
 

Projeto Pedagógico  
Curso Superior de Tecnologia  

em Radiologia 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                      Imagem de Ressonância Magnética Funcional 

 

“Os cientistas dizem que somos feitos de 
átomos, mas um passarinho me diz que somos 
feitos de historias” 

Eduardo Galeano 



 

 

 

PROGRAD – Pró-Reitoria de Graduação 

2 

 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA 

 

Arody Cordeiro Herdy  

 Reitor 

 

Carlos de Oliveira Varella  

Pró-reitor de Administração Acadêmica 

 

Emilio Francischetti 

 Pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 

 

Sonia Regina Mendes 

Pró-reitora Comunitária 

 

Nara Pires  

Pró-reitora de Pós-graduação Lato Senso e Extensão 

 

Hulda Cordeiro Herdy Ramim  

Pró-reitora de Graduação 

 

André Nazar  

Diretor da Escola de Ciências da Saúde 

 

Adriana Moreira Alves 

 Coordenadora do Curso Superior de Tecnologia em Radiologia 

 

Nova Iguaçu 

2017 

 



 

 

 

PROGRAD – Pró-Reitoria de Graduação 

3 

 

SUMÁRIO 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CURSO ................................................................................................................................ 3 

CONTEXTUALIZAÇÃO DA UNIGRANRIO ...............................................................................................................  

Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA .................................................................................... 18 

Dimensão 2: CORPO DOCENTE E TUTORIAL .................................................................................................... 54 

Dimensão 3: INFRAESTRUTURA ....................................................................................................................... 63 

ANEXOS ............................................................................................................................................................ 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAD – Pró-Reitoria de Graduação 

4 

 

1.0 CONTEXTUALIZAÇÃO DA UNIGRANRIO 
1.1. Dados Institucionais  
 
Dados  
da Mantenedora  

Companhia  Nilza Cordeiro Herdy de 
Educação e Cultura 

CNPJ:  29.403.763/0001-65. 

Companhia Nilza Cordeiro Herdy de 
Educação e Cultura, entidade legalmente 
constituída e registrada na junta comercial 
do Estado do Rio de Janeiro, nire n°  
33300322370. 

Endereço: Rua Prof. José de Souza Herdy, 
1160 – Bairro 25 de Agosto – Duque de 
Caxias/RJ. CEP: 25071-200 

 
 

Dados da Mantida  Universidade do Grande Rio “Prof. José de 
Souza Herdy” – UNIGRANRIO.  
Endereço: Avenida Mário Guimarães, 894 – 
Nova Iguaçu – Rio de Janeiro – CEP 26255-

230  - Telefone: (21) 3219-4010  
End. Eletrônico:http://www.unigranrio.br  
 
 

Credenciamento como Faculdade  Decreto 70.621, de 25/05/1972, DOU de 
26/05/1972. 
 
 

Reconhecimento como Universidade  Portaria MEC n° 940, de 16 de junho de 
1994, DOU de 17/06/1994.  
 
 

Recredenciamento como Universidade  Portaria MEC n° 690, de 28 de maio de 2012, 
DOU de 29/05/2012.  
 
 

Credenciamento para a modalidade de EaD  Portaria MEC n° 159, de 19 de fevereiro de 
2014, DOU de 20/02/2014.  
 
 

Estatuto  Resolução CONSEPE nº 42, de 30/10/2012.  
 
 

Regimento  Resolução CONSEPE n.º 52/12, de 
13/12/2012.  

http://www.unigranrio.br/
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1.2 Missão e Perfil da UNIGRANRIO  

 A Missão da UNIGRANRIO, “promover a qualidade de vida, tendo como 

instrumento básico o processo educacional”,  se encontra alicerçada nos valores 

institucionais e nos pilares da sustentabilidade, empregabilidade e 

empreendedorismo e têm como tema transversal a responsabilidade social. A missão 

norteia as políticas e diretrizes do modelo ensino-aprendizagem da Universidade. 

Assim, a educação na UNIGRANRIO pauta-se na busca da excelência, tendo como foco 

o desenvolvimento pessoal e profissional do estudante, concebido de modo a integrar, 

de modo indissociável, a formação humana e cidadã e a qualificação para o exercício 

profissional, com o compromisso de assegurar aos profissionais formados a capacidade 

de manter-se permanentemente em desenvolvimento, de modo a garantir-lhes a 

trabalhabilidade.  

Neste sentido, o Projeto Pedagógico Institucional revela o direcionamento 

para uma formação pautada na vivência de situações próprias do exercício 

profissional, através da interdisciplinaridade e da inserção precoce no mercado de 

trabalho, ao propiciar ao estudante oportunidades de experiências em pesquisa e 

extensão, alinhadas com sua área de formação e trabalhar com metodologias ativas de 

aprendizagem. A promoção da sustentabilidade socioambiental, a defesa dos direitos 

humanos, a inclusão social e a responsabilidade social estão presentes nos projetos 

pedagógicos de curso de modo a reafirmar o compromisso da Universidade de colocar 

seu potencial acadêmico a serviço da coletividade, como expressa sua visão de 

entregar valor à sociedade, por meio de seus projetos de ensino, pesquisa e extensão.  

              A organicidade da missão Institucional confirma a sua personalidade de se 

empenhar em educar, para a transformação social. Os pilares estratégicos 

sustentabilidade, empreendedorismo e empregabilidade revelam o seu interesse em 

se reformar, se modernizar e de se livrar do anacronismo, ajustando-se aos novos 

tempos. 
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Sendo uma universidade moderna, adota metodologias coerentes com os 

princípios filosóficos que a regem, está fundamentada em ações conjuntas, e a 

transversalidade faz-se presente na responsabilidade social por ela assumida. 

