos de Economia 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Ciências Sociais Aplicadas. Ciclo de Síntese, Extensão e 

Integração de conhecimento. 

Código da unidade curricular GEE7E3 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos N/A 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 30 Prática: 0 A Subtotal: 30 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 30 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa       Fundamentos e microeconomia e de macroeconomia 

Nome da Unidade Curricular Fundamentos de Marketing 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Ciências Sociais Aplicadas. Ciclo de Síntese, Extensão e 

Integração de conhecimento. 

Código da unidade curricular GEE7M1 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos N/A 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 45 Prática: 0 A Subtotal: 45 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 45 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa 
Introdução à Gestão Mercadológica. Análise do Ambiente de Marketing. Análise da 

Concorrência. Análise do Consumidor 

Nome da Unidade Curricular Fundamentos de Finanças 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Ciências Sociais Aplicadas. Ciclo de Síntese, Extensão e 

Integração de conhecimento. 
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Código da unidade curricular GEE7F1 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos N/A 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 60 Prática: 0 A Subtotal: 60 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 60 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa 
Conceitos financeiros fundamentais Demonstrações Financeiras e princípios de análise; 

Planejamento financeiro; Avaliação de ativos; Orçamento de capital. 

Nome da Unidade Curricular Presença Africana no Brasil: Tecnologia, Trabalho e Cultura 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Ciências Humanas. Ciclo de Síntese, Extensão e Integração de 

conhecimento. 

Código da unidade curricular FCH7XB 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos N/A 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 30 Prática: 15 A Subtotal: 45 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 45 

Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 45 

Ementa 

Colonialidade do poder e racismo. Racialização das relações sociais. Africanidades. Resistência 

e liberdade. Racismo e gênero. Consciência negra e tecnologia. Africanidades e Currículos 

Escolares. 

Nome da Unidade Curricular Presença Africana no Brasil 

Área de conhecimento.  Ciclo de Formação Ciências Humanas. Ciclo de Síntese, Extensão e Integração de 

conhecimento. 

Código da unidade curricular FCH7XC 

Idioma da unidade curricular Português 

Pré-requisitos N/A 

Carga horária presencial (em horas) Teórica: 30 Prática: 0 A Subtotal: 30 

Carga horária na modalidade EaD (em horas) B Subtotal: 0 

Carga horária total da unidade curricular (A + B em horas) 30 
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Carga horária destinada à APCC nesta unidade curricular (em horas) 0 

Carga horária destinada à creditação da extensão (em horas) 0 

Ementa 
Colonialidade do poder e racismo. Racialização das relações sociais. Africanidades. Resistência 

e liberdade. Racismo e gênero. Consciência negra e tecnologia. 

 

A Tabela 5.17 representa a distribuição das unidades curriculares por área do 

curso. 

 

Tabela 5.17: Distribuição das unidades curriculares por área do curso 

ÁREA DE 

CONHECIMENTO 
UNIDADES CURRICULARES CH (h) 

% da CH da área em 

relação à CH das 

unidades curriculares 

do curso 

% da CH em EAD em 

relação à CH das 

unidades curriculares do 

curso 

Ciências Exatas e da 

Terra 

Física Aplicada à Área da Saúde 1 60 

19,9 0 

Física Aplicada à Área da Saúde 2 60 

Física Aplicada à Área da Saúde 3 60 

Tópicos Matemáticos 1 90 

Tópicos Matemáticos 2 90 

Proteção Radiológica 60 

Formação de Imagens 1 60 

Física das Radiações 90 

Radiologia Industrial 30 

Carga Horária de Optativas da Área 90 

Ciências Humanas 

Bioética 30 

17,7 0 Psicologia do Trabalho 30 

Carga Horária de Optativas da Área 555 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

Metodologia da Pesquisa 30 

9,1 0 

Trabalho de Conclusão de Curso 1 – 

TCC 1 
30 

Fundamentos de Empreendedorismo 30 

Fundamentos de Administração 45 

Carga Horária de Optativas da Área 180 

Ciências da Saúde 

Introdução à Radiologia  30 

21,2 0 

Biossegurança 45 

Exames Radiológicos Convencionais 1 90 

Assistência Integral do Paciente em 

Radiologia 
30 

Mamografia 45 

Exames Radiológicos Convencionais 2 75 

Radiologia Odontológica 30 

Cartas Técnicas 30 

Medicina Nuclear 60 

Carga Horária de Optativas da Área 300 

Ciências Biológicas 

Fundamentos de Bioquímica 45 

10,0 0 

Biologia Celular e Microbiologia 45 

Anatomia Humana 1 45 

Fisiologia Geral 60 

Anatomia Humana 2 45 

Anatomofisiopatologia nas Imagens 

Médicas 1 
45 

Anatomofisiopatologia nas Imagens 

Médicas 2 
30 

Carga Horária de Optativas da Área 30 
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Engenharias 

Dosimetria 30 

12,6 0 

Laboratório de Radiologia 30 

Formação de Imagens 2 45 

Radioterapia 45 

Tomografia Computadorizada 45 

Ressonância Magnética 60 

Ultrassom 30 

Processamento de Imagens Digitais 45 

Carga Horária de Optativas da Área 105 

Linguística, Letras e 

Artes 

Comunicação Oral e Escrita 30 
9,5 0 

Carga Horária de Optativas da Área 300 

TOTAL 3.465 100 0 

 

As Tabelas 5.18 e 5.19 representam a distribuição das unidades curriculares do 

ciclo de humanidades. 

 

Tabela 5.18: Distribuição das unidades curriculares obrigatórias do ciclo de humanidades. 

ÁREA Unidades curriculares CH [h] 
% da CH em relação à CH do Ciclo 

de humanidades (obrigatórias) 

Ciências Humanas 
Bioética 30 

20,0 
Psicologia do Trabalho 30 

Ciências Sociais Aplicadas 

Metodologia da Pesquisa 30 

35,0 Fundamentos de Empreendedorismo 30 

Fundamentos de Administração 45 

Linguística, Letras e Artes Comunicação Oral e Escrita 30 10,0 

Atividade física, saúde e 

qualidade de vida 

Introdução à Radiologia 30 
35 Biossegurança 45 

Assistência Integral ao Paciente em Radiologia 30 

Atividades extensão* 0 0 

TOTAL 300 10,3% da CH total do curso 

 

Tabela 5.19: Distribuição das unidades curriculares optativas do ciclo de humanidades. 

ÁREA Unidades curriculares CH [h] 

% da CH em relação à CH 

do Ciclo de humanidades 

(optativas) 

Ciências Humanas 

Educação Especial e Processos Inclusivos 45 

41,6 

Relações Interpessoais, Grupo e Poder 30 

Filosofia da Ciência e da Tecnologia 45 

Radiologia e Comunidade* 75 

Desenvolvimento de material didático interativo para 

ensino de radiologia* 
75 

Libras 45 

Planejamento De Carreira 60 

Tecnologia Social e Economia Solidária 60 

Tecnologia, Trabalho e Saúde 45 

Presença Africana no Brasil: Tecnologia, Trabalho e 

Cultura* 
45 

Presença Africana no Brasil 30 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

Fundamentos de Gestão de Pessoas 45 

13,5 
Fundamentos de Economia 30 

Fundamentos de Marketing 45 

Fundamentos de Finanças 60 
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Linguística, Letras e 

Artes 
Prática Artística Musical: Grupos Instrumentais 1* 

300 (90h de unidade 

curricular e 210h de 

Extensão) 

22,5 

Atividade física, 

saúde e qualidade de 

vida 

Radiologia Veterinária 30 

22,5 

Normas e Recomendações em Radiologia 30 

Radiologia Forense 30 

Radiologia no Centro Cirúrgico 30 

Protocolos em TC e RM 30 

Saúde Coletiva* 75 

Voluntariado em Saúde* 75 

Atividades extensão* 555 41,6 

TOTAL 1.335 45,6% da CH total do curso 

 

A Tabela 5.20 apresenta o rol de unidades curriculares extensionistas propostas 

pelo curso.  

No CSTR, o aluno poderá cumprir a carga horária das atividades extensionistas 

(300h) de duas formas: 

• Cursando unidades curriculares extensionistas (ofertadas pelo curso ou pela 

instituição), certificadas pelo(a) PRAEXT (Professor(a) Responsável pela 

Extensão) e vinculadas a projetos de extensão da UTFPR; 

• Cumprindo a carga horária da extensão realizando atividades extensionistas 

certificadas pelo(a) PRAEXT e vinculadas a projetos de extensão dentro da 

UTFPR. 

Os planos de ensino das 4 unidades curriculares extensionistas, ofertadas pelo 

CSTR, estão presentes nos anexos 1 a 4. 

 

Tabela 5.20 - Rol de unidades curriculares extensionistas a serem ofertadas na matriz 

 Unidade curricular 

Horas 

Teórica 

(Presencial) 

Prática 

(Presencial) 
EAD Total 

E.1 

Saúde Coletiva 

Objetivo: Compreender o processo saúde-doença de forma 

ampliada, visando a melhoria de qualidade de vida da população. 

Esta disciplina atende os seguintes ODS: objetivo 3 (boa saúde e 

bem-estar) e objetivo 4 (educação de qualidade). 

30 45 0 75 

E.2 

Radiologia e Comunidade 

30 45 0 75 

Objetivo: Proporcionar ao aluno conhecimentos, habilidades e 

atitudes na integração da comunidade, sociedade e radiologia com 

os diferentes tipos de clientes e locais, onde os quais fará contato 

no desenvolvimento do projeto de extensão. 

Esta disciplina atende os seguintes ODS: objetivo 3 (boa saúde e 

bem-estar) e objetivo 4 (educação de qualidade). 

E.3 

Voluntariado em Saúde 

Objetivo: Proporcionar ao aluno ações de caráter voluntário em 

diversos serviços de saúde, com a finalidade de apresentar ao aluno 

um universo mais amplo do futuro profissional e uma visão 

humanizada de sua atuação profissional. 

30 45 0 75 
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Esta disciplina atende os seguintes ODS: objetivo 3 (boa saúde e 

bem-estar) e objetivo 4 (educação de qualidade) 

E.4 

Desenvolvimento de material didático interativo para ensino de 

radiologia. 

Objetivo: Estimular os alunos do curso a desenvolverem materiais 

didáticos para o ensino de conceitos básicos de algumas unidades 

curriculares, como física e anatomia, e aplicar esses materiais para 

proporcionar o aprendizado de crianças e adolescentes em 

instituições de ensino. 

Esta disciplina atende os seguintes ODS: objetivo 3 (boa saúde e 

bem-estar) e objetivo 4 (educação de qualidade). 

30 45 0 75 

 

5.4.5 EQUIVALÊNCIAS DE UNIDADES CURRICULARES 

 

A equivalência entre as unidades curriculares das matrizes 678 e 843 (já que 

ainda existem alunos no curso que pertencem a essas matrizes) com as da matriz está nas 

Tabelas 5.21 e 5.22, respectivamente. Nessas tabelas, “PE” significa período e “N.A.S.” 

número de aulas semanais. 

 

Tabela 5.21: Equivalências das unidades curriculares da Matriz 678 para a matriz, por Período (PE) e 

Número de Aulas Semanais (N.A.S.) 

Matriz 678 PE N.A.S. Matriz PE N.A.S. 

Mecânica 1 4 Descontinuada 

Fluídos e Processos Térmicos 1 4 Descontinuada 

Ambiente Hospitalar 1 2 Introdução à Radiologia 1 2 

Comunicação Linguística 1 3 Comunicação Oral e Escrita 1 2 

Fundamentos de Bioquímica 1 3 Fundamentos de Bioquímica 1 3 

Biologia Celular e Microbiologia 1 3 Biologia Celular e Microbiologia 1 3 

Cálculo Diferencial e Integral 1 6 Descontinuada 

Eletricidade e Magnetismo 2 6 Descontinuada 

Anatomia 2 4 
Anatomia Humana 1 

Anatomia Humana 2 

1 

2 

3 

3 

Bioética 2 2 Bioética 2 2 

Técnicas de Enfermagem 2 4 Assistência Integral ao Paciente em Radiologia 3 2 

Matemática Aplicada 2 3 Descontinuada 

Álgebra Linear 2 2 Descontinuada 

Psicologia do Relacionamento Humano 2 2 Psicologia do Trabalho 4 2 

Eletrônica de Componentes e Circuitos 2 2 Descontinuada 

Física Atômica e Nuclear 3 4 Física das Radiações 3 6 

Fisiologia 3 3 Fisiologia Geral 2 4 

Exames Radiológicos Convencionais 3 7 Exames Radiológicos Convencionais 1 3 6 

Formação de Imagens em Radiologia 

Convencional 
3 4 

Formação de Imagens 1 

Formação de Imagens 2 

3 

4 

4 

3 

Proteção Radiológica 3 3 Proteção Radiológica 3 4 

Técnicas de Câmara Escura 3 2 Formação de Imagens 2 4 3 

Instalações Elétricas em Ambientes de 

Radiologia 
3 2 Descontinuada 

Laboratório de Física Atômica e 

Nuclear 
4 2 Laboratório de Radiologia 5 2 

Anatomia e Fisiologia nas Imagens 

Médicas 
4 3 

Anatomofisiopatologia nas Imagens Médicas 1 

Anatomofisiopatologia nas Imagens Médicas 2 

4 

5 

3 

2 

Exames Radiológicos Especiais 4 6 
Mamografia 

Radiologia Odontológica 

4 

5 

3 

2 
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Patologia Básica 4 2 Anatomofisiopatologia nas Imagens Médicas 1 4 3 

Gestão de Serviços de Saúde 4 2 Descontinuada 

Segurança do Trabalho 4 2 Biossegurança 2 3 

Iniciação à Pesquisa Científica 4 3 Metodologia da Pesquisa 4 2 

Informática Básica 4 2 Descontinuada 

Óptica Física 4 2 Descontinuada 

Medicina Nuclear 5 4 Medicina Nuclear 6 4 

Radiobiologia Molecular e Celular 5 2 Será uma unidade curricular optativa 2 

Exames Radiológicos Contrastados 5 5 Exames Radiológicos Convencionais 2 4 5 

Patologia Oncológica 5 3 Anatomofisiopatologia nas Imagens Médicas 2 5 2 

Cartas Técnicas 5 3 Cartas Técnicas 5 2 

Dosimetria das Radiações 5 2 Dosimetria 4 2 

Ressonância Magnética 5 4 Ressonância Magnética 5 4 

Lógica de Programação 5 2 Descontinuada 

Radioterapia 6 3 Radioterapia 4 3 

Radiologia Industrial 6 2 Radiologia Industrial 6 2 

Tomografia Computadorizada 6 3 Tomografia Computadorizada 5 3 

Métodos Especiais em Enfermagem 6 3 Descontinuada 

Ultrassom 6 2 Ultrassom 6 2 

Processamento de Imagens Digitais 6 3 Processamento de Imagens Digitais 6 3 

Metodologia de Produção Científica 6 2 TCC 1 – Trabalho de Conclusão de Curso 1 5 2 

Empreendedorismo 6 2 Fundamentos de Empreendedorismo 6 2 

Ergonomia aplicada à Radiologia 6 3 Será uma unidade curricular optativa 3 

Trabalho de Diplomação 6  Não há convalidação entre TD e TCC 2 

 

Tabela 5.22: Equivalências das unidades curriculares da Matriz 843 para a matriz, por período (PE) e 

Número de Aulas Semanais (N.A.S) 

Matriz 843 PE N.A.S. Matriz PE N.A.S. 

Física Teórica A 1 4 Descontinuada 

Física Teórica B 2 4 Descontinuada 

Ambiente Hospitalar 1 2 Introdução à Radiologia 1 2 

Comunicação Oral e Escrita 1 2 Comunicação Oral e Escrita 1 2 

Cálculo Diferencial e Integral A 1 6 Descontinuada 

Fundamentos de Bioquímica 1 3 Fundamentos de Bioquímica 1 3 

Biologia Celular e Microbiologia 1 3 Biologia Celular e Microbiologia 1 3 

Física Teórica C 3 4 Descontinuada 

Anatomia Humana 1 1 4 Anatomia Humana 1 1 3 

Anatomia Humana 2 2 3 Anatomia Humana 2 2 3 

Bioética 2 2 Bioética 2 2 

Cálculo Diferencial e Integral B 2 4 Descontinuada 

Álgebra Linear 2 2 Descontinuada 

Primeiros Socorros 3 2 Assistência Integral ao Paciente em Radiologia 3 2 

Cálculo Diferencial e Integral C 3 4 Descontinuada 

Psicologia do Relacionamento Humano 4 2 Psicologia do Trabalho 4 2 

Física das Radiações 3 4 Física das Radiações 3 6 

Fisiologia Geral 2 4 Fisiologia Geral 2 4 

Exames Radiológicos Convencionais 1 3 6 Exames Radiológicos Convencionais 1 3 6 

Formação de Imagens 1 3 4 Formação de Imagens 1 3 4 

Proteção Radiológica 3 3 Proteção Radiológica 3 4 

Formação de Imagens 2 4 3 Formação de Imagens 2 4 3 

Laboratório de Radiologia 6 2 Laboratório de Radiologia 5 2 

Anatomofisiopatologia nas Imagens Médicas 1 4 3 Anatomofisiopatologia nas Imagens Médicas 1 4 3 

Mamografia 4 4 Mamografia 4 3 

Radiologia Odontológica 5 2 Radiologia Odontológica 5 2 

Biossegurança 2 4 Biossegurança 2 3 

Metodologia da Pesquisa 4 2 Metodologia da Pesquisa 4 2 
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Física Teórica D 4 4 Descontinuada 

Medicina Nuclear 6 4 Medicina Nuclear 6 4 

Radiobiologia Molecular e Celular 5 2 Será uma unidade curricular optativa 2 

Exames Radiológicos Convencionais 2 4 6 Exames Radiológicos Convencionais 2 4 5 

Anatomofisiopatologia nas Imagens Médicas 2 6 2 Anatomofisiopatologia nas Imagens Médicas 2 5 2 

Cartas Técnicas 5 3 Cartas Técnicas 5 2 

Dosimetria 4 2 Dosimetria 4 2 

Ressonância Magnética 5 4 Ressonância Magnética 5 4 

Eletiva 6 2 Descontinuada 

Radioterapia 5 3 Radioterapia 4 3 

Radiologia Industrial 6 2 Radiologia Industrial 6 2 

Tomografia Computadorizada 5 3 Tomografia Computadorizada 5 3 

Processamento de Imagens Digitais 6 3 Processamento de Imagens Digitais 6 3 

Metodologia da Pesquisa 4 2 Metodologia da Pesquisa 4 2 

Gestão de Pessoas e Desenvolvimento 

Interpessoal 
6 2 

Será uma unidade curricular optativa (“Fundamentos de 

Gestão de Pessoas”) 

TCC 1 5 2 TCC 1 – Trabalho de Conclusão de Curso 1 5 2 

TCC 2 6 4 
Trabalho de Conclusão de Curso 2 – TCC 2 (componente 

curricular com 60h) 

 

A Tabela 5.23 apresenta as unidades curriculares ofertadas na matriz curricular 

678 e que não possuem equivalência com a matriz. 

 

Tabela 5.23: Unidades curriculares ofertadas na matriz 678 que não tem equivalência com a matriz, por 

Período (PE) e Número de Aulas Semanais (N.A.S.). 

Matriz 678 PE N.A.S. 

Mecânica 1 4 

Cálculo Diferencial e Integral 1 6 

Fluídos e Processos Térmicos 1 4 

Eletrônica de Componentes e Circuitos 2 2 

Álgebra Linear 2 2 

Matemática Aplicada 2 3 

Eletricidade e Magnetismo 2 6 

Instalações Elétricas em Ambientes de Radiologia 3 2 

Informática Básica 4 2 

Óptica Física 4 2 

Lógica de Programação 5 2 

Métodos Especiais em Enfermagem 6 3 

Gestão de Serviços de Saúde  4 2 

 

A Tabela 5.24 apresenta as unidades curriculares ofertadas na matriz curricular 

843 e que não possuem equivalência com a matriz curricular atual. 

