CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal
ATA DA REUNIÃO DA COORDENAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – CONAE,
REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2014.
1 Às nove horas do dia vinte e nove de maio do ano de 2014, na sede do Conselho Nacional de
2 Técnicos em Radiologia, sito no SRTVN Quadra 701 Bloco P, sala 2.080 – Brasília/DF, realizou3 se a reunião da Coordenação Nacional de Educação – CONAE. Presentes: TNR. Valtenis Aguiar
4 Melo – Presidente, Profa. Cleusaneide Fernandes de Lima – Membro, Prof. Guilherme Oberto
5 Rodrigues – Membro, Prof. Dr. Ibevan Arruda Nogueira – Membro, MSc. João Raimundo Alves
6 dos Santos – Membro, Profa. Michele Torquato Martins – Membro, Prof. Ricardo Andreucci –
7 Membro. Ausentes, por motivo justificado, o Prof. Francisco Aparecido Cordão – Membro e o
8 Prof. Dr. Paulo Roberto Wollinger – Membro. O Presidente da Coordenação abriu os trabalhos
9 da reunião desejando boas vindas aos membros, agradecendo o aceite de todos para compor a
10 CONAE e esclarecendo os motivos da criação da referida Coordenação. A Diretora Presidente do
11 CONTER, Conselheira TR. Valdelice Teodoro, compareceu para agradecer a presença dos
12 membros da CONAE e após várias considerações complementou as palavras do Presidente da
13 Coordenação, dizendo que os membros serão os responsáveis pela elaboração do Regimento
14 Interno da CONAE e que o principal objetivo é elaboração de projetos de formação
15 complementar para os profissionais nas diversas áreas da radiologia. Em continuidade, o MSc.
16 João Raimundo Alves dos Santos ressalta que os membros terão dois meses para planejar as
17 ações desta Coordenação. Foi disponibilizado a cada membro o Planejamento da CONAE,
18 passando-se à leitura do referido documento. Em seguida, passou-se ao desenvolvimento das
19 atividades requeridas no referido planejamento, tarefa executada no decorrer de toda a reunião.
20 Como resultado da atividade, restou construída pelos membros a missão da Coordenação, que é
21 “Promover, atualizar o sistema de formação técnica e tecnológica e fomentar a pesquisa e
22 extensão, por meio de diferentes modalidades e práticas educacionais, proporcionando a
23 capacitação dos profissionais das ciências radiológicas e orientação das instituições de ensino, na
24 melhoria da saúde e do bem estar social.” Nada mais a tratar, às dezoito horas foi encerrada a
25 reunião e lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por todos os membros
26 presentes. Brasília, 29 de maio de 2014. Às oito horas e trinta minutos do dia trinta de maio deu27 se continuidade à reunião desta Coordenação. Ausente, por motivo justificado, o Prof. Guilherme
28 Oberto Rodrigues – Membro. Ato contínuo, passou-se ao desenvolvimento da atividade iniciada
29 no dia anterior, sendo amplamente discutido ponto a ponto do Planejamento da CONAE.
30 Conforme consignado no Planejamento da CONAE, foram analisados os fatores do ambiente
31 externo que geram oportunidades e ameaças na escolha de prioridades no desenvolvimento dos
32 trabalhos da Coordenação, ficando definidos 07 (sete) fatores positivos que contribuem
33 efetivamente para o desenvolvimento das ações da CONAE. Foram destacados, ainda, 03 (três)
34 fatores considerados como ameaças para o desenvolvimento dos trabalhos da CONAE. Em
35 continuidade ao planejamento, foi dado início à elaboração de um projeto modelo, cuja
36 conclusão dar-se-á na próxima reunião desta Coordenação. Tendo em vista a necessidade de
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37 planejar as próximas ações desta Coordenação, foi elaborado calendário das próximas reuniões
38 do ano em curso, conforme segue: Agosto: deslocamento – 24/08, reunião – dias 25/08 e 26/08,
39 retorno – 26/08 à noite; Setembro: deslocamento – 28/09, reunião – dias 29/09 e 30/09, retorno –
40 30/09 à noite; Outubro: deslocamento – 19/10, reunião – dias 20/10 e 21/10, retorno – 21/10 à
41 noite; Novembro: deslocamento – 23/11, reunião – dias 24/11 e 25/11, retorno – 25/11 à noite;
42 Dezembro: deslocamento – 07/12, reunião – dias 08/12 e 09/12, retorno – 09/12 à noite. O
43 referido calendário será encaminhado à Diretoria Executiva do CONTER para conhecimento e
44 deliberação, sendo solicitado, ainda, a ultimação das providências para a próxima reunião, que
45 dar-se-á em agosto nos dias 25 e 26, com deslocamento dos membros no dia 24 e retorno no dia
46 26 à noite. Nada mais a tratar, às treze horas e trinta minutos foi encerrada a reunião e lavrada a
47 presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes. Brasília, 30 de maio
48 de 2014.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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