A UNIGRANRIO empenha-se em planejar suas ações acadêmico-

administrativas, respeitando sua identidade e com base nos resultados evidenciados 

em seus processos avaliativos internos e externos, que vem demandando, ao longo de 

sua trajetória, o envolvimento dos segmentos institucionais na busca de qualidade dos 

serviços prestados à comunidade intra e extramuros.   

 

Figura 1 - Fundamentos Institucionais 

 

 

Fonte: PDI (2015-2019) 
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1.2 Dados socioeconômicos e socioambientais da região 

A UNIGRANRIO se dedica a analisar sua capacidade de inserção no 

desenvolvimento cultural, econômico, social e ambiental nos municípios e regiões em 

que atua. A Instituição considera essencial a inter-relação entre os vetores 

constituintes do desenvolvimento real da humanidade e o compromisso, sempre 

presente, com a melhoria da qualidade de vida, conforme expressa sua Missão, e tem 

como tema transversal em seus currículos, programas e projetos, a Responsabilidade 

Social.  

O Estado do Rio de Janeiro tem extensão territorial de 43.780,157 km2 e é 

composto por 92 municípios, distribuídos em oito regiões geográficas, segundo o 

centro de Informação e Dados do Rio de Janeiro (Cide). Conforme dados da última 

Estimativa Populacional do IBGE (2015), a população totaliza 16.550.024 habitantes, 

sendo a densidade demográfica de 365,23 hab./km2 e o crescimento demográfico de 

1,3% ao ano. Devido ao expressivo aumento populacional dos últimos anos é o terceiro 

Estado mais populoso do Brasil. É também um dos estados de maior índice de 

urbanização, com 96,7% da população residindo em áreas urbanas. Ocupa o 4° lugar 

no ranking nacional do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) com média de 0,832. 

A taxa de alfabetização é de 95,6%, a terceira maior do país e a média de escolaridade 

é a segunda melhor do Brasil, com 45,6% de sua população com oito anos ou mais de 

estudos. É também o segundo maior polo industrial brasileiro, com destaque para 

refinarias de petróleo, indústrias da construção naval, metalúrgicas, petro-gás-

químicas, siderúrgicas, têxteis, gráficas, farmacêuticas, de bebidas e moveleiras.  

No âmbito estadual a UNIGRANRIO está inserida em um contexto geográfico 

próspero, envolvendo os municípios da Região Metropolitana: Duque de Caxias, Nova 

Iguaçu e Rio de Janeiro. Das regiões do Estado do Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense 

é a segunda mais populosa (Estimativa IBGE 2015), contemplando 12 municípios do 

Estado:  

Rio de Janeiro (6.476.631 hab.); Duque de Caxias (882.729 hab.); Nova Iguaçu 

(807.492 hab.);  Belford Roxo (481.127 hab.); São João de Meriti (460.625 

hab.); Nilópolis (158.309 hab.); Queimados (143.632 hab.); Mesquita (170.751 

http://h
http://h
http://h
http://h
http://h
http://h
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hab.); Magé (234.809 hab.); Japeri (99.863 hab.);  Seropédica (82.892 hab.) 

e Itaguaí (119.143 hab.).  

Estas cidades com expressivo contingente populacional possuem problemas 

comuns à toda Região Metropolitana. São cidades que vêm buscando o seu 

amadurecimento político e cultural, e os seus moradores estão cientes que precisam 

exercer, em sua plenitude, os seus deveres como cidadãos, exigindo melhoria nas 

condições de saneamento, urbanismo, saúde, segurança, educação e lazer. 

 

Tabela 1: Dados socioeconômicos dos municípios atendidos pela UNIGRANRIO, no 

Estado do Rio de Janeiro 

Município Área (Km2)  

População 

(Estimada 

2015) 

Densidade 

Demográfica 

(Hab./km2)  

PIB per 

capita (Reais 

– 2011) 

IDHM 

(2010) 

Duque de 

Caxias 

467,619 882.72 1.828,51 28.730,21 

 

0,711 

Macaé 1.216,846 234.628 169,89 85.462,97 

 

0,764 

Magé 388,496 234.809 585,13 13.105,19 

 

0,709 

Nova Iguaçu 521,247 807.492 1.527,60 16.477,64 

 

0,713 

Rio de Janeiro 1.200,278 6.476.631 5.265,82 43.941,25 0,799 

São João de 

Meriti 

35,216 460.625 13.024,56 14.163,02 

 

0,719 

Silva Jardim 937,547 21.307 22,77 15.828,89 

 

0,654 

Fonte: IBGE Cidades (consulta em Mar/2015) 

 

http://h
http://h
http://h
http://h
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Promoção da sustentabilidade socioambiental na gestão e nas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão 

Programa de Gerenciamento de Resíduos - A UNIGRANRIO atende, em 

conformidade com a Lei Nº 12.305, de 2 de Agosto de 2010 DOU 03.08.2010, às 

Resoluções: ANVISA RDC 306 de 2004 e CONAMA nº 358 de 2005, à orientação correta 

para a destinação ambiental de resíduos por ela gerados. A Universidade possui a 

Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde com essa finalidade.  

Desde 2009, adotou-se a modalidade de compactação dos resíduos comuns, 

através de máquina compactadora, no local de recebimento dos resíduos comuns. Esta 

modalidade de gestão de resíduos trouxe a opção de segregação dos resíduos 

recicláveis, no ato da compactação. Após cinco anos, concluiu-se que a adoção da 

modalidade de compactação garantiu que os resíduos segregados (separação de 

plástico, vidro, metal e papel) fossem destinados a um ambiente de reciclagem 

devidamente registrado e aprovado pelo órgão ambiental do Estado. O resíduo 

comum, após a segregação dos resíduos recicláveis é encaminhado para a Central de 

Tratamento de Resíduos de Nova Iguaçu- RJ (CTR).  