 

Tabela 5.24: Unidades curriculares ofertadas na matriz 843 que não tem equivalência com a matriz 

curricular atual, por Período (PE) e Número de Aulas Semanais (N.A.S.). 

Matriz 843 PE N.A.S. 

Física Teórica A 1 4 

Cálculo Diferencial e Integral A 1 6 

Física Teórica B 2 4 

Álgebra Linear 2 2 

Cálculo Diferencial e Integral B 2 4 

Cálculo Diferencial e Integral C 3 4 
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Física Teórica C 3 4 

Física Teórica D 4 4 

Eletiva   

 

A Tabela 5.25 apresenta as unidades curriculares ofertadas na matriz curricular 

proposta e que não possuem equivalência com a matriz 678. 

 

Tabela 5.25: Unidades curriculares ofertadas na matriz que não tem equivalência com a matriz 678, por 

Período (PE) e Número de Aulas Semanais (N.A.S.). 

MATRIZ PE N.A.S. 

Física Aplicada à Área da Saúde 1 1 4 

Física Aplicada à Área da Saúde 2 2 4 

Física Aplicada à Área da Saúde 3 3 4 

Tópicos Matemáticos 1 1 6 

Tópicos Matemáticos 2 2 6 

Fundamentos de Administração 5 3 

 

A Tabela 5.26 apresenta as unidades curriculares ofertadas na matriz curricular 

atual e que não possuem equivalência com a matriz 843. 

 

Tabela 5.26: Unidades curriculares ofertadas na matriz que não tem equivalência com a 843, por Período 

(PE) e Número de Aulas Semanais (N.A.S.). 

MATRIZ PE N.A.S. 

Física Aplicada à Área da Saúde 1 1 4 

Física Aplicada à Área da Saúde 2 2 4 

Física Aplicada à Área da Saúde 3 3 4 

Tópicos Matemáticos 1 1 6 

Tópicos Matemáticos 2 2 6 

Fundamentos de Administração 5 3 

 

 Alunos das matrizes 678 ou 843 que migrem para a matriz poderão convalidar 

as algumas horas de extensão utilizando as horas atingidas nas atividades complementares 

(pontuação completada no grupo 2, de acordo com o REGULAMENTO DAS 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CSTR presente na Resolução 01/2017) 

(UTFPR, 2017b). 

 

5.5 DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS 

 

O egresso deve apresentar as seguintes competências: 

• Aplicar conhecimentos matemáticos, físicos, químicos e biológicos à área da 

saúde e da radiologia. Essas competências são abordadas pelas unidades 

curriculares de “Física Aplicada à Área da Saúde 1”, “Biossegurança”, 
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“Fisiologia Geral”, “Física Aplicada à Área da Saúde 2”, “Física Aplicada à 

Área da Saúde 3”, “Física das Radiações”, “Proteção Radiológica”, “Formação 

de Imagens 1”, “Exames Radiológicos Convencionais 1”, “Exames 

Radiológicos Convencionais 2”, “Mamografia”, “Radioterapia”, “Formação de 

Imagens 2”, “Dosimetria”, “Anatomofisiopatologia nas Imagens Médicas 1”, 

“Radiologia Odontológica”, “Tomografia Computadorizada”, “Ressonância 

Magnética”, “Cartas Técnicas”, “Laboratório de Radiologia”, 

“Anatomofisiopatologia nas Imagens Médicas 2”, “Radiologia Industrial”, 

“Medicina Nuclear”, “Ultrassom” e Extensionista de “Saúde Coletiva”. 

• Ser capaz de realizar os exames diagnósticos por imagem (na área da saúde ou 

na indústria), bem como entender como os mesmos são realizados e se as 

imagens produzidas estão com qualidade diagnóstica, e as terapias de acordo 

com as especificações técnicas de cada equipamento, buscando a obtenção de 

imagens de qualidade diagnóstica e terapias efetivas. Essas competências são 

abordadas pelas unidades curriculares de “Exames Radiológicos Convencionais 

1”, “Exames Radiológicos Convencionais 2”, “Mamografia”, “Radioterapia”, 

“Formação de Imagens 2”, “Radiologia Odontológica”, “Tomografia 

Computadorizada”, “Ressonância Magnética”, “Cartas Técnicas”, “Radiologia 

Industrial”, “Medicina Nuclear” e “Ultrassom”. 

• Aplicar adequadamente as normas de proteção radiológica, em relação a si 

próprio, assim como, para o paciente e o meio ambiente. Essas competências 

são abordadas pelas unidades curriculares de “Proteção Radiológica”, 

“Formação de Imagens 1”, “Exames Radiológicos Convencionais 1”, “Exames 

Radiológicos Convencionais 2”, “Mamografia”, “Radioterapia”, “ Formação de 

Imagens 2”, “Radiologia Odontológica”, “Tomografia Computadorizada”, 

“Cartas Técnicas”, “Radiologia Industrial” e “Medicina Nuclear”. 

• Executar os protocolos de controle de qualidade, dosimetria e manutenção de 

equipamentos. Essas competências são abordadas pelas unidades curriculares 

de “Mamografia”, “Radioterapia”, “Dosimetria”, “Radiologia Odontológica”, 

“Tomografia Computadorizada”, “Ressonância Magnética”, “Laboratório de 

Radiologia”, “Radiologia Industrial”, “Medicina Nuclear” e “Ultrassom”. 

• Fornecer os meios necessários para a resolução de problemas e gerar bem-estar 

aos pacientes sob seus cuidados, de forma humanizada e ética. Essas 

competências são abordadas pelas unidades curriculares de “Biossegurança”, 
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“Bioética”, “Assistência Integral ao Paciente em Radiologia”, “Psicologia do 

trabalho”, Extensionista de “Saúde Coletiva”, Extensionista de “Voluntariado 

em Saúde” e Extensionista de “Radiologia e Comunidade”. 

• Otimizar as técnicas de processamento das imagens. Essas competências são 

abordadas pelas unidades curriculares de “Formação de Imagens 1”, “Exames 

Radiológicos Convencionais 1”, “Exames Radiológicos Convencionais 2”, 

“Mamografia”, “Formação de Imagens 2”, “Radiologia Odontológica”, 

“Tomografia Computadorizada”, “Ressonância Magnética”, “Cartas Técnicas”, 

“Processamento de Imagens Digitais”, “Radiologia Industrial”, “Medicina 

Nuclear” e “Ultrassom”. 

• Ser capaz de atuar na gestão de empresas ou de equipes ligadas à radiologia. 

Essas competências são abordadas pelas unidades curriculares de “Psicologia 

do Trabalho”, “Fundamentos de Administração”, “Fundamentos de 

Empreendedorismo” e Extensionista de “Saúde Coletiva”. 

• Dominar a escrita, a oralidade e desenvolver pesquisas científicas. Essas 

competências são abordadas pelas unidades curriculares de “Comunicação Oral 

e Escrita”, “Metodologia da Pesquisa”, “Trabalho de Conclusão de Curso 1 – 

TCC 1”, Extensionista de “Saúde Coletiva”, Extensionista de “Voluntariado em 

Saúde”, Extensionista de “Radiologia e Comunidade”, Extensionista de 

“Desenvolvimento de Material Didático Interativo para Ensino de Radiologia” 

e pelo componente curricular “Trabalho de Conclusão de Curso 2 – TCC 2”.  

• Aplicar os conceitos teóricos adquiridos na prática, levando em consideração a 

interdisciplinaridade das práticas radiológicas. Essas competências são 

abordadas pelas unidades curriculares “Exames Radiológicos Convencionais 

1”, “Exames Radiológicos Convencionais 2”, “Mamografia”, “Radioterapia”, 

“Anatomofisiopatologia nas Imagens Médicas 1”, “Radiologia Odontológica”, 

“Tomografia Computadorizada”, “Ressonância Magnética”, “Cartas Técnicas”, 

“Laboratório de Radiologia”, “Anatomofisiopatologia nas Imagens Médicas 2”, 

“Radiologia Industrial”, “Medicina Nuclear”, “Ultrassom”, Extensionista de 

“Saúde Coletiva”, Extensionista de “Voluntariado em Saúde”, Extensionista de 

“Radiologia e Comunidade”, Extensionista de “Desenvolvimento de Material 

Didático Interativo para Ensino de Radiologia” e pelo componente curricular 

“Estágio Curricular Obrigatório”. 
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• Ser capaz de prestar um atendimento humanizado aos pacientes, comunicar-se 

adequadamente com pacientes, acompanhantes ou clientes, ser capaz de 

trabalhar em grupo e de atuar como líder de suas equipes de trabalho e 

administrar os conflitos que possam surgir, sempre considerando aspectos 

bioéticos e psicológicos. Essas competências são abordadas pelas unidades 

curriculares de “Comunicação Oral e Escrita, Bioética”, “Assistência Integral 

ao Paciente em Radiologia”, “Psicologia do Trabalho”, “Fundamentos de 

Administração” e “Fundamentos de Empreendedorismo”.  

 

5.6 EXTENSÃO 

 

O Conselho de Graduação e Educação Profissional Da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná aprovou, em 01/10/2018 (COGEP, 2018a), o regulamento 

de registro e de inclusão das atividades de extensão nos currículos dos cursos de 

graduação da UTFPR.  Neste regulamento, fica estipulado que as atividades de extensão 

são obrigatórias para todos os estudantes dos cursos regulares de graduação da UTFPR, 

em um mínimo de dez por cento da carga horária total do curso. 

No Curso Superior de Tecnologia em Radiologia, a carga horária das atividades 

de extensão na matriz, de 300h, poderá ser atingida pelos alunos nas seguintes formas: 

• Cursando unidades curriculares extensionistas (ofertadas na grade curricular do 

curso ou dentro da instituição), certificadas pelo(a) PRAEXT (Professor(a) 

Responsável pela Extensão) e vinculadas a projetos de extensão da UTFPR, 

possibilitando uma integração do aluno com outros cursos e projetos que estejam 

interligados na instituição e, caso seja necessário, realizando atividades 

extensionistas certificadas. 

• Cumprindo a carga horária da extensão realizando atividades extensionistas 

certificadas pelo(a) PRAEXT e relacionadas a projetos de extensão dentro da 

UTFPR. Essas atividades podem ser: participação de atividades vinculadas ao 

curso (tais como Jornada Acadêmica, Outubro Rosa, Eventos proporcionados 

pelo Centro Acadêmico, etc...), atividades com a comunidade externa (visitas, 

atividades em instituições de saúde ou ensino que possam trazer benefício à 

comunidade atingida e eventos oferecidos pela comunidade externa) e 

apresentação de artigos na área de extensão. 
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Caso, durante a realização do Estágio ou do TCC, o aluno desenvolver alguma 

atividade dentro de algum projeto extensionista, desde que na área do curso, esta carga 

horária desenvolvida poderá ser contabilizada para o estudante como extensão, a partir da 

certificação da mesma pelo PRAEXT. 

 

5.7 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

O PDI da UTFPR estabelece que o estágio curricular, obrigatório para todos os 

cursos de nível técnico e de graduação, visa à complementação do processo ensino-

aprendizagem e tem como objetivos (UTFPR, 2018a): 

• facilitar a inserção do estudante no mundo do trabalho; 

• propiciar adaptação social e psicológica do estudante à futura atividade 

profissional.  

Adicionalmente, o PPI (Projeto Pedagógico Institucional) considera que o 

estágio merece destaque por se constituir como espaço privilegiado de aprendizagem, 

que permite ao estudante integrar-se ao mundo do trabalho, deparando-se com situações, 

relacionamentos, técnicas e posturas do ambiente profissional que enriquecem e 

complementam sua formação acadêmica e empreendedora. O estudante da UTFPR deve 

ser orientado a assumir atitude pró-ativa no sentido de harmonizar as dimensões da 

formação profissional com as dimensões do desenvolvimento humanístico e cultural. 

(UTFPR, 2018b). 

Em relação à legislação vigente, destaca-se a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 

2008 (BRASIL, 2008), que define o estágio como o ato educativo escolar supervisionado, 

desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo 

do estudante, proporcionando aprendizagem social, profissional e cultural, através da sua 

participação em atividades de trabalho, vinculadas à sua área de formação acadêmico-

profissional. (BRASIL, 2008). 

O Estágio Curricular Supervisionado é uma unidade curricular obrigatória nos 

Cursos de Graduação da UTFPR, a qual é de responsabilidade do(a) PRAE (Professor(a) 

Responsável pelo Estágio) e, de acordo com seus regulamentos próprios, objetiva: 

• complementação do processo ensino-aprendizagem; 

• adaptação psicológica e social do estudante à sua futura atividade profissional; 
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• preparação do estudante para facilitar sua futura absorção pelo mercado de 

trabalho; 

• orientação do estudante na escolha de sua especialização profissional. 

O Estágio Curricular Obrigatório do curso possui uma carga horária total a ser 

cumprida de 600h, a qual possibilita o estudante estagiário atuar em diferentes áreas, 

ampliando sua visão do mercado de trabalho.  Para realizar este estágio, o estudante deve 

ter cursado as unidades curriculares de “Proteção Radiológica” e “Exames Radiológicos 

Convencionais 1” e estar, pelo menos, no 2º período. 

O estudante também tem a possibilidade de fazer o Estágio Não-Obrigatório em 

locais que forneçam algum auxílio para o estudante, como bolsa de estudo, vale refeição, 

vale transporte etc. O aluno pode realizar este tipo de estágio em qualquer período do 

curso. 

Os Estágios são realizados fora do horário de aula, no período matutino ou 

noturno. No período vespertino pode ser realizado, desde que os horários não coincidam 

com os horários das aulas em que o aluno estiver matriculado. O acompanhamento do 

aluno durante o período de estágio, seja obrigatório ou não obrigatório, será feito por um 

supervisor na unidade concedente de estágio, e será acompanhado por um professor 

orientador e do professor responsável pelas atividades de estágio do curso na UTFPR. 

Neste momento, o curso possui 31 locais de estágios ativos descritos a seguir. 

Entretanto, o aluno poderá realizar o estágio em outro local que tenha um convênio de 

estágio com a UTFPR. 

• CENTRO DE DIAGNÓSTICO INFANTIL POR IMAGEM (IMAX) 

Endereço: Rua Nunes Machado 838, Curitiba - PR 

Telefone: (41) 3024-7787 

• CENTRO DIAGNÓSTICO ÁGUA VERDE (CEDAV) 

Endereço: Rua Goias 83, Curitiba - PR 

Telefone: (41) 3345-1533 

• CERMEN - MEDICINA NUCLEAR LTDA  

Endereço: Rua Rosa Saporski 229, Curitiba - PR 

Telefone: (41) 3083-6075/3083-6070 

• CETAC - CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA  

Endereço: Rua Padre Ildefonso 105, Curitiba - PR  

Telefone: (41) 3270-3275 
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• CLÍNICA DIAGNOSTICO CAPÃO RASO LTDA 

Endereço: Rua Pedro Zagonel 195, Curitba - PR 

Telefone: (41) 3077-2455 

• CLINIMAGE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA 

Endereço: Rua Martin Afonso 558, Curitiba - PR 

Telefone: (41) 3225-5050 

• CLINIRAD – CLÍNICA DE RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA S/C 

LTDA 

Endereço: Rodovia do Caqui 1150, Curitiba - PR 

Telefone: (41) 3679-8130 

• COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE MAFRA E RIO NEGRO 

Endereço: Av. Coronel Jose Severiano Maia 590 (CEP: 89300-000) 

Telefone: (47) 3642-1624 

• DAPI - LIGA DAS SENHORAS CATÓLICAS DE CURITIBA 

Telefone: (41) 3250-3000 

Telefone: (41) 3331-9282 

Telefone: (41) 3250-3000 

Endereço 1: Av. Presidente Kennedy 4121, piso S2/S3, Curitiba - PR 

Endereço 2: Rua Brigadeiro Franco 122, Curitiba – PR 

• DELIGA E SCHRODER ODONTOLOGIA LTDA 

Endereço: Rua Fernando Amaro 662, Curitiba - PR 

Telefone: (41) 9917-6822 

• DOC LAB CLÍNICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA S/S LTDA- ME 

Endereço: Praça Zacarias 58, sala 1304, Curitiba - PR 

Telefone: (41) 3024-8223 

• ENGISA INSPEÇÃO E PESQUISA APLICADA A INDUSTRIA LTDA 

Endereço: R. Santo Inácio 555, Pinhais - PR 

Telefone: (41) 3668-1919 

• EXAMINI DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 

Endereço: R. João Ângelo Cordeiro 903, São José dos Pinhais - PR 

Telefone: (41) 3146-0001 

• FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNSAUDE (VIGILANCIA 

SANITÁRIA) 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enBR774BR774&tbm=lcl&ei=13tNXZvXIdXW5OUPrtOBgAY&q=examini&oq=examini&gs_l=psy-ab.3.0.0l6j0i10k1j0l2j0i10k1.161500.162482.0.164523.7.6.0.1.1.0.266.815.1j4j1.6.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.7.823...35i39k1j0i67k1j0i131k1.0.wVmzN53hh1M
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Endereço: Rua Piquirí 170, Curitiba - PR 

Telefone: (41) 3330-4300 

• HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA FILIAL DO PARANÁ  

Endereço: Av. Vicente Machado 1310, Curitiba - PR 

Telefone: (41) 3017-5210 

• HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR 

Endereço: R. Gen. Carneiro 181, Curitiba - PR 

Telefone: (41) 3310-2656 

• HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE 

Endereço: Rua Desembargador Motta 1070, Curitiba - PR 

Telefone: (41) 3310-1313/3310-1345/3310-1146 

• IMAGEOLOGIA FACIAL S/S LTDA 

Endereço: Av. Cândido de Abreu 526, Curitiba - PR 

Telefone: (41) 3352-5595 

• INSTITUTO DE DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS POR IMAGEM 

LTDA (IDEPI) 

Endereço: Av. Sete De Setembro 4848, Curitiba - PR 

Telefone: (41) 3302-7000 

• INSTITUTO DE ONCOLOGIA E RADIOTERAPIA DE CURITIBA 

Endereço: R. Emílio de Menezes 905, Curitiba - PR 

Telefone: (41) 3012-2800 

•  INSTITUTOS LACTEC 

Endereço: BR 116 KM 98, Curitiba - PR 

Telefone: (41) 3361-6221/ 3361-6137 

• LABORATÓRIO DE IMAGEM DOCOL LTDA 

Endereço: Av. Marechal Deodoro 51, conjunto 105A-B, Curitiba - PR 

Telefone: (41) 3019-8500/3019-8580 

• LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CÂNCER - LPCC (ERASTO 

GAERTNER) 

Endereço: Rua Dr. Ovande Do Amaral 201, Curitiba - PR 

Telefone: (41) 3361-5159 

• MEDICINA NUCLEAR ALTO DA XV LTDA (QUANTA) 

Endereço: Rua Marechal Deodoro 3020, Curitiba - PR 

https://www.google.com/search?q=Instituto%20De%20Oncologia%20E%20Radioterapia%20De%20Curitiba&rlz=1C1GGRV_enBR774BR774&oq=Instituto+De+Oncologia+E+Radioterapia+De+Curitiba&aqs=chrome..69i57.1310j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=-25426333,-49290245,1683&tbm=lcl&rldimm=16012264206634437550&lqi=CjFJbnN0aXR1dG8gRGUgT25jb2xvZ2lhIEUgUmFkaW90ZXJhcGlhIERlIEN1cml0aWJhGRIg4LjUc9z5WicKJWluc3RpdHV0byBkZSBvbmNvbG9naWEgZSByYWRpb3RlcmFwaWE&ved=2ahUKEwjOj4Pu-PXjAhXQILkGHTPUCqAQvS4wAHoECAoQIA&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2
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Telefone: (41) 3362-9778 

• ONCOVILLE ATENDIMENTO ONCOLÓGICO INTEGRAL LTDA 

Endereço: BR-277 Curitiba Ponta Grossa 1437, Curitiba - PR 

Telefone: (41) 3013-8800 

• PARANÁ CLÍNICAS PLANOS DE SAÚDE S/A 

Endereço: Av. Sete De Setembro 4713, Curitiba - PR  

Telefone: (41) 3340-3000 

• PAULO ROGERIO NOVACK 

Telefone: (55) 99112-0419 

• PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 

Endereço: Rua Izabel A Redentora 2355, São José dos Pinhais - PR 

Telefone: (41) 3283-5522 

Telefone: (41) 3033-9999 

• PRIMA MEDICINA RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 

LTDA 

Endereço: R. Bolsão dos Papagaios 48, Pinhais – PR 

• R R JAKUBIAK ANÁLISES TECNICAS – ME 

Telefone: (41) 98804-6252 

• SOCIEDADE HOSPITAL BOM JESUS (CIDADE DE RIO NEGRO PR) 

Endereço: Rua Capitão João Bley 604, Rio Negro – PR 

Telefone: (47) 3642-3470 

 

5.8 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso é desenvolvido conforme estabelecido no 

Regulamento do TCC para os Cursos de Graduação, em vigência na UTFPR, e tem como 

objetivos: 

• Desenvolver a capacidade de aplicação dos conceitos e teorias adquiridas 

durante o curso de forma integrada, por meio da execução de um projeto de 

pesquisa.  