Programa Escola Verde – Com o objetivo de promover a sustentabilidade 

socioambiental, a UNIGRANRIO realiza o Programa Escola Verde, em parceria com o 

Grupo Bayer. O projeto Escola Verde é um programa integrado de responsabilidade 

social, tendo como foco o meio ambiente, cujos eixos versam sobre: educação, saúde e 

sociedade. O projeto é desenvolvido na UNIGRANRIO e no Clube da Bayer (Belford 

Roxo). Como produto, o projeto elaborou a Cartilha Escola Verde, que já se encontra 

em seu segundo volume. 

Projetos e grupos de pesquisa destinados ao estudo da temática socioambiental 

na UNIGRANRIO.  

● Educação em áreas de Conflito: Cidadania, Justiça Ambiental e Juventude na 

região hidrográfica da Baía de Guanabara. 

● Justiças Ambientais, Tecnologias e Culturas Juvenis. 
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● Conflitos ambientais relacionados ao complexo fluxo e os problemas de gestão 

das áreas urbanas. 

● Conciliação entre crescimento organizacional, sustentabilidade ecológica e bem 

comum, possibilidade ou utopia? Uma investigação a partir de múltiplas vozes. 

● Centro de desenvolvimento regional da baixada: capacitação para 

desenvolvimento sustentável. 

● Centro de referência mais baixada: portal web de desenvolvimento. 

● Coordenação de estudos sobre desenvolvimento sustentável MAIS Baixada. 

● Organizações e estratégias de gestão: sustentabilidade, competitividade e as 

funções da administração. 

 

1.3 Histórico da UNIGRANRIO 

A Universidade do Grande Rio “Prof. José de Souza Herdy” - UNIGRANRIO é 

uma instituição de ensino superior mantida pela Sociedade Nilza Cordeiro Herdy de 

Educação e Cultura S/S LTDA, legalmente constituída e registrada no 2º Ofício de 

Registro de Pessoas Jurídicas de Duque de Caxias-RJ, com sede em Duque de Caxias, 

Estado do Rio de Janeiro.  

O embrião da futura universidade surgiu em 1972, inicialmente como Instituto 

Superior de Estudos Sociais, com a oferta dos cursos de Administração e Ciências 

Contábeis. Em 1973, foi criada a Faculdade de Educação, Ciências e Letras “Grande 

Rio”, com os cursos de Pedagogia e Letras. 

Na década de 80, foram criados os cursos de Odontologia, Enfermagem e 

Farmácia que passaram a integrar a Faculdade de Ciências da Saúde “Grande Rio”. 

Posteriormente, as Faculdades e o Instituto passaram a denominar-se Faculdades 

Unidas Grande Rio, acrescentando a ela o curso de Ciências, com habilitações em 

Biologia, Matemática e Química. A partir de julho de 1992, foi feita a reestruturação 
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desse curso que foi desdobrado para licenciaturas e bacharelados em Matemática, 

Química e Ciências Biológicas.  

O reconhecimento como Universidade do Grande Rio “Professor José de Souza 

Herdy” – UNIGRANRIO se deu através da Portaria MEC n° 940, de 16 de junho de 1994. 

Nesse ano foram criados os cursos de Direito, Informática e Secretariado Executivo  

Bilíngue. Em 1995, a Universidade criou o curso de Medicina Veterinária e incorporou a 

habilitação Português-Espanhol, ao Curso de Letras.  

Os anos 90 marcaram um intenso crescimento da UNIGRANRIO, traduzido pela 

oficialização dos seus campi-sedes; em Duque de Caxias (principal), no município de 

Silva Jardim, e na cidade do Rio de Janeiro, com a edição da Portaria MEC n° 2.299, de 

22 de dezembro de 1997, que aprovou as alterações do Estatuto da UNIGRANRIO, 

ratificando a existência destes três campi-sedes.  

Hoje, a UNIGRANRIO tem suas áreas de conhecimento consolidadas. Além dos 

cursos de Odontologia, Enfermagem, Farmácia, Ciências Biológicas e Medicina 

Veterinária, foram criados em 1997, os cursos de Medicina e Fisioterapia.  

Em 2001, foi criado o curso de Educação Física e, no início de 2003, o portfólio 

de cursos foi ampliado com o lançamento do Curso Superior de Tecnologia em 

Exploração de Petróleo e Gás, Curso de Serviço Social, e licenciatura em Informática. 

Em 2004, a UNIGRANRIO criou o curso de Nutrição, complementando a área de 

saúde, e as licenciaturas em Artes Visuais e História, contribuindo para o 

enriquecimento da formação de professores para a educação básica. Em seguida, 

também, passou a ofertar os Cursos Superiores de Tecnologia em Gestão de Recursos 

Humanos e em Marketing. A expansão da UNIGRANRIO prosseguiu em 2004 a partir da 

parceria com dois tradicionais Colégios de Duque de Caxias, que somaram-se às 

demais unidades de ensino da Universidade. Em 2005, foram ofertados os Cursos 

Superiores de Tecnologia em Radiologia, e em Gestão Ambiental. 

Em 2006, foram criados os cursos de Comunicação Social – Publicidade e 

Propaganda, Engenharia de Produção, Engenharia de Petróleo e Gás e os Cursos 

Superiores de Tecnologia em Estética e Cosmética, e em Logística. 
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Atenta às solicitações do mundo do trabalho e sem descurar de seu compromisso de 

oferecer educação de qualidade, a UNIGRANRIO acrescentou ao seu rol de cursos, em 

2011, o bacharelado em Engenharia Química, e os Superiores de Tecnologia em Moda, 

em Gestão Financeira, em Redes de Computadores e em Design Gráfico. No primeiro  

semestre de 2012 foram iniciados os cursos de bacharelado em Engenharia Civil, 

Arquitetura e Urbanismo, Jornalismo e Teologia. Em 2014, a UNIGRANRIO passou a 

ofertar os cursos de Biomedicina e de Engenharia Ambiental, e mais recentemente, em 

2015, foi criado no âmbito da Escola de Ciências da Saúde o curso de Psicologia, tendo 

sido autorizado pelo MEC/INEP com conceito máximo - 5. 

No âmbito da pós-graduação stricto sensu a UNIGRANRIO oferta os seguintes 

Cursos, devidamente recomendados e reconhecidos pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).  

 

Quadro 1 - Programas de Pós-graduação Stricto Sensu  

Curso Nível Formação Conceito CAPES 

Administração Doutorado Acadêmica 4 

Administração Mestrado Acadêmica 4 

Biomedicina Translacional Doutorado Acadêmica 4 

Biomedicina Translacional Mestrado Acadêmica 4 

Ensino das Ciências na Educação Básica Mestrado Profissional 4 

Letras e Ciências Humanas Doutorado Acadêmica 4 

Letras e Ciências Humanas Mestrado Acadêmica 4 

Odontologia Mestrado Profissional 4 

Odontologia Doutorado Acadêmico 4 

Fonte: PROPEP/Março 2015 
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O Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA) é membro efetivo da 

Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração (ANPAD), 

desde 2006. 

 A expansão da UNIGRANRIO se dá em regiões com expressivo e crescente 

contingente populacional e elevada densidade demográfica e buscando ampliar a sua  

área de atuação, a Universidade tem hoje, além dos três campi originais, os que foram 

posteriormente credenciados pelo MEC: Magé (Campus IV), São João de Meriti 

(Campus V), Macaé (Campus VI) e Nova Iguaçu (Campus VII). Vinculadas aos campi 

homologados em 1997, como campus sede, encontram-se em funcionamento as 

unidades localizadas em Santa Cruz da Serra e Casemiro de Abreu, pertencentes ao 

Campus Duque de Caxias; e as unidades localizadas na Barra da Tijuca, e em Vila da 

Penha, pertencentes ao Campus Rio de Janeiro/Lapa.  

Em 28 de maio de 2012 foi publicado o Ato de Recredenciamento da 

Universidade, a Portaria MEC n° 690. 

O ano de 2014 constituiu-se em novo marco na trajetória da UNIGRANRIO com 

o credenciamento da Universidade para a oferta da modalidade de Ensino a Distância 

(EaD), mediante Portaria Ministerial nº 159, de 19 de fevereiro de 2014, com a 

autorização do Curso de Administração e do lançamento do Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, além da oferta de cursos de Pós-

graduação Lato Sensu, nesta modalidade. 

A gestão da UNIGRANRIO, no uso de suas prerrogativas de autonomia é 

exercida pelos órgãos da administração superior, pela administração acadêmica e 

pelos órgãos suplementares. Os órgãos da Administração Superior e demais órgãos 

colegiados têm as suas atribuições definidas no Estatuto da Universidade, e os Órgãos 

Suplementares são regulamentados pelo Regimento e normas emanadas do Conselho 

de Ensino, Pesquisa – CONSEPE. 

As ações pedagógicas são desenvolvidas em um ambiente favorável ao diálogo 

e cooperação, ordenadas pelas disciplinas dos cursos, projetos e saberes que 

fortalecem a realização e o alcance da Missão institucional. 
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Quadro 02: Distribuição dos Cursos de Graduação da UNIGRANRIO por escola 

Escola Curso

Arquitetura e Urbanismo

Engenharia Ambiental

Engenharia Civil

Engenharia de Petróleo e Gás

Engenharia de Produção

Engenharia Química

Química

Sistema de Informação

CST Análise e Desenvolvimento Sistemas

CSE Design Gráfico

CST Gestão Ambiental

CST Redes de Computadores

Biomedicina

Ciências Biológicas

Educação Física

Enfermagem

Farmácia

Fisioterapia

Medicina

Medicina Veterinária

Nutrição

Odontologia

CST Estética e Cosmética

CST Radiologia

Administração

Ciências Contábeis

Comunicação Social

Direito

Jornalismo

Secretariado Executivo

Serviço Social

CST Design de Moda

CST Gestão Financeira

CST Gestão de Recursos Humanos

CST Logística

CST Marketing

Artes Visuais

História

Letras

Matemática

Pedagogia

Teologia

Ciência e Tecnologia

Ciências da Saúde

Ciências Sociais e Aplicadas

Educação, Ciências, Letras, Artes e Humanidades
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1.4. Inserção Regional  
 

Na perspectiva de um crescimento sustentável, como consta no Plano de 

Desenvolvimento Institucional-PDI (2015-2019) a UNIGRANRIO tem investido no 

crescimento da Unidade Nova Iguaçu. O melhor exemplo disso foi a aquisição e adequação 

das instalações onde atualmente funciona a UNIGRANRIO-Nova Iguaçu, com um campo 

amplo e moderno favorece melhores padres de oferta para o CST em Radiologia e 

permitem  a implantação de novos cursos, enriquecendo o portfólio dos cursos da área da 

saúde.  

Visando apresentar elementos sobre o munícipio de Nova Iguaçu, conectando com 

a relevância da instalação do curso Superior de Tecnologia em Radiologia na Unigranrio 

será apresentado o contexto histórico e socioeconômico do município. 

 
1.4.1. Contexto sócio histórico do Município de Nova Iguaçu  

 
 

 

 NOVA IGUAÇU 

De índios, brancos e negros a terra de tantas histórias 

Da aguardente e do açúcar de cana 

Do café, da laranja e de Rangel Pestana 

Tens em teus filhos a tua memória 

Tens em teus caminhos o teu tesouro 

És a Iguassú velha de estradas 

Em filhos que povoam o mundo 

Mãe municipal pela maioria na baixada 

Seus filhos que quanto mais crescem 

Mais ainda és lembrada. 