• Desenvolver a capacidade de planejamento e unidade curricular para resolver 

problemas dentro das diversas áreas de formação.  

• Despertar o interesse pela pesquisa como meio para a resolução de problemas.  

https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enBR774BR774&tbm=lcl&ei=fHxNXarsNJad5OUP1JyqGA&q=prima+medicina&oq=prima+medi&gs_l=psy-ab.3.0.0l10.93218.98919.0.100049.10.9.0.1.1.0.130.937.3j6.9.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.10.937...35i39k1j0i131k1.0.pHFsEDjYcpM
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• Estimular o espírito empreendedor, por meio da execução de projetos que levem 

ao desenvolvimento de produtos, os quais possam ser patenteados e/ou 

comercializados.  

• Intensificar a extensão universitária, por intermédio da resolução de problemas 

existentes nos diversos setores da sociedade.  

• Incentivar a construção do conhecimento coletivo.  

• Incentivar a interdisciplinaridade.  

• Incentivar a inovação tecnológica.  

• Incentivar o espírito crítico e reflexivo no meio social onde o aluno está inserido. 

• Incentivar a formação continuada. 

O desenvolvimento do TCC estende-se por dois semestres: uma unidade 

curricular obrigatória do curso, denominada “Trabalho de Conclusão de Curso 1 - TCC 

1”, e um componente curricular obrigatório, denominado “Trabalho de Conclusão de 

Curso 2 – TCC 2”. A unidade curricular TCC 1 corresponde à etapa de elaboração da 

proposta do Projeto de Pesquisa, que deverá ser avaliada, seguindo os regulamentos da 

norma complementar, elaborada por uma equipe de  docentes que auxiliarão o PRATCC 

(Professor(a) Responsável pelo TCC) em suas atribuições, mas que não responderão 

junto ao colegiado do curso como responsáveis pela atividade, de acordo com a 

RESOLUÇÃO COGEP/UTFPR Nº 180, DE 5 DE AGOSTO DE 2022. Esta norma 

deverá ser aprovada pelo colegiado do curso. O TCC 2 corresponde à etapa de execução 

do Projeto de Pesquisa e somente poderá ser cursada após a devida aprovação na unidade 

curricular TCC 1. 

O TCC deve ser realizado individualmente por cada estudante. Os produtos 

aceitos como trabalhos de conclusão de curso, assim como as exigências mínimas para 

cada formato de TCC e a forma como o TCC será avaliado serão definidos pela norma 

complementar, já mencionada anteriormente.  

Após a finalização, correção e aprovação do TCC pela banca, o resumo deve 

estar disponível do Repositório Institucional da UTFPR, para acesso pela comunidade 

acadêmica e sociedade.  

Os TCCs do curso são de responsabilidade do(a) PRATCC. 

 

5.9 QUADRO SÍNTESE DA DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DO 

CURSO 
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Distribuição CH Matriz Curricular Carga Horária (h) 

CH a ser cumprida em unidades curriculares obrigatórias 1.875 

CH a ser cumprida em unidades curriculares optativas 60 

CH a ser cumprida em unidades curriculares eletivas 0 

CH a ser cumprida em unidades curriculares obrigatórias EXTENSÃO 0 

CH a ser cumprida em unidades curriculares optativas EXTENSÃO Livre Escolha do Aluno 

CH a ser cumprida em unidades curriculares eletivas EXTENSÃO 0 

Componente curricular EXTENSÃO 300 

CH destinada ao desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso  90 

CH destinada ao Estágio Obrigatório 600 

CH em unidades curriculares em EAD ou Parcialmente em EAD 0 

CH INTEGRALIZAÇÃO CURSO 2.925 

      

Distribuição da CH para o Ciclo de humanidades Carga Horária (h) 

Carga horária base para cômputo do ciclo de humanidades 

(CH Total, exceto estágio, TCC e atividades complementares) 1.965 

CH mínima do Ciclo de Humanidades (10%) 210 

CH de unidades curriculares obrigatórias para compor o ciclo de humanidades 300 

CH de unidades curriculares optativas/eletivas para compor o ciclo de 

humanidades 1.335 

TOTAL HUMANIDADES (UCs obrigatórias + UCs optativas) 1.635 

       

Distribuição da CH para a Extensão Carga Horária (h) 

CH mínima de Extensão (10% da CH Total Integralização Curso) 300 

TOTAL EXTENSÃO 300 

  

Distribuição da CH em EAD  Carga Horária (h) 

Máximo CH em EAD permitida (40%) 1.170 

CH em EAD dentro das UCs parcialmente em EAD 0 

CH em EAD em UCs em EAD 0 

TOTAL CH em EAD 0 

 

5.10 ENSINO À DISTÂNCIA 
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Atualmente no Brasil, os instrumentos legais que regem e educação a distância 

foram definidas pela Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), que foi regulamentada pelo Decreto nº 9.057, de 25 de maio 

de 2017 e o Decreto nº 9.235, 15 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o exercício das 

funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de Educação Superior e dos 

cursos superiores de graduação e de pós-graduação no sistema federal de ensino. Além 

desses documentos, podemos destacar a Portaria 2.117 de 6 de dezembro de 2019, que 

dispõe sobre a carga horária da modalidade educação a distância nos cursos de graduação 

presenciais ofertados pelas Instituições de Educação Superior (IES) do Sistema Federal 

de Ensino. 

Segundo os documentos oficiais a educação a distância, constitui-se como:  

• modalidade educacional regular;  

• realiza-se com a utilização de Tecnologias de Informação e de Comunicação 

(TICs) que possibilitam a mediação didático-pedagógica entre professor e 

estudante, nos processos ensino e aprendizagem;  

• ocorre em lugares e/ou tempos diversos; 

• diversificação e ampliação do acesso ao conhecimento; 

• flexibilização das propostas dos cursos em consonância com as características 

da sociedade atual;  

• organização do processo pedagógico com possibilidades de adequação às 

necessidades individuais;  

• gestão e metodologia organizadas de forma peculiar, atendendo diferentes 

necessidades educacionais. 

Buscando apresentar uma definição sobre educação a distância, numa 

perspectiva didático-pedagógica relevante para este PPC, podemos caracterizá-la como 

uma modalidade de ensino que possibilita a autoaprendizagem, mediada por “[...] 

recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes de 

informação, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos meios 

de comunicação” (SANCHEZ, 2005). 

Para regulamentar suas ações e permitir a oferta de cursos e/ou unidades 

curriculares à distância, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), a 

Resolução COGEP/UTFPR nº 142, de 25 de fevereiro de 2022, que dispõe sobre as 
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diretrizes curriculares dos cursos de graduação regulares, em que no Capítulo IV, trata 

dos cursos ofertados na modalidade a distância, conforme destacado a seguir: 

[...] 

Art. 24.  Entende-se por Educação a Distância (Educação a 

distância), todo processo educacional que utilize meios 

tecnológicos, e logísticos, de forma que se possa ultrapassar, parcial 

ou integralmente, os limites de presencialidade e sincronicidade. 

Parágrafo único.  A operacionalização dos cursos na modalidade 

Educação a distância deverá seguir os atos normativos da UTFPR 

e respeitar a legislação vigente. 

Art. 25.  Os cursos de graduação na modalidade Educação a 

distância da UTFPR caracterizam-se por: 

I - interação permanente entre docentes, discentes e tutores; 

II - interação síncrona e/ou assíncrona entre os participantes; 

III - flexibilidade e diversidade nas práticas pedagógicas; 

IV - utilização de metodologias e didáticas em EAD; 

V - superação de limitadores geográficos, visando à interação 

docente-discente; e 

VI - ensino focado na busca de atitudes proativas, independentes e 

críticas por parte de estudantes, para permitir que os momentos de 

trabalho individual possam contribuir significativamente para o 

processo de aprendizado. 

[...] 

Além desse documento, serve de subsídio para a inserção de atividades em 

EAD, nos cursos de graduação da UTFPR, a Resolução nº 39 de 16 de abril de 2019, que 

regulamenta a criação e a oferta de unidades curriculares na modalidade EAD e 

parcialmente em EAD em cursos de Graduação presenciais da UTFPR. Neste interim, 

destaca-se a Resolução nº 86, de 14 de julho de 2021, que altera o Art. 10 da Resolução 

nº 39/2019 – COGEP, permitindo aos novos PPC de curso, a oferta de até 40% de sua 

matriz em unidades curriculares em EAD ou parcialmente em EAD. 

Contextualizada as regulamentações nacionais e institucionais que tratam da 

educação a distância, bem como suas definições, cabe destacar que esta modalidade de 

ensino, apresenta peculiaridades que a distinguem do ensino regular presencial. São 

características presentes no processo de virtualização, que tornam a educação a distância 

uma proposta de educação autônoma, que associada a educação presencial, pode tornar 

o espaço educacional mais significativa e inclusivo.  
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Nesse viés, compreende-se que a educação a distância, como uma modalidade 

de ensino, organizada com características próprias, linguagens específicas e formatos 

particulares. Assim sendo, neste PPC do curso de Tecnologia em Radiologia, tem-se um 

forte comprometimento com uma educação de qualidade, promovendo o 

desenvolvimento humano e uma prática que promova o exercício da cidadania.  

Dada a diversidade de desenhos para oferta de unidades curriculares a distância, 

neste PPC do curso de Tecnologia em Radiologia, serão observadas as seguintes 

diretrizes: 

• O docente possui uma ação multiprofissional, atuando como professor formador 

e tutor; 

• Deve ocorrer momentos presenciais para a realização de atividades práticas, de 

laboratório, de estágios supervisionados, apresentação de trabalhos e 

seminários, de avaliações, dentre outros; 

• Utilizar metodologias ativas, possibilitando que os estudantes sejam agentes 

protagonistas de suas próprias aprendizagens; 

• Utilizar Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) para 

proporcionar uma maior interação, com todos os envolvidos no processo ensino-

aprendizagem, seja de forma síncrona ou assíncrona; 

• Utilizar o Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle) institucional, 

proporcionando uma maior interatividade dos estudantes com os objetos de 

aprendizagem, por meio da utilização das ferramentas digitais disponíveis;  

• Desenvolver a preparação do material didático, recursos audiovisuais, podcasts, 

atividades avaliativas de engajamento e de desempenho, dentre outras 

possibilidades, antes da oferta da unidade curricular na modalidade a distância; 

• Acompanhar de forma sistematizada todo o processo que envolve a oferta da 

unidade curricular a distância, de forma a avaliar possíveis necessidades e 

adequações; 

• O processo de avaliação das unidades curriculares a distância deve ocorrer de 

forma contínua, privilegiando a ação interativa do estudante com o objeto de 

aprendizagem, potencializando competências e habilidades das mais simples as 

mais complexas. 

Com base no que foi apresentado neste texto e nas regulamentações que regem 

a educação a distância, em nível nacional e institucional, esta modalidade de ensino, 
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quando implementada neste PPC, garantirá o mesmo padrão de qualidade das unidades 

curriculares presenciais. 

Ressalta-se que de acordo com o Referencial de Qualidade dos cursos à 

Distância, a Educação a distância se desloca para uma educação combinada, ou seja, 

procura se harmonizar com a educação presencial. Nesse sentido, o Ministério da 

Educação, por meio da Portaria 2.117 de 6 de dezembro de 2019, incentiva que as 

instituições de Ensino Superior introduzam “[...] a oferta de carga horária na modalidade 

de Educação a distância na organização pedagógica e curricular de seus cursos de 

graduação presenciais, até o limite de 40% da carga horária total do curso”, desde que 

observadas as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação Superior, 

como aponta Moran (2018, p. 11). 

Com as tecnologias cada vez mais rápidas e integradas, o conceito de presença 

e distância se altera profundamente e as formas de ensinar e aprender também. Estamos 

caminhando para uma aproximação sem precedentes entre os cursos presenciais e os em 

EAD. [...] Teremos inúmeras possibilidades de aprendizagem que combinarão o melhor 

do presencial (quando possível) com as facilidades do virtual.  

Neste viés, e buscando mesclar as potencialidades da educação a distância com 

a educação presencial, é possível incorporar nos componentes curriculares, do Curso de 

Tecnologia em Radiologia, metodologias aplicadas na EaD, desde que seu computo não 

ultrapasse ao percentual máximo de 40%. Contudo, neste momento, não serão ofertadas 

unidades curriculares obrigatórias na modalidade EAD ou parcialmente em EAD no 

Curso Superior de Tecnologia em Radiologia. Entretanto algumas unidades curriculares 

ofertadas por outros cursos poderão ser cursadas, pelos discentes do CSTR, na 

modalidade EAD. 

Além disso, de acordo com a RESOLUÇÃO COGEP/UTFPR Nº 181, DE 9 DE 

AGOSTO DE 2022 (COGEP, 2022) mediante aprovação do(a) coordenador(a) e do 

colegiado do curso, é possível que o(a) professor(a) de uma unidade curricular presencial 

planeje aulas assíncronas mediadas por TICs. 

 

5.11 PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

5.11.1 METODOLOGIAS DE APRENDIZAGEM 
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A metodologia de ensino e aprendizagem utilizada no Curso Superior de 

Tecnologia em Radiologia é compreendida por: 

• Técnicas de Ensino: Expositiva-Dialogada; Técnica de Laboratório (nas 

unidades curriculares total ou parcialmente práticas); Técnica de Trabalho em 

Pequenos Grupos; Pesquisa; Debate; Seminário e Visitas Técnicas.  

• Recursos Didáticos: Slides (onde os professores podem explanar os conteúdos 

aos seus alunos); Computador (do departamento ou do próprio professor, onde o 

mesmo pode apresentar exemplos de explicações, vídeos, e-books, etc.); 

Laboratório (onde os professores de unidades curriculares parcial ou 

integralmente práticas realizam suas atividades de ensino); Impressos (tais como 

apostilas, capítulos de livros e artigos); Quadro de Giz ou quadro branco. 

• Para auxiliar os professores e os alunos, o curso oferece vagas semestrais para 

monitores em algumas unidades curriculares, tais como: “Anatomia Humana 1”, 

“Anatomia Humana 2”, “Biossegurança”, “Assistência Integral ao Paciente de 

Radiologia”, “Anatomofisiopatologia nas Imagens Médicas 1”,  

“Anatomofisiopatologia nas Imagens Médicas 2”, dentre outras que possam a 

vir ter estudantes monitores. 

 

5.11.2 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TICS) NO 

PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

As tecnologias digitais da informação e comunicação adotadas no processo de 

ensino e de aprendizagem permitem a execução do projeto pedagógico do curso, garantem 

a acessibilidade digital e comunicacional, promovem a interatividade entre docentes, 

discentes e tutores (estes últimos, quando for o caso), asseguram o acesso a materiais ou 

recursos didáticos a qualquer hora e lugar e possibilitam experiências diferenciadas de 

aprendizagem baseadas em seu uso. 

As ferramentas de apoio à aprendizagem e gestão de conteúdo on-line permitem 

criar, organizar, distribuir e avaliar as atividades das aulas, as seguintes opções são 

disponibilizadas pela UTFPR ou estão disponíveis gratuitamente na WEB e serão 

utilizadas pelo curso:  

• GSuite: Google Classroom é um sistema de gerenciamento de conteúdo que 

simplifica a criação, a distribuição e a avaliação de trabalhos. 

https://ajuda.utfpr.edu.br/servicos_deinfra/gsuite/classroom
https://ajuda.utfpr.edu.br/servicos_deinfra/gsuite/classroom
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• Moodle Institucional: é um software livre, de apoio à aprendizagem hospedado 

na infraestrutura da UTFPR, o programa permite a criação de cursos "on-line", 

páginas de unidades curriculares, grupos de trabalho e comunidades de 

aprendizagem. Para mais detalhes, acesse: 

http://www.utfpr.edu.br/alunos/moodle 

• Office365: Teams é também um sistema de gerenciamento de conteúdo: 

Organize aulas, reuniões, tarefas, arquivos e colaboração: tudo em um só lugar. 

Para mais detalhes, acesse: 

https://ajuda.utfpr.edu.br/servicos_deinfra/office365/teams 

• MATLAB: Software de cálculo e simulação, disponível para estudantes, 

professor ou técnico administrativo, o uso da licença MATLAB disponível para 

a UTFPR. Para mais detalhes, acesse: 

https://www.mathworks.com/academia/tah-portal/utfpr-universidade-

tecnologica-federal-do-parana-31568410.html 

• DroidCam: software gratuito voltado para transformar o celular com 

Android em uma webcam. O programa faz a comunicação eficiente entre o 

dispositivo móvel e o computador, viabilizando a ligação por vídeo com a 

câmera do celular, que tende a ser melhor do que a câmera de notebooks. O 

programa é compatível tanto com o Windows como com o sistema 

operacional Linux, e dispensa o uso de uma webcam específica e compatível, 

bastando apenas um celular com o sistema Andoid para que seja possível a 

ligação de vídeo por softwares específicos, como o Skype e o WhatsApp. 

https://droidcam.softonic.com.br/ 

As ferramentas de vídeo chamadas/web conferência on-line permitem realizar 

reuniões, aulas ou atividades de apoio aos alunos, as seguintes opções são 

disponibilizadas pela UTFPR ou ainda estão disponíveis gratuitamente na web: 

• Gsuite: Google Meet  é um serviço de comunicação por vídeo desenvolvido pelo 

Google e é disponibilizada também na suíte de aplicativos GSuite for Education 

da UTFPR. 

• Webconf (UTFPR): é um sistema de web conferência hospedado na 

infraestrutura da UTFPR, que utiliza a plataforma BigblueButton, um software 

livre projetado para aprendizagem online. 

 

https://ajuda.utfpr.edu.br/servicos_deinfra/moodle
http://www.utfpr.edu.br/alunos/moodle
https://ajuda.utfpr.edu.br/servicos_deinfra/office365/teams
https://ajuda.utfpr.edu.br/servicos_deinfra/office365/teams
https://ajuda.utfpr.edu.br/servicos_deinfra/office365/teams
https://www.mathworks.com/academia/tah-portal/utfpr-universidade-tecnologica-federal-do-parana-31568410.html
https://www.mathworks.com/academia/tah-portal/utfpr-universidade-tecnologica-federal-do-parana-31568410.html
https://skype.softonic.com.br/
https://whatsapp.softonic.com.br/
https://ajuda.utfpr.edu.br/servicos_deinfra/gsuite/meet
https://ajuda.utfpr.edu.br/servicos_deinfra/gsuite/meet
https://ajuda.utfpr.edu.br/servicos_deinfra/webconf
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5.11.3 PROCESSOS DE AVALIAÇÃO 

 

Devido à formação interdisciplinar do Curso Superior de Tecnologia em 

Radiologia, várias são as ferramentas de avaliação utilizadas pelos docentes do curso. 

Entre estas ferramentas podemos citar projetos de pesquisa, trabalhos escritos, 

seminários, avaliações práticas e avaliações teóricas. Sendo que cada unidade curricular 

possui suas peculiaridades e necessidades, portanto o docente deverá escolher os 

processos avaliativos que mais se encaixam no objetivo da unidade curricular a ser 

ministrada 

Tendo sido escolhida a forma de avaliação pelo professor responsável pela 

unidade curricular, a aprovação dos alunos nas unidades curriculares é baseada em 

regulamentos internos da UTFPR (UTFPR, 2019a). 

A aprovação em Estágio Curricular Obrigatório, Trabalho de Conclusão de 

Curso e Atividades Complementares ou de Extensão seguirão regulamentos específicos. 

 

5.11.4 METODOLOGIAS ATIVAS 

 

As metodologias ativas de aprendizagem não têm por base a transmissão de 

informações, mas a busca do desenvolvimento de habilidades e construção dos próprios 

conhecimentos dos alunos. Uma das formas de metodologia ativa é a aprendizagem por 

resolução de problemas, que pode ser vivenciada tanto no estágio curricular quanto no 

desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso. No estágio curricular os estudantes 

podem experimentar esta forma de aprendizagem nos diversos campos de estágio. No 

trabalho de conclusão de curso pode-se encontrar o cenário apropriado para desenvolver 

habilidades, solucionando problemas técnicos e desafios utilizando criatividade e 

reflexão. 

A sala de aula invertida também é uma forma de metodologia ativa. É proposta 

uma pesquisa para os estudantes buscarem informações em meios e momentos diversos 

a respeito de conteúdos de determinadas unidades curriculares. Ao chegar na sala de aula, 

os estudantes participam de debates e discussões com os seus pares e professores 

trazendo uma bagagem de conhecimentos. Este tipo de metodologia pode ser utilizada 

em diversas unidades curriculares, inclusive nas extensionistas. 

Os seminários e discussões são outros tipos de metodologias ativas nos quais os 

professores propõem temas para investigação e debate. Com o emprego desta estratégia 
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de aprendizagem os estudantes desenvolvem o potencial argumentativo, expondo-se a 

diferentes pontos de vista em situações provocativas. Esta metodologia, que é empregada 

a partir do primeiro período do curso, desenvolve nos alunos a capacidade de expressão 

oral e de ideias. Nos campos de estágio os estudantes também podem necessitar 

argumentar e fazer exposição de ideias ao trabalharem em grupo. 

As unidades curriculares extensionistas podem aplicar metodologias ativas do 

tipo aprendizagem por projetos. Esta aprendizagem busca projetos para identificar 

situações que não são necessariamente problemas, mas que podem ser modificadas e 

aperfeiçoadas. Este processo estimula o trabalho em equipe, possibilita a descoberta de 

aptidões e desperta atitudes de liderança que podem ser um diferencial para o mercado 

de trabalho.   

  

5.12 EVASÃO E RETENÇÃO 

 

O fenômeno de evasão e retenção é um dos problemas complexos que se 

apresenta para o ensino superior brasileiro, seja público ou privado e, portanto, precisa 

ser analisado dentro do contexto institucional (SILVA FILHO et al., 2007).  

Visando assumir a responsabilidade na implantação e manutenção de condições 

para a permanência do estudante nos cursos de graduação, a UTFPR propõe ações para 

redução da evasão e da retenção de estudantes.  Neste sentido, a Comissão de Evasão e 

Retenção da Universidade Tecnológica Federal do Paraná do câmpus Curitiba tem como 

objetivo elaborar um Plano de Ação que visa ampliar a permanência e contribuir para o 

desenvolvimento acadêmico dos estudantes da UTFPR. 

Para o cálculo das taxas de evasão, definiu-se como Evasão de curso a saída 

definitiva do aluno do curso e como retenção, foi definido os conceitos de: retenção 

total que se refere a alunos que, apesar de esgotado o prazo máximo de integralização 

curricular fixado pelo CNE (Conselho Nacional de Educação), ainda não concluíram o 

curso, mantendo-se, entretanto, matriculado na universidade e a retenção parcial a 

alunos que estão desperiodizados (estão com um ou mais períodos em atraso). 

Para essas análises da evasão e retenção na UTFPR tem-se o Relatório Analítico 

de Gestão - RAG que, entre outras funções, possibilita o levantamento de dados 

correspondentes aos índices de evasão e retenção de cada curso em todos os campi da 

Instituição. Tal ferramenta computacional fornece dados quantitativos, extraídos do 

Sistema Acadêmico da UTFPR, que podem auxiliar os gestores na análise das 
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informações e contribuir nas tomadas de decisões a serem implementadas nos cursos, 

quando couber.  

A partir das análises dos dados a gestão da UTFPR tem incentivado ações que 

visam a minimização de tais taxas, pode-se citar: programa de monitoria, auxílio 

estudantil, apoio pedagógico, atendimento psicológico, editais de apoio ao ensino, além 

de outras ações realizadas pelos departamentos acadêmicos. 

De modo a tornar o curso mais atrativo para calouros e reduzir a evasão e/ou a 

retenção nos primeiros períodos do curso, a matriz curricular proposta neste PPC: 

• Introduziu a unidade curricular de “Introdução à Radiologia” de maneira a trazer 

aos discentes, desde o 1º período, informações sobre as áreas do curso e de 

atuação do profissional; 

• Reduziu sua carga horária de unidades curriculares de exatas, em comparação 

com a matriz anterior; 

• Desenvolveu ementas das unidades curriculares de Físicas Aplicadas à Área da 

Saúde mais aplicadas ao curso e com uma carga horária significativa para a 

realização de exercícios em sala de aula. 

Para que mais a análise de dados sobre a evasão e retenção está sendo elaborado 

institucionalmente um diagnóstico qualitativo a partir de questionários para: estudantes 

evadidos, estudantes matriculados e docentes. 

No que se refere a Pessoas com Deficiência (PCD), a inclusão desses alunos com 

nos cursos da UTFPR é apoiada pelo NAI (Núcleo de Acessibilidade e Inclusão) e tem 

por objetivo a discussão sobre aspectos técnicos, didático-pedagógicos, adequações, 

quebra de barreiras arquitetônicas, atitudinais e educacionais, bem como sobre as 

especificidades, peculiaridades e necessidades de cada estudante.  

Em casos de alunos com necessidades educacionais especiais, o docente poderá verificar 

junto à Coordenação de Curso encaminhamentos já realizados no âmbito da coordenação 

e procurar o NUAPE para obter informações sobre a legislação, bem como sobre as 

adaptações didático-pedagógicas necessárias. 

 

6. ARTICULAÇÃO COM VALORES, PRINCÍPIOS E POLÍTICAS DE 

ENSINO DA UTFPR 

 



108 
 

6.1 DESENVOLVIMENTO DA ARTICULAÇÃO ENTRE TEORIA E 

PRÁTICA 

 

Dentre as unidades curriculares ou atividades do curso que sejam 

interdisciplinares e que permitem a articulação entre a teoria e a prática, encontram-se: o 

TCC, o estágio curricular obrigatório e as unidades curriculares extensionistas.  

O TCC possibilita ao aluno aplicar os conhecimentos adquiridos nas diversas 

unidades curriculares cursadas, fazendo a relação entre teoria e prática, bem como 

aprimorar sua capacidade de inovar, realizar pesquisa, sintetizar conteúdos e escrever de 

forma clara e científica.  

O estágio proporciona ao aluno uma experiência preliminar e preparatória para 

a atuação profissional e a carga horária obrigatória mínima a ser cumprida permite que o 

aluno possa ter experiência em áreas distintas, além de permitindo uma interação com a 

comunidade nos mais variados meios e espaços.  

As atividades extensionistas, de realização obrigatória pelos alunos, são uma 

forma do aluno complementar a sua formação técnica específica e humanística e integrar 

os conhecimentos adquiridos no curso para benefício da sociedade. Elas permitem que o 

futuro profissional tenha um contato mais direto com as demandas da sociedade.  

As unidades curriculares extensionistas na matriz envolvem os discentes em 

diversos cenários, como: 

• Projetos e atividades em campanhas do Ministério da Saúde. Exemplo: Outubro 

Rosa – que faz com que os alunos apliquem conhecimentos básicos das unidades 

curriculares “Anatomia Humana”, “Anatomia Humana 2”, “Fisiologia Geral”, 

“Formação da Imagens 1”, “Formação de Imagens 2”, “Mamografia” e 

“Radioterapia”. 

• Divulgação da Radiologia e das modalidades de exames de diagnóstico por 

imagem para alunos do ensino básico e tecnológico: fazendo com que os alunos 

apliquem os conceitos adquiridos em unidades curriculares como “Formação de 

Imagens 1”, “Formação de Imagens 2”, “Exames Radiológicos Convencionais 

1”, “Exames Radiológicos Convencionais 2”, “Tomografia Computadorizada”, 

“Ressonância Magnética”, “Mamografia”, “Medicina Nuclear” e “Radiologia 

Odontológica”. 

• Voluntariados em serviços de saúde, permitindo a aplicação de conceitos das 

unidades curriculares de “Bioética” e “Psicologia do Trabalho”. 
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• Desenvolvimento de material didático para transferência de conhecimento o que 

permite a aplicação dos conceitos adquiridos em diversas unidades curriculares 

específicas. 

 

6.2 DESENVOLVIMENTO DA FLEXIBILIDADE CURRICULAR 

 

O currículo obrigatório do Curso é estruturado de maneira que a construção do 

conhecimento relacione a realidade profissional e a interdisciplinaridade e é constituído 

por três núcleos: básico, que contempla conteúdos de fundamento e humanístico; 

específico, que caracteriza a formação profissional na área do Curso; e atividades de 

síntese e integração de conhecimentos. 

Os conteúdos de fundamento do núcleo básico são oferecidos por unidades 

curriculares da área de exatas e de humanas que abordam fundamentos básicos para a 

construção do conhecimento requeridas para o desenvolvimento das aptidões específicas 

de seu campo de atuação profissional. No que se refere à flexibilidade curricular, o 

discente tem a possibilidade de cursar algumas dessas unidades curriculares em outros 

cursos de graduação, bem como em outras instituições conveniadas. Tais instituições 

conveniadas são a Universidade Federal do Paraná (UFPR), e qualquer outra 

universidade pública, e a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR).  

Dentre as unidades curriculares que compõem o núcleo básico e humanístico e 

que permitem uma flexibilidade curricular, encontram-se: 

• “Tópicos Matemáticos 1” e “Tópicos Matemáticos 2”: oferecidas por outros 

cursos da UTFPR; 

• “Comunicação Oral e Escrita”: oferecida por outros cursos da UTFPR; 

• “Anatomia Humana 1” e “Anatomia Humana 2”: o estudante pode cursar 

unidades curriculares similares em outros cursos da UTFPR ou em outras 

instituições de ensino conveniadas; 

• “Fisiologia Geral”: o estudante pode cursar unidades curriculares similares em 

outros cursos da UTFPR ou em outras instituições de ensino conveniadas; 

• “Metodologia da Pesquisa”: oferecida por outros cursos da UTFPR ou de outras 

instituições de ensino superior conveniadas; 

• “Psicologia do Trabalho”: oferecida por outros cursos da UTFPR; 

• “Fundamentos de Administração”: oferecida por outros cursos da UTFPR; 
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• “Fundamentos de Empreendedorismo”: oferecida por outros cursos da UTFPR 

ou de outras instituições de ensino superior conveniadas; 

• “Trabalho de Conclusão de Curso 1 – TCC 1”: oferecida por outros cursos da 

UTFPR ou de outras instituições de ensino superior conveniadas. 

Além disso, de modo a permitir a flexibilidade curricular, é possível que o 

discente tenha como opção a convalidação de unidades curriculares individualmente, em 

conjunto ou módulos, concluídas em outras instituições ou até mesmo em outros cursos, 

dentro e fora da UTFPR. 

O núcleo específico, que caracteriza a formação profissional, é composto por 

unidades curriculares teórico-práticas específicas do curso superior de Tecnologia em 

Radiologia, capacitando o discente para o mercado de trabalho, sendo que o 

conhecimento é adquirido em salas de aula e colocado em prática em atividades de 

laboratórios e no ambiente profissional, como visitas técnicas a hospitais e clínicas. 

Dentro das atividades de síntese e integração de conhecimento encontram-se o 

TCC, o Estágio, as unidades curriculares extensionistas e algumas outras unidades 

curriculares obrigatórias e optativas. 

O TCC proporciona uma visão global e interdisciplinar que possibilita ao aluno 

aplicar os conhecimentos adquiridos nas diversas unidades curriculares cursadas, 

fazendo a relação entre teoria e prática, bem como aprimorar sua capacidade de inovar, 

realizar pesquisa, sintetizar conteúdos e escrever de forma clara e científica. O aluno 

pode realizar o TCC com a orientação de qualquer professor do Departamento 

Acadêmico de Física, desde que esteja dentro da área da Radiologia. 

O estágio curricular obrigatório, com carga horária de 600 h, proporciona ao 

aluno uma experiência preliminar e preparatória para a atuação profissional e esta carga 

horária permite que o aluno possa ter experiência em áreas distintas; ou seja, o aluno 

poderá realizar estágios em áreas diferentes, desde que dentro da área da Radiologia, e 

que sejam do seu interesse. Isto é bastante importante quando o objetivo principal é 

formar profissionais para atuarem na área da saúde, além de permitir uma interação com 

a comunidade nos mais variados meios e espaços. 

As atividades extensionistas, de realização obrigatória pelos alunos, são uma 

forma do aluno complementar a sua formação técnica específica e humanística. Elas 

permitem que o futuro profissional tenha um contato mais direto com as demandas da 

sociedade. No curso, o aluno terá a flexibilidade de optar por realizar a carga horária de 
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extensão cursando unidades curriculares extensionistas ou realizando atividades 

extensionistas certificadas; as duas formas deverão completar 300h de extensão. 

As unidades curriculares extensionistas na matriz envolvem os discentes em 

diversos cenários, como projetos e atividades em campanhas do Ministério da Saúde 

(exemplo: Outubro Rosa), divulgação da Radiologia e das modalidades de exames de 

diagnóstico por imagem para alunos do ensino básico e tecnológico, voluntariados em 

serviços de saúde e desenvolvimento de material didático para transferência de 

conhecimento. Possibilitando ao estudante ampliar os horizontes do conhecimento e de 

aquisição de uma visão crítica que lhe permita extrapolar a aptidão específica de seu 

campo de atuação profissional. 

 

6.3 DESENVOLVIMENTO DA MOBILIDADE ACADÊMICA 

 

O curso superior de Tecnologia em Radiologia possibilita o intercâmbio intra e 

inter câmpus UTFPR dos discentes, o qual é realizado entre os cursos e áreas afins. A 

mobilidade externa ocorre com cursos de instituições conveniadas que oferecem 

formação complementar do interesse dos discentes. O curso também pode atrair discentes 

de outras instituições, com o intuito de otimizar o aproveitamento de vagas ociosas nos 

períodos posteriores do curso. A mobilidade internacional, aproveitando convênios 

firmados pela UTFPR ou pelo Ministério da Educação (MEC) com Instituições de Ensino 

Superior Estrangeiras, também é possível. 

A UTFPR participa do convênio de mobilidade estudantil organizado pela 

Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino (ANDIFES), 

entre todas as universidades federais do Brasil, assim como da rede de universidades 

estaduais do Paraná, convênio realizado por intermediação da Secretaria da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior (SETI) do Paraná. 

 

6.4 DESENVOLVIMENTO DA INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

A internacionalização, vista na perspectiva de “um processo de integração com 

dimensões internacionais, interculturais e globais, com o propósito, função ou entrega de 

educação superior” (KNIGHT, 2003), pode ser conceituada como um conjunto de ações 

planejadas que visam à melhoria da inserção internacional e da qualidade do ensino e da 

pesquisa, por meio da reciprocidade no processo de construção do conhecimento. Essas 
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ações decorrem da mobilidade de docentes e discentes em parcerias e trocas de 

experiência entre universidades, empresas e governos, publicação em colaboração, entre 

outras. 

Dentre as ações de internacionalização que o curso oferece, que oportunizam a 

mobilidade de docentes e discentes em colaboração e trocas de experiências entre 

universidades, empresas e governos, destacam-se: 

• o intercâmbio acadêmico/profissional em instituições internacionais que 

mantêm relações de parceria com a UTFPR;  

• o recebimento de estrangeiros em intercâmbio ou em visita à instituição;  

• a divulgação sistemática dos editais internacionais de pesquisa, chamadas de 

congressos internacionais, publicações em periódicos e trabalhos científicos;  

• a utilização de recursos tecnológicos que possibilitem vencer barreiras 

limitadoras de espaço para realizar cursos, palestras, conferências, seminários e 

defesas de trabalho de conclusão de curso;  

• o material didático em línguas estrangeiras;  

• o estímulo à realização de atividades de extensão que propõe contado direto aos 

migrantes internacionais visando a promoção da interculturalidade em saúde; 

realização de estágio em empresas no exterior (de acordo com a resolução nº. 

033/14 – COGEP de 16/05/14);  

• a dupla diplomação em instituições estrangeiras conveniadas, seguindo um 

Plano de Estudos previamente acordado entre as coordenações de curso, para 

então receber dois diplomas, de ambas as instituições; 

• a integração entre docentes e discentes com professores visitantes 

internacionais, nos Programas de Graduação, Pós-Graduação, Atividades 

Científicas e Extensão da UTFPR; 

• a integração entre docentes e discentes com professores da UTFPR que 

passaram por estágios pós-doutoral ou capacitações em instituições estrangeiras, 

possibilitando que novos docentes possam realizar estágios pós-doutoral ou 

capacitações nessas instituições ou que discentes possam realizar parte de sua 

graduação nessas instituições, através do firmamento de convênio entre UTFPR 

e a referida instituição estrangeira. 
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Para implementação de mais ações de internacionalização e busca por convênios 

com instituições internacionais, haverá um(a) Professor(a) Responsável pela 

Internacionalização (PRAINT) no curso. 

 

6.5 ARTICULAÇÃO COM A PESQUISA E COM A PÓS-GRADUAÇÃO 

 

As unidades curriculares de “Metodologia da Pesquisa” e “Trabalho de 

Conclusão de Curso 1 - TCC 1”, além da realização do “Trabalho de Conclusão de Curso 

2 - TCC 2”, abordam os conceitos e métodos de pesquisa científico-tecnológica. O aluno 

também pode participar de atividades de iniciação científica nos laboratórios de pesquisa 

da UTFPR de forma voluntária ou como bolsista. 

A unidade curricular de TCC 1 e o componente curricular TCC 2 têm um 

enfoque voltado ao desenvolvimento de pesquisa científica e/ou tecnológica na área 

específica do curso. Além disso, o aluno poderá aprimorar suas habilidades de pesquisa 

(por exemplo, pesquisa bibliográfica) através de outras atividades propostas nas demais 

unidades curriculares presenciais do curso. 