Nova Iguaçu, cidade de amizade 

E preservado o seu ambiente 

Aí mais sua cultura estará viva pra gente 

E você sempre “nova” se eternizará.  

 

Moduan Matus, Poeta Iguaçuano 
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Nova Iguaçu “a mãe da Baixada”  
 

A história do município de Nova Iguaçu se coaduna com a formação do Brasil e 

as diversas transformações geradas na constituição do Rio de Janeiro enquanto capital 

do Império e da República. Impulsionados pelos cursos fluviais, que além de fertilizar 

as terras funcionavam também como via de comunicação com a cidade do Rio de 

Janeiro, as primeiras propriedades agrícolas da região remota ainda ao tempo das 

concessões das sesmarias. A Villa de Iguassú1 instalada às margens do rio de mesmo 

nome, já tinha sua importância desde o século XVIII, enquanto parada estratégica de 

tropeiros vindos de Minas Gerais e São Paulo, além de fazer a ligação fluvial com a baía 

de Guanabara e, por conseguinte, com o porto da cidade do Rio de Janeiro, no ciclo do 

ouro. No século XIX com o ciclo do café foi aberta a Estrada Real do Comércio que 

incrementou ainda mais as conexões com o porto de Iguassú, que neste momento 

escoava a produção de cana-de-açúcar da baixada e o café que vinha da região 

serrana. O movimento da então Villa de Iguassú passa a ser tão expressivo que em 15 

de Janeiro de 1833 ganha oficialmente o status de município. O recém criado 

                                                           
1 Grafia dos séculos XVIII e XIX 

Raimundo Rodrigues artista plástico 
iguaçuano 



 

 

 

PROGRAD – Pró-Reitoria de Graduação 

17 

município abarcava toda a extensão territorial do que hoje é conhecido por Baixada 

Fluminense, que compreende um total de 08 municípios2.   

Com a inauguração da Estrada de Ferro Dom Pedro II em 1858, a Villa de 

Iguassú entra em decadência, paradoxalmente ao desenvolvimento introduzindo pelas 

inovações tecnológicas, abandonando o transporte fluvial a favor do ferroviário.  Deste 

modo houve um crescimento expressivo do Arraial de Maxambomba, onde se 

localizava a estação de trem do município. Este crescimento levou a transferência da 

sede do município para o novo centro econômico, já que a estação de trem ligava o 

município à Central do Brasil, no Rio de Janeiro, e com isto, passa a ser mais 

importante do que o porto fluvial. Deste modo, pelo Decreto Estadual n.º 204, de 01-

05-1891, transferiu a sede do município de Iguassú para Maxambomba que não tinha 

mais aspectos de arraial, e pela Lei Estadual n.º 1.634, de 18-11-1919 passa a se 

chamar Nova Iguaçu3. 

Cabe ressaltar que durante todo o século XIX o município de Iguassú também 

foi foco de resistência na luta pela abolição da escravatura, com vários quilombos, 

dentro dos quais se destaca o quilombo de Iguassú que também ficava as margens do 

rio de mesmo nome. Este quilombo estabelecia relações comerciais de víveres e 

madeiras com o porto da Praça XV no Rio de Janeiro.  

A partir da década de 1940 começa o processo desmembramento do território 

do município de Nova Iguaçu. Primeiro Duque de Caxias se emancipou em 1943, 

depois veio Nilópolis e São João de Meriti em 1947. Após este período, somente na 

década de 1990 ocorrem novas emancipações com Belford Roxo e Queimados em 

1990, Japeri em 1991 e Mesquita em 1999, chegando a atual configuração da divisão 

político administrativo da Baixada Fluminense.  

Neste sentido que muitos autores consideram Nova Iguaçu “a mãe da Baixada 

Fluminense representada pelos municípios desmembrados de Nova Iguaçu. No século 

XXI passa a se ter um conceito de Baixada Fluminense ampliada incluindo os 

municípios de Magé, Seropédica, Itaguaí e Guapimirim. 

                                                           
2 Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Nilópolis, São João de Meriti, Belford Roxo, Queimados, Japeri e Mesquita. 
3 Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
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Importante destacar que, com a inauguração da Rodovia Presidente Dutra em 

1952, que liga o Rio a São Paulo, e a modernização da malha ferroviária que a partir da 

década de 1930 passou a ser elétrica, a cidade de Nova Iguaçu e os demais municípios 

da Baixada Fluminense, assume a particularidade de cidade dormitório, ao mesmo que 

mantém uma de suas principais características vindas do século XVIII, ser um corredor 

de acesso à cidade do Rio de Janeiro.  

Atualmente Nova Iguaçu não é mais vista, seja pelo senso comum, seja pelos 

estudos urbanístico como cidade dormitório e, menos ainda como mero corredor de 

passagem para o Rio de Janeiro. Estudos de mobilidade urbana da região 

metropolitana do Rio de Janeiro, demonstram que o iguaçuano, mora, trabalha4, 

estuda e se diverte em seu próprio município e que Nova Iguaçu é hoje um polo 

aglutinador de oportunidades e desenvolvimento da Baixada Fluminense.  

Nova Iguaçu é o maior município em extensão territorial5 da Baixada 

Fluminense e o segundo em população (796.257), de acordo com o Senso de 2010, 

com uma estimativa populacional de 797.435 em 20166.  

Como demonstrado acima à história do município de Nova Iguaçu se confunde 

com a história da Baixada Fluminense e, por conseguinte com a região metropolitana 

do Rio de Janeiro. Por este fato antes de nos atermos especificamente às 

características socioeconômicas e culturais do município de Nova Iguaçu precisamos 

nos ater às relações que se estabelece entre este, a Baixada Fluminense e a Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ). 