Diversos professores do Curso Superior de Tecnologia em Radiologia e do 

Departamento Acadêmico de Física desenvolvem pesquisas relacionadas as áreas de 

conhecimento do tecnólogo em radiologia. Alguns professores estão vinculados a 

programas de pós-graduação como o Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Elétrica e Informática Industrial (CPGEI), Programa de Pós-Graduação em Física e 

Astronomia (PPGFA) e o Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica 

(PPGEB). Sendo assim, estes professores envolvem os alunos do Cursos Superior de 

Tecnologia em Radiologia em seus projetos de pesquisa. 

 

6.6 ARTICULAÇÃO COM A EXTENSÃO 

 

6.6.1 PROJETOS E/OU UNIDADES CURRICULARES EXTENSIONISTAS 

 

A resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018 do Ministério da Educação, do 

Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Educação Superior Estabelece as 

Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira (MEC, 2018). 

Segundo definido pelo MEC (MEC, 2013), Extensão é o processo 

interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove a interação 
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transformadora entre a universidade e outros setores da sociedade, mediados por alunos 

de graduação orientados por um ou mais professores, dentro do princípio constitucional 

da indissociabilidade com o Ensino e a Pesquisa.  

O aluno do curso pode participar de eventos de extensão, tais como palestras, 

congressos ou seminários, projetos de extensão da UTFPR, ou ainda atividades 

vinculadas ao curso, como ações de extensão com a comunidade (como exemplos, aula 

na APAE, aulas em escolas, voluntariado em datas comemorativas da comunidade e 

outras) que estejam programadas, supervisionadas e avaliadas pelo professor responsável 

pela unidade curricular. 

Atualmente, as principais fontes de financiamento de projetos de extensão são 

os editais anuais do MEC, através do seu Programa de Extensão Universitária (ProExt), 

os editais da própria UTFPR através da PROREC, entre outros.  

No projeto PROEXT 2010, foi aprovado um projeto de extensão chamado 

“Programa de Garantia de Qualidade em Mamografia na rede SUS”, e no PROEXT 2011 

foi aprovada a continuação do projeto intitulado “Programa de Garantia de Qualidade em 

Mamografia na rede SUS: continuação”. Destes projetos originaram-se os recursos para 

a compra da estrutura de informática do atual Laboratório de Processamento de Imagens 

Médicas – LAPIM. Como também houve o pagamento de duas bolsas para duas alunas 

do CSTR que atuaram no projeto. 

Desde 1999 professores do CSTR mantêm convênios com a Fundação de Apoio 

à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (FUNTEF)/UTFPR em projetos de extensão. 

De 2010 a 2012 foi desenvolvido o projeto intitulado “Dosimetria pediátrica 

periférica em radioterapia de intensidade modulada” (Fundação Araucária/FUNTEF) e 

de 2012 a 2014 foi desenvolvido o projeto “Estudo comparativo da aplicação de agente 

de contraste oral negativo e de um suco adequado para exames de 

colangiopancreatografia em ressonância magnética nuclear” com o envolvimento de 

alunos do CSTR bolsistas (Fundação Araucária/FUNTEF). 

Em 2015, desenvolveu-se o projeto “O Uso do Teatro no Ensino de Física 

Moderna” (MEC PROEXT/FUNTEF), do qual participaram alunos do CSTR.   

Houve um convênio entre a Clínica de Diagnóstico Avançado por Imagem 

(DAPI) via FUNTEF/ UTFPR de 2002 a 2016, para desenvolvimento do projeto de 

extensão denominado “Programa de Garantia de Qualidade em Imagens Médicas”. O 

convênio previa suporte financeiro para um coordenador e dois bolsistas alunos do 
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CSTR, ofertando também bolsas de estágio (denominado estágio pesquisa) para alunos 

indicados pelos professores como destaque. Esses alunos via de regra poderiam ser 

contratados ao final do estágio. Eram ofertadas 4 vagas por semestre para esta 

modalidade de estágio. O projeto provia recursos, via taxa de administração que eram 

utilizados para a melhoria da estrutura de laboratórios do CSTR. 

A UTFPR, através da sua Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias 

(DIREC), apoia o desenvolvimento das atividades de extensão dedicadas ao segmento 

empresarial, entendida como uma interação sistematizada e desenvolvida pelos 

professores e técnicos administrativos desta Universidade. Tais atividades objetivam 

contribuir para o desenvolvimento dos setores produtivos e de serviços, bem como buscar 

conhecimentos e experiências para a atualização e o aprimoramento do ensino e da 

pesquisa institucional. 

O processo interativo tem a participação de três agentes principais: o(s) 

executor(es), exercido pelos docentes, técnicos administrativos e discentes da instituição. 

A instituição parceira, representado pelos funcionários da empresa, tem a 

responsabilidade de conceder espaço para os alunos da universidade realizarem 

atividades. Estas só são possíveis a partir de um termo de parceria formalizado e 

gerenciado pela DIREC através do Departamento de Extensão (DEPEX) do câmpus 

Curitiba.  

Na UTFPR, os cursos de extensão objetivam o enriquecimento curricular, a 

atualização e o treinamento profissional da comunidade interna e externa, sendo 

planejados, organizados e administrados pelo Divisão de Cursos de Qualificação 

Profissional (DICPRO), que é vinculado ao Departamento de Estágios e Cursos de 

Qualificação Profissional (DEPEC) e este vinculado à DIREC. Os professores do 

Departamento de Física ofertam cursos e participam de cursos visando a sua atualização 

enquanto docentes. Foi ofertado de 2018 a 2020 um curso de Pós-Graduação Lato Sensu 

em Proteção Radiológica com o corpo docente sendo formado por 80% dos professores 

do CSTR. 

Um projeto de extensão tem que atender pelo menos um dos 17 objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). 

Os seguintes projetos de extensão que atendem alguns destes ODS estão 

cadastrados no DEPEX do câmpus Curitiba, dentre eles destacam-se: 

• “Café com Bioética” e “Saúde do Migrante”, contando com a participação de 

alunos do CSTR bem como professores de outros departamentos da UTFPR e 
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de outras instituições, como por exemplo PUC/PR. Este projeto atende os 

seguintes ODS: (Objetivo 3) saúde e bem-estar; (Objetivo 4) educação de 

qualidade; (Objetivo 5) igualdade de gênero; (Objetivo 10) redução das 

desigualdades e (Objetivo 16) paz, justiça e instituições eficazes.  

• “Humaniza UTFPR”: este projeto visa colaborar na humanização em setores 

hospitalares de maneira interdisciplinar, despertando e conscientizando a 

importância da humanização em saúde em áreas de conhecimento variadas, 

provocando mudanças na cultura de atendimento à saúde, em benefício tanto 

dos usuários-clientes quanto dos profissionais. Este projeto atende os seguintes 

ODS: (Objetivo 3) saúde e bem-estar; (Objetivo 4) educação de qualidade; 

(Objetivo 8) trabalho descente e crescimento econômico; (Objetivo 9) indústria, 

inovação e infra-estrutura; (Objetivo 16) paz, justiça e instituições eficazes.  

• “Ações de humanização nas Associações de Parkinson do Brasil”, denominado 

“Projeto Estímulo”, cujo objetivo é realizar ações de extensão educativas na área 

da saúde de conscientização com pacientes diagnosticados com Doença de 

Parkinson (DP), familiares, associados que frequentam as Associações de 

Parkinson; profissionais que atendem os pacientes e acadêmicos dos Cursos de 

Tecnologia em Radiologia, Bacharelado em Design, Educação Física, 

Engenharia Eletrônica e Licenciatura em Letras da UTFPR, para contribuir na 

divulgação de informação, elaboração de materiais e eventos de orientação para 

melhor qualidade de vida e desmitificação sobre a DP. Este projeto atende os 

seguintes ODS: (Objetivo 3) saúde e bem-estar; (Objetivo 4) educação de 

qualidade; (Objetivo 17) parcerias e meios de implementação.  

Além disso, o CSTR organiza dentro da Semana de Radiologia, em conjunto 

com o Centro Acadêmico, Jornadas de Radiologia anuais.  Estas são atividades 

extensionistas que ofertam palestras, minicursos e apresentações de trabalhos 

acadêmicos para a comunidade interna e externa. Em sua 9ª edição foi unificada com 

outra instituição de ensino técnico e superior, o Instituto Federal do Paraná (IFET-PR), 

 A divulgação das atividades de extensão do Curso e sua relação com a 

comunidade, tem sido feita, desde o ano 2016, pela página do Facebook do Curso, no 

link https://www.facebook.com/radiologiautfpr .  O registro das atividades de extensão 

de todos os projetos dos cursos da UTFPR é feito através das redes sociais do DEPEX, 

tais como o Instagram https://www.instagram.com/extensaoct.utfpr/  e o Facebook  

https://www.facebook.com/extensaoct.utfpr .    

https://www.facebook.com/radiologiautfpr
https://www.instagram.com/extensaoct.utfpr/
https://www.facebook.com/extensaoct.utfpr
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De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos Superiores de 

Tecnologia em Radiologia, seguindo o Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado 

pela Lei 13.005/2014, o CONTER estabelece que para a formação do tecnólogo em 

radiologia, as atividades de extensão podem ser voltadas ao desenvolvimento de 

programas e projetos de extensão voltados para o atendimento à comunidade, 

considerando ser uma área de grande pertinência social. Diante deste cenário o CSTR 

proporciona aos discentes a extensão através de: 

• Projetos citados anteriormente e futuros projetos (oferecidos pelo curso ou por 

outros cursos da UFPR); 

• Cursos e oficinas; 

• Jornadas Acadêmicas e eventos; 

• Ações voluntárias; 

• Unidades curriculares extensionistas vinculadas a projetos de extensão 

(oferecidos pelo curso ou por outros cursos da UTFPR). 

O CSTR oportuniza que o discente complemente a sua formação profissional 

nas atividades de extensão determinadas pelo Ministério da Educação através da 

Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2019. A Resolução do COGEP-UTFPR nº 142, de 

25 de fevereiro de 2022, caracteriza as atividades de extensão como aquelas que associam 

ensino, pesquisa e extensão. Estas atividades compreendem a participação de docentes, 

discentes e comunidade externa à UTFPR em um processo interdisciplinar, educativo, 

cultural, científico e político que proporciona a interação entre eles. Tal interação permite 

trocas mútuas de conhecimento, de maneira formal e informal, da sociedade com a 

universidade. 

Além dos projetos de extensão, já apresentados, há um rol de unidades 

curriculares extensionistas propostas quais sejam: “Saúde Coletiva”, “Radiologia e 

Comunidade”, “Voluntariado em Saúde” e “Desenvolvimento de Material Didático 

Interativo para o Ensino de Radiologia”. Os planos de ensino destas unidades curriculares 

estão presentes nos anexos 1 a 4. 

O aluno poderá optar por cumprir a carga horária dessas atividades 

extensionistas, completando no mínimo 10% da carga horária total do curso nas mesmas, 

de duas formas: 



118 
 

• Cursando as unidades curriculares extensionistas ofertadas pelo curso ou por 

outros cursos e departamentos e, caso seja necessário, realizando atividades 

extensionistas certificadas, ou 

• Realizando atividades extensionistas certificadas. 

As atividades de extensão devem contribuir para a formação integral do 

estudante, estimulando a sua autonomia como cidadão crítico e responsável. Elas devem 

envolver iniciativas que manifestem o compromisso social das instituições de ensino com 

todas as suas oito áreas temáticas, quais sejam a comunicação, a cultura, os direitos 

humanos e justiça, a educação, o meio ambiente, a tecnologia e produção e trabalho. 

 

7. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO CURSO 

 

7.1 COORDENAÇÃO DO CURSO 

 

A Coordenação do Curso é exercida por um docente do Departamento 

Acadêmico, contratado em regime de tempo integral. O Coordenador de Curso é 

entendido no âmbito da Universidade como gestor pedagógico, do qual se espera o 

compromisso com o investimento na melhoria da qualidade do curso, analisando as 

dimensões didáticas, pedagógicas, administrativas e políticas, mediante o exercício da 

liderança ética, democrática e inclusiva, que se materialize em ações propositivas e 

proativas. Ou seja, que o coordenador tenha as qualificações necessárias para a gestão do 

projeto pretendido. 

As atribuições do coordenador constam no Regimento dos campi (UTFPR, 

2018d). Além dessas, o coordenador pode, por exemplo, propor, em conjunto com os 

outros órgãos colegiados, mecanismos para a avaliação do desempenho do curso. A 

coordenadora do Curso Superior de Tecnologia em Radiologia do câmpus Curitiba, 

atualmente, é a Professora Dra. Danielle Filipov Pereira. Quanto ao atendimento, a 

Coordenadora divulga os horários de atendimento aos alunos e professores. 

 

7.2 COLEGIADO DO CURSO 
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O Colegiado de Curso é um órgão consultivo do curso para os assuntos de 

política de ensino, pesquisa e extensão, em conformidade como as diretrizes da UTFPR. 

As atribuições do colegiado de curso de graduação são (COGEP, 2019a): 

• Elaborar a lista tríplice de indicação da Coordenação de Curso; 

• Estabelecer procedimentos para a indicação dos membros do Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) tomando como base os critérios definidos no Regulamento 

do Núcleo Docente Estruturante dos Cursos de Graduação; 

• Definir processo de escolha, eleição e nomeação de representantes (titular e 

suplente) do Colegiado de Curso na Câmara Técnica do Conselho de Graduação 

e Educação Profissional (COGEP); 

• Propor os critérios para afastamento e licença dos docentes nas áreas específicas 

do curso, quando não houver Conselho Departamental, respeitadas as regras 

existentes na instituição; 

• Propor aos Órgãos Superiores da Instituição o estabelecimento de convênios de 

Cooperação Técnica e Científica; 

• Submeter ao COGEP, em substituição ao projeto de abertura do curso, um 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC), atendendo o prazo máximo para protocolo 

de reconhecimento/renovação de reconhecimento, junto ao MEC; 

• Submeter ao Conselho de Graduação e Educação Profissional alterações de 

PPC; 

• Atualizar no PPC do curso, as alterações emitidas resoluções do COGEP, 

destacando em sua capa e rodapé a versão do projeto pedagógico e o número 

das resoluções que o alteraram; 

• Enviar à Pro-reitoria de Graduação (PROGRAD) e manter em seu sítio 

eletrônico, a versão mais atualizada de seu projeto pedagógico; 

• Auxiliar a Coordenação de Curso na implantação e execução do PPC; 

• Definir, juntamente com o Núcleo Docente Estruturante (NDE), as unidades 

curriculares extensionistas a serem ofertadas e as cargas horárias concedidas 

para que a acreditação seja feita nos Projetos Pedagógicos dos Cursos; 

• Emitir parecer a respeito de proposta de unidade curricular extensionista ou de 

atividade curricular de extensão; 

• Aprovar projeto de componentes curriculares a serem ofertadas na modalidade 

EAD ou parcialmente em EAD, definindo as unidades curriculares do curso que 
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poderão ter turmas com vagas destinadas a estudantes sem presença obrigatória 

assegurando limite de carga horaria em conformidade com o Regulamento da 

Criação e da oferta de unidades curriculares na modalidade EAD e parcialmente 

em EAD; 

• Analisar e emitir parecer sobre os planos de ensino das unidades curriculares do 

curso; 

• Emitir parecer à Coordenação do curso a respeito da aprovação de plano de 

estudo a alunos que cursarem unidades curriculares em cursos superiores em 

instituição que não há acordo de mobilidade; 

• Discutir e aprovar normas Complementares para o desenvolvimento dos 

Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC). 

• Aprovar proposta de TCC realizado em outro câmpus da UTFPR, em 

instituições conveniadas ou no exterior; 

• Analisar recursos e emitir parecer a respeito da substituição de orientadores de 

TCC; 

• Propor à Coordenação de Curso, procedimentos e pontuação para avaliação de 

Atividades Complementares, quando houver; 

• Propor procedimentos referentes ao Evento de Avaliação de Estágio Curricular 

Obrigatório; 

• Propor e apoiar a promoção de eventos acadêmicos do curso; 

• Auxiliar a Coordenação de Curso na definição das áreas de contratação de 

docentes do curso; 

• Auxiliar a Coordenação de Curso nas avaliações relacionadas aos processos de 

regulação do curso; 

• Propor, conjuntamente a coordenação, mecanismos para a avaliação do 

desempenho do curso; 

• Atribuir a quantidade de membros a serem eleitos para o colegiado. 

 

7.3 NÚCLEO DOCENTE E ESTRUTURANTE (NDE) 

 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) foi criado por meio da Portaria nº 147 do 

MEC, de 2 de fevereiro de 2007 (BRASIL, 2007), com o propósito de qualificar o 
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envolvimento docente no processo de concepção e consolidação de um curso de 

graduação. 

As atribuições do NDE constam no Parecer CONAES n° 4, de 17 de junho de 

2010 (CONAES, 2010) e são: 

• contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

• zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de 

ensino constantes no currículo; 

• indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e 

extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de 

trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento 

do curso; 

• zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Graduação. 

O NDE de um curso de graduação é constituído por um grupo de docentes, com 

atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de concepção, 

consolidação e contínua atualização do PPC (CONAES, 2010). 

Ressalta-se que a atuação do NDE é um critério levado em consideração pelo 

INEP, de acordo com o Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação presencial e 

em EAD (INEP, 2017).  

 

7.4 CORPO DOCENTE 

 

Abaixo segue na forma de tabela (Tabela 7.1) a descrição dos docentes do 

Departamento Acadêmico de Física (DAFIS) atuantes, atualmente, no Curso Superior de 

Tecnologia em Radiologia. 

 

Tabela 7.1: Corpo docente do curso, no DAFIS 

Professor Graduação Titulação 
Regime de 

Trabalho 

Adilson Camilo De Barros 
Física pelo Instituto de Física de São Carlos da 

Universidade de São Paulo (USP) 
Doutorado 

Dedicação 

Exclusiva (DE) 

Anna Luiza Metidieri Cruz Malthez 
Física com habilitação em Física Médica pela 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 
Doutorado DE 

Anna Silvia Penteado Setti Da Rocha Odontologia pela Universidade Tuiuti do Paraná (UTP) Doutorado DE 

Carla Roberta De Barros Rodrigues Dias 
Tecnologia em Radiologia pelo Centro Universitário 

São Camilo 
Doutorado DE 

Charlie Antoni Miquelin 
Física pela Universidade Estadual de Ponta Grossa 

(UEPG) 
Doutorado DE 
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Danielle Filipov Pereira 

Física pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e 

Tecnologia em Radiologia pela Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) 

Doutorado DE 

Danyel Scheidegger Soboll Física (Bacharelado e Licenciatura) pela UFPR Doutorado DE 

Edney Milhoretto Tecnologia em Radiologia pela UTFPR Doutorado DE 

Ilda Abe Física pela UFPR Doutorado DE 

Jaqueline Kappke Zambianchi Tecnologia em Radiologia pela UTFPR Doutorado DE 

Katia Elisa Prus Pinho 
Enfermagem pela Pontifícia Universidade Católica do 

Paraná (PUC-PR) 
Doutorado DE 

Marcelo Antoniassi 

Física Médica pela Universidade de São Paulo - 

Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão 

Preto (FFCLRP-USP) 

Doutorado DE 

Pedro Zambianchi Junior Física pela UNICAMP Doutorado DE 

Rita Zanlorensi Visneck Costa Física (Bacharelado e Licenciatura) pela UFPR Doutorado DE 

Walmor Cardoso Godoi Física (Licenciatura) pela UFPR Doutorado DE 

 

Como vemos na Tabela 7.1, 100% dos docentes que atuam no curso superior de 

Tecnologia em Radiologia são doutores.  

Ainda há docentes de outros departamentos que atual no curso, lecionando 

unidades curriculares tais como mostrado na Tabela 7.2. 