A Região Metropolitana do Rio de Janeiro, popularmente conhecida como 

Grande Rio, foi instituía peal Lei Complementar nº 20, de 1º de julho de 1974, após a 

fusão do Estado do Rio de Janeiro com o Estado da Guanabara. Deste modo uniu as 

então regiões metropolitanas do Grande Rio Fluminense e da Grande Niterói, também 

conhecida como Baixada Litorânea. De acordo com o Censo de 20107, a Região 

                                                           
4 Somente 36% do iguaçuano trabalha fora do município, percentual que chegava a mais de 70% nas décadas de 1970 e 80. Fonte: 

CENSO/IBGE - 2010 

5 Área da unidade territorial 2015 (km²), 519,159. Fonte: Fonte: CENSO/IBGE  2010 
6 Fonte: CENSO/IBGE - 2010 
7 Fonte: IBGE 
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Metropolitana do Rio de Janeiro é a segunda maior área metropolitana do Brasil, 

terceira da América do Sul e 20ª maior do mundo. Os mapas abaixo nos permitem 

vislumbrar a importância de Nova Iguaçu em relação à RMRJ e sua centralidade na 

Baixada Fluminense. 

A partir dos anos de 1990 e, principalmente, com chegada do século XXI 

constata-se a produção de novos sentidos e uma mudança na representação social que 

a Baixada encarnava para a totalidade da população fluminense, seja na perspectiva 

científica, econômica, política e, também do senso comum. Novos significados 

atrelados às noções de desenvolvimento e progresso passaram a legitimar a 

subjetividade tanto na produção de novas representações sociais sobre a Baixada 

quanto na objetividade dos investimentos econômicos8.  Este conjunto de fatores 

passa a atrair novos e vultosos investimentos, seja por parte do governo, seja pelo 

mundo empresarial nos mais diversos setores da economia (figura 02).  

Figura 02: Mapa do Rio de Janeiro 

 

 ( fonte: centro estadual de estatística). 

                                                           
8 Para saber mais neste sentido ver: ROCHA, André Santos da. As representações ideais de um 

território: dinâmica econômica e política, agentes e a produção de sentidos na apropriação 

territorial da Baixada Fluminense / André Santos da Rocha, 2014. Tese (Doutorado em 

Geografia) – UFRJ, PPGG, Rio de Janeiro, 2014. E, SIMÕES, Manoel Ricardo. A cidade 

estilhaçada: reestruturação econômica e emancipações municipais na Baixada Fluminense. 

Mesquita: ed. Entorno, 2007. 
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Contexto Socioeconômico de Nova Iguaçu 
 

A Região Metropolitana do Rio de Janeiro, composta por 19 municípios9 tem 

73,7%10 de toda a população do Estado do Rio de Janeiro e 69,69 % do Produto Interno 

bruto11 e, o município de Nova Iguaçu ocupa o quarto lugar com 804.815 habitantes12.  

A partir dos anos 2000 passa a ser visíveis áreas de riqueza como, por exemplo, no 

centro de Nova Iguaçu, apontada pelos estudos recentes de Manoel Simões (2011)13 como 

área de incremento de setores técnico, científico, imobiliário, industrial, educacional e 

cultural. Este novo modo de perceber e investir na Baixada Fluminense, pode ser 

verificado no relatório da FIRJAM14 que aponta a baixada como “um futuro que já chegou”. 

Neste sentido podemos verificar o aumento dos níveis do PIB que levou os municípios de 

Nova Iguaçu, Duque de Caxias e Belford Roxo a configurarem entre os dez maiores do 

Brasil. Por outro lado, houve piora nos indicadores que compõe o Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal-IDHM (Figura 03).  

Atualmente o município de Nova Iguaçu é composto por nove Unidades Regionais 

de Governo (URG): 

Figura 03: Municipios da Baixada fluminense 

– principais polos industriais) 

 Centro - URG  

 Posse - URG II  

 Comendador Soares - URG III  

 Cabuçu - URG IV 

 KM 32 – URGV  

 Austin – URGVI  

 Vila de Cava URG VII  

 Miguel Couto - URG VIII 

 Tinguá – IX 
                                                                            Fonte: ROSSI (2012). 

                                                           
9 Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, 
Paracambi, Queimados, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica 
10 Em 2010 viviam na RM 11.945.976 pessoas. Fonte: CENSO/IBGE 2010. 
11 Fonte: CEPERJ 2013 
12 Anuário Estatístico do Estado do Rio de Janeiro do ano de 2013 
13 SIMÕES, Manoel Ricardo. Ambiente e Sociedade na Baixada Fluminense. Mesquita: ed. Entorno, 2011. 
14 FIRJAN - Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro “Visões de Futuro: Potencialidades e Desafios da Baixada 
Fluminense”, realizado em 3 de outubro de 2011 
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O Produto Interno Bruto (PIB)15 no ano de 2014 era composto por agropecuária 

(6.497). Industria (1.831.749) e Serviços (6.115.492). Segundo o Cadastro Central de 

Empresas 2014, Nova Iguaçu possui 9.835 Unidades com 115.792 pessoas ocupadas e 

salário médio mensal de 2,2 salários mínimos16.  Ainda assim, 30% dos iguaçuanos 

trabalham na cidade do Rio de Janeiro17. Na figura acima podemos ver o material de 

Divulgação do Diamond Flat da Rossi que destaca as empresas presentes em Nova Iguaçu 

e justifica os investimentos apontando a Baixada Fluminense como o principal polo de 

desenvolvimento do Rio de Janeiro.  

O Índice de Desenvolvimento Humano do município de Nova Iguaçu é 0,713, 

enquanto o do município do Rio de Janeiro é 0,761 e o do Brasil é 0,72718. O indicador que 

mais vem contribuindo na composição do IDH em para seu aumento é longevidade. Em 

2013 a expectativa de vida em Nova Iguaçu medida em anos era de 74,119. Segundo o 

Censo de 2010, 94,7% dos domicílios no município de Nova Iguaçu eram cobertos pela 

coleta regular de lixo, 76,3% tinham rede de abastecimento de água e 83,9% dispunham 

de esgotamento sanitário adequado20. 