 

Tabela 7.2: Departamentos que lecionam as unidades curriculares obrigatórias do curso 

Unidades curriculares Departamento 

Tópicos Matemáticos 1 DAMAT 

Comunicação Oral e Escrita DALIC 

Biologia Celular e Microbiologia DAQBI 

Fundamentos de Bioquímica DAQBI 

Tópicos Matemáticos 2 DAMAT 

Psicologia do Trabalho DAFCH 

Fundamentos de Administração DAGEE 

Fundamentos de Empreendedorismo DAGEE 

 

É importante salientar que o curso incentiva a qualificação, o desenvolvimento 

ou a capacitação de seus docentes, a partir de ações de desenvolvimento internas e 

externas, editais de licença capacitação, pós-graduação, pós-doutorado, incentivo a 

inovação no ensino da graduação ou mesmo investimentos em materiais didáticos e 

pedagógicos. Além dos mecanismos já mencionados, o curso incentiva a capacitação 

continuada de seus docentes através da liberação dos mesmos para a participação em 

eventos científicos e em cursos de aperfeiçoamento, que se adequem aos seus perfis e ao 

perfil do curso. 

Os docentes do curso possuem uma carga horária média de aulas semanais igual 

a 10 e a distribuição da carga horária de aulas aos docentes leva em consideração o 

REGULAMENTO DA ATIVIDADE DOCENTE DA UNIVERSIDADE 
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TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR, 2018e), aprovado em 2018, em 

que é atribuída uma carga horária máxima de 10 aulas ao docente que: 

• Atue como professor permanente em programa de pós-graduação; 

• Seja coordenador de projeto de pesquisa, de extensão e/ou de inovação, com 

chancela de uma Pró-Reitoria, como de desenvolvimento institucional, 

implantação/melhoria de infraestrutura, capacitação ou outro e que tenha 

financiamento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação 

(MCTIC), Ministério da Educação (MEC), Ministério de Desenvolvimento 

Social (MDS), Ministério da Cultura (MC) e órgãos assemelhados, pelo tempo 

de duração do projeto;  

• Bolsista Produtividade em Pesquisa ou Desenvolvimento Tecnológico por 

Agência de Fomento Nacional ou Estadual (CNPq ou Fundação Araucária), pelo 

tempo em que estiver na condição de bolsista;  

• Coordenador de projeto de pesquisa, desenvolvimento, extensão e inovação de 

interesse institucional, financiado por instituições conveniadas, pelo tempo de 

duração do projeto;  

• Líder em contratos de transferência de tecnologia e licenciamento chancelado 

pela Agência de Inovação da UTFPR, pelo tempo em que durar o contrato;  

• Gestor de Pré-Incubadora e Incubadora e de Núcleo de Inovação, pelo tempo em 

que foi designado para a função; e  

• Coordenador Institucional e de Grupos do Programa de Educação Tutorial 

(PET), Coordenador de Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID), Coordenador de Programa Institucional de Bolsas de 

Residência Pedagógica e Curador de Coleções, pelo tempo que atuar como 

coordenador; atuam como permanentes na pós-graduação.  

 

8. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

8.1 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA), que se envolve com a política de 

avaliação da UTFPR, iniciou suas atividades em dezembro de 2004 (Deliberação nº 

08/2004 - COUNI) e com a transformação de CEFET-PR em UTFPR, o seu regulamento 
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foi atualizado pela Deliberação 13/2009 do Conselho Universitário (COUNI), de 25 de 

setembro de 2009. 

Ela tem por finalidade o planejamento, o desenvolvimento, a coordenação e a 

supervisão da Política da Avaliação Institucional. A Lei 10.861 de 14/04/2004, em seu 

artigo 11º, diz que: 

"cada instituição de ensino superior, pública ou privada, constituirá 

uma Comissão Própria de Avaliação - CPA, ..., com as atribuições 

de condução dos processos de avaliação internos da instituição, de 

sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo 

INEP, obedecidas as seguintes diretrizes: 

I – constituição por ato do dirigente máximo da instituição de ensino 

superior, ou por previsão no seu próprio estatuto ou regimento, 

assegurada a participação de todos os segmentos da comunidade 

universitária e da sociedade civil organizada, e vedada a composição 

que privilegie a maioria absoluta de um dos segmentos; 

II – atuação autônoma em relação à conselhos e aos demais órgãos 

colegiados existentes na instituição de educação superior. 

Esta Lei teve sua regulamentação pelo Artigo 7º da Portaria nº 2051, de 

09/07/2004 em que as Comissões Próprias de Avaliação (CPAs) 

"terão por atribuição a coordenação dos processos internos de 

avaliação da instituição, de sistematização e de prestação das 

informações solicitadas pelo INEP. 

§ 1o As CPAs atuarão com autonomia em relação a conselhos e 

demais órgãos colegiados existentes na instituição de educação 

superior; 

§ 2o A forma de composição, a duração do mandato de seus 

membros, a dinâmica de funcionamento e a especificação de 

atribuições da CPA deverão ser objeto de regulamentação própria, 

a ser aprovada pelo órgão colegiado máximo de cada instituição de 

educação superior." 

A CPA é composta por alunos, docentes, técnicos-administrativos e pela 

comunidade externa e possuem competências, tais como: 

• Planejar, desenvolver, coordenar e supervisionar a execução da política da 

Avaliação Institucional; 

• Promover e apoiar os processos de avaliação internos;  

• Sistematizar os processos de avaliação interna e externa; 
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• Prestar informações sobre a avaliação institucional ao Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), sempre que for 

solicitada. 

• Apreciar e relatar: 

o o cumprimento dos princípios, finalidades e objetivos institucionais; 

o a missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); 

o as políticas de ensino, pesquisa, pós-graduação e extensão; 

o a responsabilidade social da Instituição; 

o a infraestrutura física e em especial a do ensino, pesquisa, pós-graduação, 

extensão e biblioteca; 

o a comunicação com a sociedade; 

o a organização e gestão da Instituição; 

o o planejamento e a avaliação, especialmente os processos, resultados e a 

eficácia da autoavaliação institucional; 

o as políticas de atendimento aos estudantes; e 

o a sustentabilidade financeira. 

  

8.2 POLÍTICA INSTITUCIONAL DE AVALIAÇÃO (INTERNA) 

 

A avaliação institucional é de responsabilidade da Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), composta por membros da comunidade acadêmica e da sociedade civil 

organizada, formando um colegiado. Tem o objetivo de planejar e executar a avaliação 

institucional no âmbito do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES), 

estabelecido pela Lei 10.861, de 14 de abril de 2004 (BRASIL, 2004). 

 

8.2.1 SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO CURSO 

 

Criação de Comissão de Autoavaliação do Curso (CAC) Superior de Radiologia 

com membros do NDE e Colegiado e realização de seminários de consolidação da 

autoavaliação com os indicadores abaixo listados: 

• Acompanhamento de egresso. 

• Acompanhamento de empregadores (mercado). 

• Acompanhamento da capacitação docente. 
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• Acompanhamento da tecnologia. 

• Acompanhamento das atividades de iniciação científica e projetos de pesquisa e 

desenvolvimento, estágio e extensão. 

• Avaliação do impacto político, econômico e socioambiental do curso. 

• Avaliação comparativa didático-pedagógica com outros cursos correlatos. 

A CAC Superior de Radiologia deverá prever mecanismos de autoavaliação e 

revisão periódica a cada 3 anos da estrutura, práticas e resultados pedagógicos do curso, 

complementando o trabalho da Comissão Própria de Avaliação (CPA).   

Uma das formas de avaliação do corpo docente utilizada atualmente na 

Instituição é desenvolvida pela Coordenação de Recursos Humanos por meio do Sistema 

de Avaliação Institucional - SIAVI (UTFPR, 2017c). Esta avaliação leva em conta três 

fatores de avaliação: (i) Fator de Formação / Atualização Continuada, (ii) Fator Funcional 

– Pedagógico e (iii) Fator de Produção Institucional. 

Além desta avaliação, ocorre também a avaliação do docente pelo corpo 

discente a cada semestre, conforme regulamentação da Comissão Permanente de 

Avaliação (CPA) que visa mensurar itens indispensáveis da relação professor/aluno: 

Conteúdo, didática, planejamento, avaliação e relacionamento são os focos deste 

formulário. Com os resultados desta avaliação é possível rever, planejar e aplicar ações 

que visem a constante busca pela melhoria do relacionamento professor/aluno (UTFPR, 

2017c). 

 

8.3 AVALIAÇÃO EXTERNA 

 

As Instituições de Ensino Superior (IES) são avaliadas em três momentos: 1) 

avaliação institucional (autoavaliação e avaliação externa); 2) avaliação dos cursos; e 3) 

Exame Nacional de Desempenho do Estudante (ENADE). É responsabilidade da CPA 

executar a autoavaliação institucional. A avaliação institucional externa, de cursos e o 

ENADE são executados pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira), vinculado ao MEC (BRASIL, 2004). 

Tanto os docentes do curso quanto seus acadêmicos são incentivados a se 

preparem para indicar o grau de satisfação e contribuições para a melhoria de qualidade 

em relação aos mais diversos setores da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 
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Visando ao aperfeiçoamento contínuo do curso, o Curso submete-se a avaliação 

pelo ENADE e e-MEC, além de avaliação contínua pelo Colegiado e NDE. Algumas 

informações sobre as avaliações, reconhecimentos e renovações do curso: 

• O funcionamento do CSTR foi aprovado em 1999 pela Resolução nº 57/99 do 

Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná (CEFET-PR). 

• No ano de 2005, o CSTR foi reconhecido pela Portaria MEC 1.918/05, obtendo 

o conceito A e foi denominado de Curso Superior de Tecnologia em Radiologia 

Médica.  

• O CSTR da UTFPR obteve o conceito máximo na prova do Enade, classificando-

se como o 1º do Brasil dentre os cursos Superiores de Tecnologia em Radiologia 

no ano de 2010. Ainda em 2010, o reconhecimento do curso foi renovado pela 

portaria MEC 126 de 25/08/2010.  

• No ano de 2015 o curso obteve conceito 4 na prova do Enade de 2013.  

• No ano de 2017 o curso obteve nota 5 na prova Enade de 2016 e teve o 

reconhecimento renovado, através da Portaria MEC 374 de 2018.  

• No ano de 2020, o curso obteve nota 5 na prova Enade de 2019. 

 

8.4 ACOMPANHAMENTO DO EGRESSO 

 

O acompanhamento do egresso no âmbito da UTFPR está principalmente 

estruturado a partir do Programa de Egressos (PROEG), vinculado à Gerência de 

Relações Empresariais e Comunitárias, institucionalizado para manter um sistema de 

acompanhamento dos egressos, o qual possui os seguintes objetivos (UTFPR, 2017d): 

• Propiciar à UTFPR o cadastramento dos principais empregadores dos egressos, 

bem como um cadastro atualizado dos alunos graduados; 

• Desenvolver meios para a avaliação e adequação dos currículos dos cursos, 

através da realimentação por parte da sociedade e especialmente dos graduados 

na instituição; - Criar condições para a avaliação de desempenho dos egressos 

em seus postos de trabalho; 

• Informar periodicamente os egressos sobre eventos, cursos, atividades e 

oportunidades oferecidas pela Instituição; 

• Disponibilizar contatos para oportunidades de emprego. 
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Para o referido acompanhamento, é realizado o cadastramento dos egressos, o 

qual ocorre da seguinte forma (UTFPR, 2017d): (i) o responsável pelo Departamento de 

Estágios e Cursos de Extensão (DEPEC) cadastra os alunos antes da formatura; e (ii) por 

meio desse cadastro, os egressos recebem notícias de ofertas de emprego, formação 

continuada, dentre outras.  

Especificamente no Curso Superior de Tecnologia em Radiologia, no ano de 

2019, foi realizada uma pesquisa com os egressos do curso, em que foram verificadas 

algumas informações dos egressos: a motivação do ingresso no curso; a participação ou 

não em alguma educação continuada posterior, assim como pesquisa e extensão e/ou 

programas de pós-graduação; ocupações atuais; dificuldades profissionais enfrentadas; 

área de atuação atual; e a atuação nas áreas de docência (LIMA, 2019).  

Os resultados desta pesquisa foram divulgados à comunidade acadêmica, em 

especial ao colegiado do curso, que terá uma base de dados para investigações sobre a 

educação em radiologia, com subsídios para novas políticas de ensino (LIMA, 2019). 

A partir desta pesquisa, há um cronograma para que o colegiado, de tempos em 

tempos, acompanhe os novos egressos (com o envio de questões via e-mail aos mesmos) 

acerca da sua atuação, formação complementar e participação em eventos. Com esses 

dados, busca-se montar uma planilha, compartilhada aos docentes do colegiado, com os 

dados consolidados e que podem ser constantemente atualizados, a partir de novas 

pesquisas realizadas com os egressos. 

 

9. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL DOCENTE 

 

Entende-se que o desenvolvimento profissional docente abrange processos 

formativos relacionados tanto à área específica de formação do docente como à dimensão 

pedagógica. No que se refere à dimensão pedagógica, o Departamento de Educação 

(DEPEDUC), vinculado à PROGRAD, em conjunto com o Departamento de Educação 

(DEPED) de cada um dos campi, os diretores de graduação, departamentos acadêmicos e 

coordenadores de curso, promove ações de formação continuada dos docentes da UTFPR.  

Diante de tal contexto, no ano de 2019, fora aprovado pela Resolução nº 32/2019 

- COGEP, o Programa de Desenvolvimento Profissional Docente da UTFPR - Formação 

Inicial (PD)2i e Formação Continuada (PD)2c, o qual apresenta os seguintes objetivos: 

I - contribuir para a constituição da identidade docente da UTFPR; 
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II - viabilizar o acesso a conhecimentos pedagógicos;  

III - incentivar um processo contínuo de reflexão acerca do ensino e 

da aprendizagem;  

IV - promover o desenvolvimento de uma prática pedagógica 

qualificada de ensino superior no âmbito da educação tecnológica;  

V - suscitar novas temáticas para o aperfeiçoamento do trabalho 

docente;  

VI - colaborar no desenvolvimento de ações de ensino, pesquisa e 

extensão de forma articulada;  

VII - fomentar a participação em eventos relativos à formação 

docente, como forma de reconhecimento e valorização profissional. 

(COGEP, 2019b). 

Tal programa consiste em dois planos:  Plano de Desenvolvimento Profissional 

Docente Inicial (PD)²i, destinado à formação inicial dos professores ingressantes e em 

estágio probatório e professores em contrato temporário, organizado em oito (08) 

módulos organizados pela PROGRAD, e o Plano de Desenvolvimento Profissional 

Docente Continuado (PD)²c, destinado à formação continuada dos professores estáveis 

da UTFPR. 

 As atividades de formação pedagógica para compor o (PD)²i e o (PD)²c são as 

seguintes: 

I - módulos do Programa de Desenvolvimento Profissional Docente 

da UTFPR;  

II - seminários de educação e/ou ensino e/ou da área específica de 

formação docente;  

III - grupos de discussão (grupos de estudo) de educação e/ou ensino 

e/ou da área específica de formação docente; 

IV - simpósios, congressos e palestras de educação e/ou ensino e/ou 

da área específica de formação docente; 

V - eventos relacionados à docência, com ou sem apresentação de 

trabalhos, em áreas afins; 

VI - atividades formativas vinculadas ao desenvolvimento 

profissional docente em instituições congêneres; 

VII - acompanhamento pedagógico realizado pelo DEPED - 

NUENS e formalizado por meio de plano de trabalho; 

VIII - publicação de artigo relacionado ao ensino e à aprendizagem 

em revistas qualificadas em áreas correlatas ao desenvolvimento 

profissional docente; 

IX - execução de projeto de educação e/ou ensino baseado em 

metodologias inovadoras, com uso de tecnologias, na modalidade 
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presencial, EAD ou parcialmente em EAD, pelos professores na 

UTFPR, aprovado em editais da PROGRAD (COGEP, 2019b). 

Somados ao PDPD, as instâncias responsáveis que atuam em conjunto com o 

DEPEDUC, planejam e desenvolvem eventos e formações nas semanas de planejamento 

e no decorrer dos períodos acadêmicos. As atividades de formação pedagógica continuada 

dos professores da UTFPR são realizadas a partir de temas relacionados às demandas do 

contexto educacional vigente, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento dos 

processos de ensino-aprendizagem tendo em vista inovações conceituais, metodológicas 

e tecnológicas. 

Não obstante a isso, a organização dos processos formativos não se limita ao 

exposto, visto que outras ações, seja de incentivo à qualificação, desenvolvimento ou 

capacitação são ofertadas de forma isolada ou coordenada por diferentes instâncias, 

setores ou diretorias da instituição, podendo citar-se como exemplo ações de 

desenvolvimento internas e externas, editais de licença capacitação, pós-graduação, pós-

doutorado, incentivo a inovação no ensino da graduação ou mesmo investimentos em 

materiais didáticos e pedagógicos. 

Além dos mecanismos já mencionados, o curso incentiva a capacitação 

continuada de seus docentes através da liberação dos mesmos para a participação em 

eventos científicos e em cursos de aperfeiçoamento, que se adequem aos seus perfis e ao 

perfil do curso. 

 

10. ESTRUTURA DE APOIO 

 

10.1 ATIVIDADES DE TUTORIA 

 

Atividades de tutoria são exigidas quando se tem uma quantidade maior ou igual 

a 50 alunos dentro de sala de aula e a unidade curricular é ministrada de forma EAD. 

Uma vez que ainda não há unidades curriculares previstas na modalidade EAD 

ou parcialmente em EAD e, como o curso possui 26 ingressantes por semestre, não há 

unidades curriculares ou turmas com mais de 50 alunos em sala de aula, não existem e 

não estão previstas atividades de tutoria. 

 

10.2 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) NO 

PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 
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As tecnologias digitais da informação e comunicação adotadas no processo de 

ensino e de aprendizagem permitem a execução do projeto pedagógico do curso, garantem 

a acessibilidade digital e comunicacional, promovem a interatividade entre docentes, 

discentes e tutores (estes últimos, quando for o caso), asseguram o acesso a materiais ou 

recursos didáticos a qualquer hora e lugar e possibilitam experiências diferenciadas de 

aprendizagem baseadas em seu uso. 

As ferramentas de apoio à aprendizagem e gestão de conteúdo on-line permitem 

criar, organizar, distribuir e avaliar as atividades das aulas, e as seguintes opções são 

disponibilizadas pela UTFPR ou estão disponíveis gratuitamente na WEB e são utilizadas 

pelo curso:  

• GSuite: Google Classroom é um sistema de gerenciamento de conteúdo que 

simplifica a criação, a distribuição e a avaliação de trabalhos. 

• Moodle Institucional: é um software livre, de apoio à aprendizagem hospedado 

na infraestrutura da UTFPR, o programa permite a criação de cursos "on-line", 

páginas de unidades curriculares, grupos de trabalho e comunidades de 

aprendizagem. Para mais detalhes, acesse: 

http://www.utfpr.edu.br/alunos/moodle 

• Office365: Teams é também um sistema de gerenciamento de conteúdo: 

Organize aulas, reuniões, tarefas, arquivos e colaboração: tudo em um só lugar. 