Em relação à pobreza e desigualdade social, destacamos que apesar da renda per 

capita ter crescido 25,53% na última década na Baixada Fluminense, passando de R$ 

900,81, em 2000, para R$ 1.130,75, em 2010, 11% dos iguaçuanos viviam com até R$ 140 

reais por mês, e 3,4% com até R$ 70 reais por mês21. Nesta perspectiva vale destacar que 

90.207 famílias estava inscritas em 2013 no Cadastro Único para Programa Sociais no 

município de Nova Iguaçu22.  

A série histórica da taxa de mortalidade Infantil 2008-201423 nos mostra que houve 

uma pequena queda no município de nova Iguaçu passando 15,37 em 2008, aumentando 

para 19,16 em 2011 e caindo para 15,16 em 2014.  Maior que a taxa do município do Rio 

de Janeiro que era de 12,7 em 2014 e no Brasil de 12,89. 

                                                           
15 Fonte: IBGE 
16 Fonte: IBGE, Cadastro Central de Empresas 2014. Rio de Janeiro: IBGE, 2016.   
17 Fonte: CENSO/IBGE 2010 
18 Fonte: Programa das Nações Unidades para o Desenvolvimento – PNUD 2010 
19 PNUD/ONU 2013 
20 Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 
21 Fonte: CENSO/IBGE, 2010. 
22 Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, DATASOCIAL - 2013 
23 Fonte: Ministério da Saúde. DATASUS 2008-2014 
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O Censo educacional de 2015 mostra que o município de nova Iguaçu tinha 275 

escolas pré-escolar, 388 do ensino fundamental e 123 do médio24. No mesmo senso 

educacional podemos constatar que o municípios de Nova Iguaçu tinha 14.609 alunos 

matriculados na pré-escola, 113.902 no ensino fundamental e 33.878 no médio25. A série 

histórica do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 2007-2013 demonstra que o 

município de Nova Iguaçu teve uma pequena melhora passando 3 para 3,426. Em relação a 

educação cabe ainda o desafio, entre outros, de enfrentar o fato de que 3,8% das crianças 

6 a 14 anos de idade encontram-se fora da escola27.  

Na área da saúde o município de Nova Iguaçu conta com um total de 835 leitos, 

dos quais 491 disponíveis para o SUS28. Sua rede é composta por um total de 675 

estabelecimentos, sendo 29 UBSs, 173 clínicas/ambulatórios especializados, 329 

consultórios, 4 hospitais especializados, 2 hospitais gerais, 51 policlínicas, 36 postos de 

saúde e 51 unidades de serviço de apoio de diagnose e terapia29. Conta ainda com o 

Centro de Apoio e Valorização da Mulher, o Centro de Educação Especial Paul Harris, 13 

Clinicas da Família, e sua rede saúde mental é composta por 1 CAPS AD, 1 CAPS I e 1 CAPS 

III30 

Ampliando nosso olhar da rede assistencial para fundações, associações sem fins 

lucrativos, grupos de defesa de direitos, saúde, educação e meio ambiente, o município de 

Nova Iguaçu, de acordo com Censo 2010, contava com 1.690 entidades. Destas, 01 atua na 

área da habitação, 09 na saúde, 47 na cultura e recreação, 229 na educação e pesquisa, 79 

na Assistência Social, 922 na religiões, 43 em partidos políticos, sindicatos, associações 

patronais e profissionais, 03 em meio ambiente e proteção animal, 50 no desenvolvimento 

e defesa de direitos e outras 307 não especificadas. Estas instituições empregam um total 

de 4.382 pessoas, com salário médio mensal de 2,91 salários mínimos. As áreas da 

educação e pesquisa empregavam um total 1.468 pessoas, com salário médio mensal de 

5,00 Salários mínimos31. 

 

                                                           
24 Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - Censo Educacional 2015. 
25 Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - Censo Educacional 2008 - 2015. 
26 Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - Censo Educacional 2007 - 2013. 
27 Fonte: PNUD/ONU, 2013. 
28 Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES, 2013. 
29 Fonte: Ministério da Saúde, DATASUS, 2013. 
30Fonte: http://www.novaiguacu.rj.gov.br/web2/pagina.php?abrir=unidade_saude.php 
31 Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2010. 
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Cultura e Movimentos sociais em Nova Iguaçu 

Figura 04: Raimundo Rodrigues artista plástico iguaçuano um dos fundadores do movimento 

 

 

 

 

 

 

 

A produção de cultural e os movimentos sociais de Nova Iguaçu deve ser 

destacados devido sua importância na produção de sentido na subjetividade local e como 

campo de pesquisa e extensão. A produção artística em Nova Iguaçu produz um 

imaginário que valoriza as histórias locais e mutualmente alimenta as origens africanas e 

nordestinas que constituem suas principais característica culturais (figura 04). 

Encontramos em Nova Iguaçu lugares como o reservatório do Rio D´Ouro construído em 

1880, localizado em um sítio natural coberto pela Mata Atlântica, ou a Reserva Biológica 

do Tinguá com 26 mil hectares entre a região metropolitana e a serrana. Cabe destacar a 

criação do aplicativo Cultura BF com o mapa dos Pontos de Cultua da Baixada Fluminense 

desenvolvido a partir do Canal UNIGRANRIO que é parte do Laboratório de Comunicação 

Social desta universidade, disponível na plataforma Android32 

 

 

 

 

 

                                                           
 

32 Fonte: http://www.rabf.com.br/ 

Raimundo Rodrigues artista plástico iguaçuano um dos fundadores do movimento 

“Imaginário Periférico” 
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2.0 CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO SUPRIOR DE TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA  

 
Curso: CST Radiologia  

Modalidade: Presencial  

Habilitação: Tecnólogo  

Situação Legal: Curso Reconhecido pela Portaria MEC 545 de 12/09/2014-Dou 

16/09/2014. 