Para mais detalhes, acesse: 

https://ajuda.utfpr.edu.br/servicos_deinfra/office365/teams 

• MATLAB: Software de cálculo e simulação, disponível para estudantes, 

professor ou técnico administrativo, o uso da licença MATLAB disponível para 

a UTFPR. Para mais detalhes, acesse: 

https://www.mathworks.com/academia/tah-portal/utfpr-universidade-

tecnologica-federal-do-parana-31568410.html 

• DroidCam: software gratuito voltado para transformar o celular com 

Android em uma webcam. O programa faz a comunicação eficiente entre o 

dispositivo móvel e o computador, viabilizando a ligação por vídeo com a 

câmera do celular, que tende a ser melhor do que a câmera de notebooks. O 

programa é compatível tanto com o Windows como com o sistema 

operacional Linux, e dispensa o uso de uma webcam específica e compatível, 

bastando apenas um celular com o sistema Andoid para que seja possível a 

https://ajuda.utfpr.edu.br/servicos_deinfra/gsuite/classroom
https://ajuda.utfpr.edu.br/servicos_deinfra/gsuite/classroom
https://ajuda.utfpr.edu.br/servicos_deinfra/moodle
http://www.utfpr.edu.br/alunos/moodle
https://ajuda.utfpr.edu.br/servicos_deinfra/office365/teams
https://ajuda.utfpr.edu.br/servicos_deinfra/office365/teams
https://ajuda.utfpr.edu.br/servicos_deinfra/office365/teams
https://www.mathworks.com/academia/tah-portal/utfpr-universidade-tecnologica-federal-do-parana-31568410.html
https://www.mathworks.com/academia/tah-portal/utfpr-universidade-tecnologica-federal-do-parana-31568410.html
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ligação de vídeo por softwares específicos, como o Skype e o WhatsApp. 

https://droidcam.softonic.com.br/ 

As ferramentas de vídeo chamadas/web conferência on-line permitem realizar 

reuniões, aulas ou atividades de apoio aos alunos, as seguintes opções são 

disponibilizadas pela UTFPR ou ainda estão disponíveis gratuitamente na web: 

• Gsuite: Google Meet  é um serviço de comunicação por vídeo desenvolvido pelo 

Google e é disponibilizada também na suíte de aplicativos GSuite for Education 

da UTFPR. 

• Webconf (UTFPR): é um sistema de web conferência hospedado na 

infraestrutura da UTFPR, que utiliza a plataforma BigblueButton, um software 

livre projetado para aprendizagem online. 

 

10.3 AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (EAD OU HÍBRIDO) 

 

No Curso Superior de Tecnologia em Radiologia, as atividades não-presenciais 

e presenciais podem ser realizadas por meio do uso de AVAEs. Alguns ambientes já 

utilizados pelos professores e alunos são:  

• GSuite: Google Classroom é um sistema de gerenciamento de conteúdo que 

simplifica a criação, a distribuição e a avaliação de trabalhos. 

• Moodle Institucional: é um software livre, de apoio à aprendizagem hospedado 

na infraestrutura da UTFPR, o programa permite a criação de cursos "on-line", 

páginas de unidades curriculares, grupos de trabalho e comunidades de 

aprendizagem. Para mais detalhes, acesse: 

http://www.utfpr.edu.br/alunos/moodle 

• Office365: Teams é também um sistema de gerenciamento de conteúdo: 

Organize aulas, reuniões, tarefas, arquivos e colaboração: tudo em um só lugar. 

Para mais detalhes, acesse: 

https://ajuda.utfpr.edu.br/servicos_deinfra/office365/teams 

• MATLAB: Software de cálculo e simulação, disponível para estudantes, 

professor ou técnico administrativo, o uso da licença MATLAB disponível para 

a UTFPR. Para mais detalhes, acesse: 

https://www.mathworks.com/academia/tah-portal/utfpr-universidade-

tecnologica-federal-do-parana-31568410.html 

https://skype.softonic.com.br/
https://whatsapp.softonic.com.br/
https://ajuda.utfpr.edu.br/servicos_deinfra/gsuite/meet
https://ajuda.utfpr.edu.br/servicos_deinfra/gsuite/meet
https://ajuda.utfpr.edu.br/servicos_deinfra/webconf
https://ajuda.utfpr.edu.br/servicos_deinfra/gsuite/classroom
https://ajuda.utfpr.edu.br/servicos_deinfra/gsuite/classroom
https://ajuda.utfpr.edu.br/servicos_deinfra/moodle
http://www.utfpr.edu.br/alunos/moodle
https://ajuda.utfpr.edu.br/servicos_deinfra/office365/teams
https://ajuda.utfpr.edu.br/servicos_deinfra/office365/teams
https://ajuda.utfpr.edu.br/servicos_deinfra/office365/teams
https://www.mathworks.com/academia/tah-portal/utfpr-universidade-tecnologica-federal-do-parana-31568410.html
https://www.mathworks.com/academia/tah-portal/utfpr-universidade-tecnologica-federal-do-parana-31568410.html
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• DroidCam: software gratuito voltado para transformar o celular com 

Android em uma webcam. O programa faz a comunicação eficiente entre o 

dispositivo móvel e o computador, viabilizando a ligação por vídeo com a 

câmera do celular, que tende a ser melhor do que a câmera de notebooks. O 

programa é compatível tanto com o Windows como com o sistema 

operacional Linux, e dispensa o uso de uma webcam específica e compatível, 

bastando apenas um celular com o sistema Andoid para que seja possível a 

ligação de vídeo por softwares específicos, como o Skype e o WhatsApp. 

https://droidcam.softonic.com.br/ 

 

10.4 MATERIAL DIDÁTICO 

 

Todos os planos de ensino das unidades curriculares propostas nesta matriz 

possuem, como regra, pelo menos 3 referências básicas e 5 referências complementares 

listadas e todas estas referências estão presentes fisicamente (com um ou mais 

exemplares) na biblioteca da UTFPR (sede centro, em Curitiba) ou virtualmente (em 

websites ou no portal da biblioteca – BiblioTec). 

É possível localizar as referências listadas nos planos de ensino no portal 

BiblioTec (https://portal.utfpr.edu.br/biblioteca/bibliotec). Neste portal estão inseridas as 

referências físicas (como livros, TCCs, dissertações de mestrado, teses de doutorado, 

periódicos científicos, etc.) e virtuais (como e-books, por exemplo). 

Além do material didático físico e virtual presentes na biblioteca, as atividades 

de monitoria, realizadas em algumas unidades curriculares, podem desenvolver materiais 

didáticos de apoio para serem empregados como formas complementares da informação. 

Nas unidades curriculares “Anatomia Humana 1” e “Anatomia Humana 2” 

foram gravadas aulas práticas e exercícios através do Recurso Educacional Aberto (REA) 

no ano de 2021. Estas aulas são disponibilizadas aos discentes, matriculados nestas 

unidades curriculares, para que possam conhecer antecipadamente o conteúdo ministrado 

bem como o roteiro das aulas práticas que serão vistas ao longo do semestre. 

Os materiais produzidos para o ensino remoto, pelos professores durante o 

período da pandemia de Covid-19, continuam sendo utilizados nas unidades curriculares. 

Estes materiais são valiosos por conterem videoaulas, manuais, seleção de artigos, slides 

organizados, modelos de exercícios, entre outros. 

 

https://skype.softonic.com.br/
https://whatsapp.softonic.com.br/
https://portal.utfpr.edu.br/biblioteca/bibliotec
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10.5 INFRAESTRUTURA DE APOIO ACADÊMICO 

 

Para contribuir na permanência do estudante, com qualidade na UTFPR, há 

serviços disponibilizados pela Instituição, pelo Departamento de Educação – DEPED – o 

qual está vinculado à Diretoria de Graduação e Educação Profissional assumindo como 

pressuposto a melhoria do processo ensino-aprendizagem. Assim, as ações desenvolvidas 

são voltadas à gestão pedagógica tanto em situações relacionadas diretamente ao 

cotidiano acadêmico de docentes e discentes quanto na elaboração de propostas e 

documentos orientadores do processo ensino-aprendizagem.  

O DEPED é formado por dois núcleos: NUENS (Núcleo de Ensino) e NUAPE 

(Núcleo de Acompanhamento Psicopedagógico e Assistência Estudantil).  

 

10.5.1 NUENS – NÚCLEO DE ENSINO 

 

Quanto ao NUENS, as atividades do departamento se inserem nos seguintes 

eixos (UTFPR, 2019b): 

• Desenvolvimento Profissional Docente:  

o Contribuir para qualificar o processo pedagógico no Câmpus por meio do 

Programa de Desenvolvimento Profissional Docente (PDPD);  

o Auxiliar a DIRGRAD e as Coordenações de curso na organização e realização 

dos períodos de atividade de planejamento, no que concerne ao 

Desenvolvimento profissional docente;  

o Propor juntamente com DEPEDUC e os demais DEPEDs o Programa de 

Desenvolvimento Profissional Docente e executá-lo no âmbito de cada 

câmpus. 

• Assessoramento pedagógico:  

o Prestar assessoria e consultoria pedagógica à Diretoria de Graduação e 

Educação Profissional, coordenadores de curso e aos docentes; 

o Auxiliar pedagogicamente os coordenadores e docentes na elaboração de 

projeto de abertura de curso de graduação; 

o Auxiliar pedagogicamente o NDE na elaboração e readequação de projeto 

político-pedagógico dos cursos de graduação; 

o Assessorar a elaboração de planos de ensino e planos de aula, quando 

solicitado; 
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o Assessorar pedagogicamente a DIRGRAD, coordenadores e professores; 

o Prestar informações sobre a legislação educacional e normativas internas. 

• Acompanhamento didático-pedagógico:  

o Acompanhar a atuação pedagógica dos professores a fim de identificar, 

analisar e propor ações frente a problemas relacionados ao ensino; 

o Atuar no processo de Avaliação do Docente pelo Discente, para intervenção 

na devolutiva a professores e estudantes, e na orientação pedagógica dos 

docentes; 

o Acompanhar e orientar as ações pedagógicas atuais desenvolvidas nos cursos 

de graduação, a fim de propor melhorias no processo de ensino-aprendizagem 

 Está ligado ao NUENS também o serviço de Monitoria. 

• Monitoria 

O DEPED/NUENS integra o processo de operacionalização do programa de 

monitoria (planejamento, organização, acompanhamento, avaliação e elaboração do 

relatório anual), e pode assessorar nas decisões relacionadas ao Programa de Monitoria 

Acadêmica com anuência da DIRGRAD. 

Para assessorar a DIRGRAD na operacionalização o DEPED/NUENS faz:  

• Acompanhamento de dados de atendimento e frequência durante o semestre de 

execução do Programa de Monitoria; 

• Identificação e análise das situações passíveis de intervenção e acompanhamento 

pedagógico; 

• Assessoria pedagógica acerca de procedimentos junto a professores-orientadores 

e monitores; 

• Análise dos resultados históricos especialmente do semestre anterior; 

• Diagnóstico das fragilidades do Programa Monitoria para definir 

encaminhamentos na seleção de vagas de monitoria junto a Coordenadores de 

Curso/Chefes de Departamento Acadêmicos e DIRGRAD. 

• O DEPED/NUENS orienta professores-orientadores e monitores sobre o 

desenvolvimento das atividades da monitoria especialmente as questões 

pedagógicas observando as necessidades e características dos planos propostos; 

• O acompanhamento pedagógico deve acumular informações que possibilitem a 

avaliação para a melhoria dos processos; 
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• Os dados de acompanhamento quantitativo e qualitativos elaborados pelo 

DEPED devem compor o relatório anual a ser elaborado juntamente com a 

DIRGRAD. 

 

10.5.2 NUAPE – NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO 

PSICOPEDAGÓGICO E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

 

Compete ao Núcleo de Acompanhamento Psicopedagógico e Assistência 

Estudantil (NUAPE) de acordo com o Regimento dos campi da UTFPR - Deliberação 

COUNI nº 10/2009 de 25/09/2009; 

• promover acompanhamento psicopedagógico aos discentes; 

• executar os programas de assistência estudantil da UTFPR; 

• prestar atendimento médico-odontológico aos discentes; 

• prestar atendimento aos discentes com necessidades educacionais especiais; 

• gerenciar ações de educação inclusiva; e 

• o programa de moradia estudantil, inclusive internato, quando existirem. 

Os casos de alunos com dificuldades acadêmicas podem ser orientados a 

procurar o NUAPE para auxílio e orientações, com o intuito de mitigar estas dificuldades. 

A Inclusão de alunos com deficiências nos cursos da UTFPR é apoiada pelo NAI 

(Núcleo de Acessibilidade e Inclusão) e tem por objetivo a discussão sobre aspectos 

técnicos, didático-pedagógicos, adequações, quebra de barreiras arquitetônicas, 

atitudinais e educacionais, bem como sobre as especificidades, peculiaridades e 

necessidades de cada estudante. 

Em casos de alunos com necessidades educacionais especiais, o docente poderá 

verificar junto à Coordenação de Curso encaminhamentos já realizados no âmbito da 

coordenação e procurar o NUAPE para obter informações sobre a legislação, bem como 

sobre as adaptações didático-pedagógicas necessárias. 

NAI – Núcleo de Acessibilidade e de Inclusão 

De acordo com Instrução Normativa 2 - PROGRAD/ASSAE, de 04 de julho de 

2019 (UTFPR, 2019d), os antigos NAPNE (Núcleo de Atendimento a pessoas com 

necessidades específicas), ligados ao NUAPE (Núcleo de Acompanhamento 

Psicopedagógico e Assistência Estudantil) estão sendo reestruturados e criados os NAI 

(Núcleos de Acessibilidade e Inclusão) para melhor se adequar à nova realidade vivida 
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pela Universidade com a chegada de estudantes amparados pela política afirmativa, Lei 

Federal 13.409 de 28/12/2016 (BRASIL, 2016), que inclui a reserva de vagas para 

pessoas com deficiência nas IFES. 

Segundo a lei acima citada, o NAI é um órgão de acolhimento, orientação e 

acompanhamento das pessoas público-alvo da educação especial ligado ao Núcleo de 

Acompanhamento Psicopedagógico e Assistência Estudantil – NUAPE nos campi da 

UTFPR. 

Assim, conforme a lei 13.409, são atribuições da Comissão Central de 

Acessibilidade e Inclusão (BRASIL, 2016): 

• Propor e coordenar alternativas para a inclusão das pessoas público-alvo da 

educação especial; 

• Propor e coordenar ações de educação inclusiva e diversidade; 

• Elaborar e submeter projetos de fomento aos órgãos competentes, visando ao 

subsídio das ações inclusivas e diversidade; 

• Elaborar e apresentar relatório semestral das ações realizadas pelos Núcleos de 

Acessibilidade e Inclusão; 

• Coordenar o trabalho dos Núcleos nos campi subsidiando o trabalho institucional 

para a implantação e permanência deste setor; 

• Propor atividades de formação para as áreas relativas ao NAI; 

• Propor programas institucionais para a inclusão das pessoas público-alvo da 

educação especial; 

• Planejar suas ações, prevendo as necessidades materiais e financeiras que 

atendam todos os campi. 

Por conseguinte, conforme já vinham sendo feitos atendimentos para as 

necessidades específicas, esse serviço vem se aperfeiçoando e os servidores encarregados 

estão constantemente buscando a capacitação, bem como a requisição de materiais para 

esses atendimentos. 

 

10.6 INSTALAÇÕES GERAIS E ESPECÍFICAS E LABORATÓRIOS 

 

Os docentes que atuam no Curso Superior de Tecnologia em Radiologia 

possuem espaços individuais de trabalhos (gabinetes), com mesa e cadeira individuais 
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(alguns espaços contam com computadores) e acesso à internet e telefone. Todos os 

gabinetes são numerados e com a descrição dos docentes que ocupam cada espaço. 

O(a) coordenador(a) do curso também possui um local de trabalho, com mesa, 

cadeira, computador individuais, além de acesso à internet e telefone. 

No Departamento Acadêmico de Física (DAFIS), há uma sala de convivência 

dos docentes, com escaninhos para entrega de documentos, computadores, impressoras, 

mesa, cadeiras, geladeira, pia, sofá e materiais de uso didático (como giz, notebook e 

projetores). 

De acordo com o “Catálogo Nacional de Cursos de Tecnologia”, documento 

lançado pelo MEC em 2016, a infraestrutura mínima exigida é (MEC, 2016):  

• Biblioteca incluindo acervo específico e atualizado 

A UTFPR dispõe de tal local. 

• Laboratório de anatomia e fisiologia, Laboratório de imaginologia e Laboratório 

de semiotécnica e suporte básico à vida. 

No CSTR, estes laboratórios são contemplados pelas salas CN-123 e CN-133 – 

Salas equipada com bancadas, negatoscópios e peças anatômicas para estudos em grupo 

e aulas práticas de “Anatomia Humana 1”, “Anatomia Humana 2”, “Biossegurança”, 

“Assistência Integral ao Paciente de Radiologia”, “Anatomofisiopatologia Nas Imagens 

Médicas 1”, “Anatomofisiopatologia Nas Imagens Médicas 2” e “Fisiologia Gera”l. São 

encontradas as seguintes peças na sala CN-133: peças anatômicas diversas para estudo 

do corpo humano e peças para estudo do sistema esquelético (ossos avulsos e esqueletos 

completos), músculos e articulações; sistema nervoso, circulatório, digestório, 

respiratório, reprodutor feminino e masculino, endócrino e órgãos dos sentidos. 

• Laboratório de física.  

Na UTFPR há laboratórios de Física, onde são realizadas as aulas experimentais 

das Físicas 1 e 2 (unidades curriculares que são optativas). 

• Laboratório de processamento e análise de imagens e Laboratório de 

informática com programas e equipamentos compatíveis com as atividades 

educacionais do curso.  

No CSTR, estes laboratórios são contemplados pela sala CN-130. Este local 

possui 20 equipamentos (computadores completos e com softwares básicos de escritório 

e específicos para radiologia médica). Além disso conta com projetos multimídia e tela 

branca além do quadro branco. Neste ambiente são desenvolvidas as aulas que 

necessitem de softwares específicos para visualização de ou reconstrução de imagens, 



139 
 

além de simulações ou mesmo no exercício de práticas simples como editar textos 

planilhas ou apresentações. 

• Laboratório de radiologia e Laboratório de dosimetria e radioproteção.  

No CSTR, estes laboratórios são contemplados pela sala CN-018. O Laboratório 

de Radiações Ionizantes (Sala CN-018) é utilizado nas aulas práticas das seguintes 

unidades curriculares: “Exames Radiológicos Convencionais 1”, “Exames Radiológicos 

Convencionais 2”, “Formação De Imagens 1”, “Formação De Imagens 2”, “Cartas 

Técnicas”, “Introdução à Radiologia”, “Laboratório de Radiologia”, “Dosimetria”, 

“Radiologia Industrial” e “Ultrassom”. Também é utilizado para pesquisa envolvendo o 

Programa de Pós-graduação em Engenharia Biomédica (PPGEB), Programa de Pós-

Graduação em Física e Astronomia (PPGFA) e Pós-Graduação em Engenharia Elétrica 

e Informática Industrial (CPGEI). 

Este local é dividido em quatro ambientes: Sala de raios X, Câmara Escura, Sala 

de Aula, Almoxarifado. Abaixo segue descritivo dos equipamentos/materiais disponíveis 

em cada ambiente. 

Sala de Raios X 

A sala de raios X se destina aos experimentos de exposição radiográfica 

realizados nas unidades curriculares “Cartas Técnicas”, “Formação de Imagens 1”, 

“Formação de Imagens 2”, “Laboratório de Radiologia” e às aulas práticas de 

posicionamento para a realização de exames de radiográficos das unidades curriculares 

“Exames Radiológicos Convencionais 1” e “Exames Radiológicos Convencionais 2”. 

Também é utilizado para pesquisa envolvendo o Programa de Pós-graduação em 

Engenharia Biomédica (PPGEB), Programa de Pós-Graduação em Física e Astronomia 

(PPGFA) e Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial (CPGEI). 

A sala de raios X apresenta os seguintes equipamentos/materiais: 

• Um equipamento de raios X (tubo de raios X, painel de controle, mesa de 

exames e estrutura de bucky mural/estativa operantes); 

• Um biombo de chumbo com vidro plumbífero; 

• Um passa chassis que se conecta à sala de câmara escura; 

• Avental de chumbo e protetores de tireoide (equipamentos de radioproteção); 

• Um jogo de identificadores de chumbo (letras e números); 

• Um espessômetro; 

• Uma régua de madeira de um metro; 
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• Um exemplar do livro: BONTRAGER, Kenneth L.; LAMPIGNANO, John P. 

Tratado de Posicionamento Radiográfico e Anatomia Associada. 5. ed. Rio de 

Janeiro: Mosby, 2003.; 

• Um esqueleto didático de plástico; 

• Cortinas plumbíferas em ambas as janelas; 

• Uma cadeira e uma mesa; 

• Dois tubos de radiografia industrial; 

Câmara Escura 

A sala denominada de câmara escura é subdividida em dois ambientes, sendo o 

primeiro ambiente destinado a revelação dos filmes de raios X e o segundo utilizado para 

o armazenamento e manipulação das películas de filmes. A câmara escura é utilizada nas 

aulas práticas das unidades curriculares “Cartas Técnicas”, “Formação de Imagens 1” e 

“Formação de Imagens 2”. 

A sala de câmara escura apresenta os seguintes equipamentos/materiais: 

• Uma processadora automática conectada a um filtro de água e bombonas 

abastecidas por soluções químicas (solução reveladora e fixadora); 

• Um tanque para a revelação manual de filmes radiográficos; 

• Uma pia; 

• Duas lanternas de segurança; 

• Bancada para a manipulação de radiografias; 

• Caixas de filmes radiográficos nos tamanhos 18x24cm2, 24x30cm2, 30x40cm2, 

35x43cm2; 

• Caixa de filme mamográfico no tamanho 18x24cm2. 

• Chassis (cassetes com écrans) nos tamanhos 18x24cm2, 24x30cm2, 30x40cm2, 

35x43cm2; 

• Prateleira para o armazenamento das caixas de filmes radiográficos. 

• Armários; 

• Um identificador de filmes; 

• Soluções de revelador e fixador; 

• Um porta chassi que se conecta à sala de raios X. 

Sala de Aula 

A sala de aula é um ambiente destinado a anotações e ao desenvolvimento de 

atividades teórico-práticas, sendo utilizada nas aulas das unidades curriculares “Exames 
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Radiológicos Convencionais 1”, “Cartas Técnicas” e “Ultrassom”. A sala de aula 

apresenta os seguintes equipamentos/materiais: 

• Um quadro branco; 

• Pincéis para quadro branco; 

• Uma tela de projeção; 

• Mesas e cadeiras; 

• Um computador; 

• Armários para a guarda de materiais; 

• Exames radiográficos; 

• Dois equipamentos odontológicos: um para radiografias periapicais 

acompanhado de cadeira, e outro para a realização de radiografias panorâmicas; 

• Um equipamento de ultrassom. 

Almoxarifado 

O Almoxarifado é destinado ao armazenamento de outros equipamentos e 

materiais disponíveis para utilização nas aulas práticas do curso. No almoxarifado estão 

disponíveis os seguintes materiais/equipamentos: 

• Dois equipamentos de Ultrassom (Siemens) e quatro transdutores (Siemens) 

dedicados para exames específicos de ultrassonografia, sendo um para 

ultrassonografia transvaginal, um transdutor convexo para ultrassonografia 

Doppler, um transdutor linear e um transdutor convexo para exames tradicionais 

por ultrassom; 

• Um simulador antropomórfico Alderson Radiation Therapy phantom. 

Além dos espaços já mencionados, a UTFPR possui 45 salas de aula teórica, 

com capacidade para 44 ou 60 alunos, as quais estão disponíveis pela sede centro da 

UTFPR, onde a maior parte das aulas do curso acontecem. 

 

11. PREVISÃO DO QUADRO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 

O curso conta com o apoio de um técnico administrativo do Departamento 

Acadêmico de Física (secretaria) e 1 técnico de laboratório de física. 
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ANEXO 1 – PLANO DE ENSINO DA UNIDADE CURRICULAR 

EXTENSIONISTA “RADIOLOGIA E COMUNIDADE” 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 

CÂMPUS CURITIBA  

PLANO DE ENSINO 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA MATRIZ XXXX 

UNIDADE CURRICULAR/UNIDADE 

CURRICULAR 
CÓDIGO CARGA HORÁRIA (horas) 

Radiologia e Comunidade FIS8B4 
Teórica Prática EAD Total 

30 45 0 75 

PRÉ-REQUISITO Não há. EQUIVALÊNCIA Não há. 

OBJETIVO 

Proporcionar ao aluno conhecimentos, habilidades e atitudes na integração da comunidade, sociedade e 

radiologia com os diferentes tipos de clientes e locais, onde os quais fará contato no desenvolvimento do 

projeto de extensão. 

EMENTA 

Conceito de extensão universitária; Diretrizes para as ações de extensão; O processo de geração e 

socialização da radiologia na comunidade em projetos de extensão; Formas de trabalho e métodos em 

extensão. Princípios de sociedade e comunicação para a extensão. 

ITEM EMENTA CONTEÚDO 

1 
Extensão 

universitária 

Parte teórica da unidade curricular: Interação dialógica, 

Interdisciplinaridade e Interprofissionalidade, Indissociabilidade 

ensino–pesquisa–extensão, das ações de extensão. 

2 
Diretrizes para as 

ações de extensão 

Parte prática da unidade curricular (EAD): Apresentações, 

diagnóstico, visitas in loco e estratégias de aprendizagem; formas 

de intervenção para a instituição e para a unidade curricular. 

3 

O processo de 

geração e 

socialização da 

radiologia na 

comunidade em 

projetos de extensão 

Parte prática da unidade curricular (EAD): Instrumentos para o 

desenvolvimento e aplicação local e coleta de informações. 

4 

Formas de trabalho e 

métodos em 

extensão. 

Parte prática da unidade curricular (EAD): Elaboração de conteúdo 

escrito e audiovisual para divulgação na instituição. 

5 

Princípios de 

sociedade e 

comunicação para a 

extensão 

Educação comunitária com realização de ações de extensão 

institucional. 

BIBLIOGRAFIA 

Básicas: 

BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Rio de Janeiro: Zahar, 2003. 

141 p. ISBN 8571106991 

BACARAT, Edmund Chada; SILVA, Leonardo da; AMARAL, José Luiz Gomes do (Ed.). Atualização 

em saúde da família. Barueri, SP: Manole, 2010. 208 p. (Série Educação médica continuada). ISBN 

9788598416878. 

HINRICHSEN, Sylvia Lemos. Biossegurança e controle de infecções: risco sanitário hospitalar. 2. ed. 

ampl. e atual. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. xix, 435p. ISBN 9788527722100. 

FUGII, Juliana Nami; RODRIGUES, Renata Weber. Comunicação pública: estabelecendo canais de 

comunicação com comunidades no projeto observatório socioeconômico e de políticas públicas para 

inclusão produtiva; 2011. 42 f. Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná, Curso Superior de Tecnologia em Comunicação Institucional, Curitiba, 2011. 



148 
 

ALIUKENAS, Cristina; DUARTE, Valquíria (Org.). Educação faz a diferença. São Paulo, SP: ACCOR, 

2008. 95 P. 

Referências Complementares: 

Caroline de Medeiros, Patrícia Fernanda Dorow, Juliana Almeida Coelho de Melo, Charlene da Silva. 

PROJETO DE EXTENSÃO – RADIOLOGIA E COMUNIDADE: AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

DE PROMOÇÃO DE SAÚDE NA COMUNIDADE. Revista Eletrônica de Extensão. 2014. DOI: 

10.5007/1807-0221.2014v11n18p77 

VALÉRIO M; BAZZO, W. A. O papel da divulgação científica em nossa sociedade de risco: Em prol de 

uma nova ordem de relações entre ciência, Tecnologia e sociedade. Revista de Ensino de Engenharia: n 

1, 2006. 

SOUZA, A.L.L. A história da Extensão Universitária. Campinas, SP: Editora Alinea, 2000. 138p. 

MINAYO, M.C.S. (Org.). Pesquisa Social; teoria, método e criatividade. 25ª Ed. Revista e atualizada. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. 108p. 

WEIR, Jamie. Atlas de anatomia humana em imagem. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2011. xvii, 251p. 

ISBN 9788535239362. 
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ANEXO 2 – PLANO DE ENSINO DA UNIDADE CURRICULAR 

EXTENSIONISTA “SAÚDE COLETIVA” 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 

CÂMPUS CURITIBA  

PLANO DE ENSINO 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA MATRIZ XXXX 

UNIDADE CURRICULAR/UNIDADE 

CURRICULAR 
CÓDIGO CARGA HORÁRIA (horas) 

Saúde Coletiva FIS8A6 
Teórica Prática EAD Total 

30 45 0 75 

PRÉ-REQUISITO Não há. EQUIVALÊNCIA Não há. 

OBJETIVO 

Compreender o processo saúde-doença de forma ampliada, visando a melhoria de qualidade de vida da 

população. 

EMENTA 

Aspectos históricos e concepções sobre a Saúde e a Doença. Promoção da saúde. A organização do sistema 

de saúde no Brasil. Gestão em Saúde. Comunicação e informação em saúde. Linhas de cuidados nos 

diferentes ciclos de vida. Epidemiologia. 

ITEM EMENTA CONTEÚDO 

1 

Aspectos históricos e 

concepções sobre a 

Saúde e a Doença. 

Promoção da saúde. A 

organização do 

sistema de saúde no 

Brasil. Gestão em 

Saúde. Comunicação 

e informação em 

saúde. Linhas de 

cuidados nos 

diferentes ciclos de 

vida. Epidemiologia. 

As atividades teóricas ocorrerão em sala de aula para a organização 

e o planejamento das ações práticas de extensão. Além disso, 

durante essas aulas teóricas, será realizada uma abordagem dos 

temas históricos e as concepções sobre a saúde e a doença, 

promoção da saúde, gestão em saúde, comunicação e informação 

em saúde, linhas de cuidados nos diferentes ciclos de vida, 

epidemiologia, políticas públicas de atenção à saúde, 

vulnerabilidade social, grupos minoritários, populações negra e 

indígena, pessoas com deficiências e mobilidade reduzida. As 

atividades em EAD envolverão a participação social dos 

acadêmicos da área de saúde contextualizada na comunidade local 

e regional. Essas atividades serão contempladas em formato de 

palestras, rodas de conversa, debates, promoção de eventos, 

campanhas e informações por meio de redes sociais. As ações em 

EAD podem ocorrer na comunidade acadêmica, em universidades 

públicas, escolas da rede estadual e municipal, hospitais 

universitários, unidades de saúde, conselhos de saúde e população 

em geral. 

BIBLIOGRAFIA 

Básicas: 

Bases da saúde coletiva [livro eletrônico] / [Organizadores]: Selma Maffei de Andrade... [et al.]. – 2. ed. 

rev. e ampl. – Londrina: Eduel, 2017. 

FORTTINI, O.P. Ecologia, epidemiologia e sociedade. São Paulo: Artes Médicas. 2008. 

BRASIL. Ministério da Saúde. PNAB – Poli tica Nacional de Atenção Básica. Brasília, 2012. Disponível: 

http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/pnab.pdf. 

Referências Complementares: 

Tratado de medicina de família e comunidade: princípios, formação e prática [recurso eletrônico] / 

Organizadores, Gustavo Gusso, José Mauro Ceratti Lopes, Lêda Chaves Dias; [coordenação editorial: 

Lêda Chaves Dias]. – 2. ed. – Porto Alegre: Artmed, 2019. 2 v. 

Pesquisa em saúde coletiva [livro eletrônico]: fronteiras, objetos e métodos. / Organizado por Virginia 

Alonso Hortale ... [et al.] – Rio de Janeiro, RJ: Editora FIOCRUZ, 2010. 

LIMA, N.T., SANTANA, J.P., and PAIVA, C.H.A., orgs. Saúde coletiva: a Abrasco em 35 anos de 

história [online]. Rio de Janeiro: editora FIOCRUZ, 2015. ISBN: 978-85-7541-590-0. Available from: 

doi: 10.7476/9788575415900. 
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BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas e 

Estratégicas. Atenção hospitalar. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. (Série B. Textos Básicos de Saúde 

- Cadernos Humaniza SUS; v. 3). 

Souza, Marina Celly. Enfermagem em saúde coletiva: teoria e prática/ Marina Celly Souza, Natália Horta. 

– 2. ed. – [Reimpr.]. – Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. 
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ANEXO 3 – PLANO DE ENSINO DA UNIDADE CURRICULAR 

EXTENSIONISTA “VOLUNTARIADO EM SAÚDE” 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 

CÂMPUS CURITIBA  

PLANO DE ENSINO 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA MATRIZ XXXX 

UNIDADE CURRICULAR/UNIDADE 

CURRICULAR 
CÓDIGO CARGA HORÁRIA (horas) 

Voluntariado em Saúde FIS8A7 
Teórica Prática EAD Total 

30 45 0 75 

PRÉ-REQUISITO Não há. EQUIVALÊNCIA Não há. 

OBJETIVO 

Proporcionar ao aluno ações de caráter voluntário em diversos serviços de saúde, com a finalidade de 

apresentar ao aluno um universo mais amplo do futuro profissional e uma visão humanizada de sua atuação 

profissional. 

EMENTA 

Desenvolvimento de projetos e atividades voluntárias em serviços de saúde, clínicas odontológicas e 

centros de tratamento integrado e hospitais do Sistema Único de Saúde e privados da região metropolitana 

de Curitiba. 

ITEM EMENTA CONTEÚDO 

1 

Desenvolvimento de projetos e 

atividades voluntárias em 

serviços de saúde, clínicas 

odontológicas e centros de 

tratamento integrado e 

hospitais do Sistema Único de 

Saúde e privados da região 

metropolitana de Curitiba. 

As atividades teóricas ocorrerão em sala de aula para a 

organização e o planejamento das ações práticas de 

extensão. Essas ações serão voltadas à realização de 

atividades voluntárias em serviços de saúde, por parte dos 

alunos da unidade curricular, clínicas odontológicas e 

centros de tratamento integrado e hospitais do Sistema 

Único de Saúde e privados da região metropolitana de 

Curitiba. 

BIBLIOGRAFIA 

Básicas: 

SOUZA, Virginia Helena Soares de; MOZACHI, Nelson (Ed.). O hospital: manual do ambiente 

hospitalar. 3. ed. Curitiba: Ed. dos Autores, 2009. xii, 874 p. + 1 CD-ROM ISBN 9788562412011. 

PROGRAMAÇÃO ARQUITETÔNICA DE UNIDADES FUNCIONAIS DE SAÚDE, Volume 3 – 

Apoio ao Diagnóstico e à Terapia (Imagenologia), Ministério da Saúde, Brasília, 2013. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/soma_sus_sistema_apoio_elaboracao_vol3.pdf 

BRASIL. Ministério da Saúde. PNAB – Política Nacional de Atenção Básica. Brasília, 2012. Disponível: 

http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/pnab.pdf. 

Referências Complementares: 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROTOCOLO SAMU 192. Suporte Básico de Vida, Brasília, 482 pg, 2016. 

Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_suporte_basico_vida.pdf 

Sá MC. A fraternidade em questão: um olhar psicossociológico sobre o cuidado e a "humanização" das 

práticas de saúde. Interface (Botucatu). 2009;13(Suppl 1):651-64. DOI:10.1590/S1414-

32832009000500016 

Moniz ALF, Araujo TCCF. Voluntariado hospitalar: um estudo sobre a percepção dos profissionais de 

saúde. Estud Psicol (Natal). 2008;13(2):149-56. DOI:10.1590/S1413-294X2008000200007 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas e 

Estratégicas. Atenção hospitalar. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. (Série B. Textos Básicos de Saúde 

- Cadernos Humaniza SUS; v. 3). 

Selli L, Garrafa V, Junges JR. Beneficiários do trabalho voluntário: uma leitura a partir da bioética. Rev 

Saude Publica. 2008; 42(6):1085-9. DOI:10.1590/S0034-89102008000600015   
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ANEXO 4 – PLANO DE ENSINO DA UNIDADE CURRICULAR 

EXTENSIONISTA “DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO 

INTERATIVO PARA ENSINO DE RADIOLOGIA” 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 

CÂMPUS CURITIBA  

PLANO DE ENSINO 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA MATRIZ XXXX 

UNIDADE CURRICULAR/UNIDADE 

CURRICULAR 
CÓDIGO CARGA HORÁRIA (horas) 

Desenvolvimento de material didático interativo para 

ensino de radiologia 
FIS8A8 

Teórica Prática EAD Total 

30 45 0 75 

PRÉ-REQUISITO Não há. EQUIVALÊNCIA Não há. 

OBJETIVO 

Estimular os alunos do curso a desenvolverem materiais didáticos para o ensino de conceitos básicos de 

algumas unidades curriculares, como física e anatomia, e aplicar esses materiais para proporcionar o 

aprendizado de crianças e adolescentes em instituições de ensino. 

EMENTA 

Elaboração do plano de atividades a ser desenvolvido dentro do projeto de extensão e planejamento dos 

materiais didáticos para a transmissão do conhecimento de alguns conceitos básicos das áreas da 

Radiologia, na área da física e anatomia. Desenvolvimento dos materiais que serão utilizados na prática. 

Aplicação dos materiais didáticos nas instituições de ensino. 

ITEM EMENTA CONTEÚDO 

1 

Elaboração do plano de atividades a ser 

desenvolvido dentro do projeto de 

extensão e planejamento dos materiais 

didáticos para a transmissão do 

conhecimento de alguns conceitos 

básicos das áreas da Radiologia, na área 

da física e anatomia. 

Fundamentação teórica sobre radiação 

ionizante, interação com a matéria e detecção. 

Fontes naturais de radiação e suas aplicações. 

Anatomia do corpo humano. Parte teórica da 

unidade curricular. 

2 
Desenvolvimento dos materiais que serão 

utilizados na prática. 

Elaboração de miniapresentações sobre 

aplicações das radiações ionizantes, 

desenvolvimento de atividades práticas para 

demonstrações do corpo humano. Elaboração 

de experimentos com fontes naturais de 

radiação e detectores. Preparo dos laboratórios 

da Radiologia para visitas guiadas e 

exposições. Parte em EAD da unidade 

curricular. 

3 
Aplicação dos materiais didáticos nas 

instituições de ensino. 

Apresentações dos materiais elaborados nas 

instituições de ensino e visitas guiadas nos 

laboratórios da Radiologia da UTFPR. Parte 

em EAD da unidade curricular. 

BIBLIOGRAFIA 

Básicas: 

NETTER, F.H. Atlas de anatomia humana. 5ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

OKUNO, E.; YOSHIMURA, E.M. Física das radiações. São Paulo, SP: Oficina de Textos, 2010. 296 

p. ISBN 9788579750052. 

OKUNO, E.; Caldas, I.L.; Chow, C. Física para ciências biológicas ne biomédicas.  2ª ed. São Paulo: 

Harbra, 1986. 

Referências Complementares: 

SOBOTTA, J. Atlas de Anatomia Humana vol I e II. 22ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 
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TAUHATA, L., SALATI, I.P.A., DI PRINZIO, R., DI PRINZIO, M.A.R.R. Radioproteção e Dosimetria: 

Fundamentos - 10ª revisão abril/2014 - Rio de Janeiro - IRD/CNEN. 344p. ISBN: 978-85-67870-02-1. 

Disponível em: http://www.ird.gov.br/index.php/component/jdownloads/send/36-apostilas/105-

radioprotecao-e-dosimetria-fundamentos-final-i?option=com_jdownloads 

GUYTON, A.C.; HALL, J.E. Tratado de fisiologia médica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. xxi, 1151 p. 

ISBN 9788535237351. 

JACOB, S.W.; FRANCONE, C.A.; LOSSOW, W.J. Anatomia e fisiologia humana. 5ªed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 1990. 569 p. ISBN 8520102069. 

Garcia, E.A.C. Biofísica. 2ª ed. São Paulo: Sarvier, 2015. 
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