Diplomado em: CST Radiologia  

Admissão do aluno: Processo seletivo – Concurso Vestibular e avaliado ENEM 

(Aproveitamento dos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio). Transferência, 

Admissão de Portadores de Diplomas.  

Número de vagas: 50 semestrais / 100 anuais   

Turno de funcionamento: Noturno  

Tempo de Integralização : Mínimo: 6 semestres Máximo: 10 semestres  

Carga Horária Obrigatória: 2400 horas   

Endereço Funcionamento do Curso: Av. Dr. Mário Guimarães, 894 ; CEP: 25072-200 

Cidade: Nova Iguaçu - Bairro: Centro - UF: RJ 
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2.1. Justificativas para Realização do CST Radiologia na UNIGRANRIO-Nova Iguaçu  

 
Demonstrar os aspectos que fundamentam a importância do CST Radiologia em 

Nova Iguaçu, deve sempre se estender a explicar a importância de um curso de Radiologia 

para a Baixada Fluminense. Afinal, Nova Iguaçu tem um papel socioeconômico e histórico 

central para a Baixada. A Cidade de Nova Iguaçu é a quarta mais populosa da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro e a primeira da Baixada Fluminense, uma região que 

congrega aproximadamente 4 milhões de pessoas. No município de Nova Iguaçu o 

percentual mais expressivo desta população (65,5% - 521.416, CENSO/IBGE, 2010) 

encontra-se na faixa etária de 15 a 59 anos de idade, com cerca de 20% dos domicílios com 

renda de 2 a 5 salários mínimos ou mais.  

Na última década a Baixada Fluminense e o município de Nova Iguaçu em 

particular, se transformaram em polo de investimentos público e privado no Estado do Rio 

de Janeiro. Apesar da crise que vem afetando os diversos setores da economia e da vida 

social é possível reconhecer nesta região movimentos de resistência e recuperação, 

principalmente na campo industrial. Esta resistência e recuperação, consolida a posição de 

destaque que a região tem na área industrial e de logística para cidade do Rio de Janeiro. 

Esta importância e investimentos na região podem ser constatada pela construção do Arco 

Metropolitano que reduziu em 20% os custos com transporte de origem e destino no 

Porto de Itaguaí e colocou diversos municípios da Baixada Fluminense, incluído Nova 

Iguaçu, em vantagens competitivas para o desenvolvimento da área industrial e de 

logística.  

É possível afirmar que a Baixada Fluminense tem uma demanda reprimida pela 

ampliação da oferta de cursos superiores, dentre os quais o CST em Radiologia, em 

especial o município de Nova Iguaçu, pela facilidade de acesso ao Campus da Unigranrio, 

dos jovens do próprio local e dos municípios vizinhos. Tal demanda justifica-se por estar 

localizado numa cidade histórica e que economicamente exerce papel central na região, 

pela facilidade de acesso por ônibus e trem, pelo aglomerado de empresas e indústrias e 

pela rede de educação e saúde. O Campus fica a 5 minutos a pé de um terminal rodoviário, 

com ônibus para toda Baixada e Rio de Janeiro e a 10 minutos a pé da estação de trem de 

Nova Iguaçu – antiga estação Maxambomba –, que também liga a cidade ao restante da 

Baixada e ao Rio.  
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O Curso Superior em Tecnologia em Radiologia foi criado no ano de 2005 no 

campus de Duque de Caxias. A motivação para a criação desta oferta ocorreu por dois 

fatos importantes. A primeira pela orientação do MEC pela criação de novos cursos em 

tecnologia, modalidade  esta, que visa formar especialistas para atender campos 

específicos do mercado de trabalho com um foco acadêmico específico. A segunda pelo 

crescimento de empreendimentos nos setores da Industria e Saúde bem como a 

necessidade de formar profissionais qualificados. 

Com a consolidação do curso no campus de Duque de Caxias associado ao amplo 

crescimento do mercado de radiologia a UNIGRANRIO, no ano de 2011, passou a ofertar o 

Curso Superior em Tecnologia em Radiologia no campus de Nova Iguaçu, RJ. 

A prosperidade na área da saúde e Industria, e, consequentemente com a 

necessidade de profissionais habilitados para trabalhar na área, somado à expertise da 

Unigranrio na área de Ciências da Saúde, contribuíram para a proposição do curso de 

Superior de Tecnologia.  Os centros de diagnósticos tem apresentado crescimento em toda 

a região do Grande Rio, ademais nota-se o aumento das atividades industriais que utilizam 

o emprego das radiações ionizantes, tais como, estaleiros, empresas de prospecção de 

petróleo e aeroportos. O profissional formado no curso Superior de Tecnologia em 

Radiologia deve conciliar a capacitação profissional com as novas metodologias e 

tecnologias para a correta utilização das técnicas que compreendam as atividades de 

seleção dos parâmetros técnicos (quadro 02 e 03). 
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Quadro 02: Equipamentos de Radiodiagnostico por Imagem no Município de Nova 
Iguaçu. 

 

Equipamentos de Diagnostico por Imagem Existentes Em Uso 
Existentes 

SUS 
Em Uso SUS 

Gama Camara 6 6 1 1 

Mamografo com Comando Simples 14 13 2 2 

Mamografo com Estereotaxia  2 2 2 2 

Raio X ate 100 mA 30 26 11 8 

Raio X de 100 a 500 mA 51 48 19 17 

Raio X Dentario 133 131 31 31 

Raio X com Fluoroscopia 6 6 2 2 

Raio X para Densitometria Ossea 10 8 3 3 

Raio X para Hemodinamica 2 2 2 2 

Tomógrafo Computadorizado  8 7 4 4 

Ressonancia Magnetica 9 9 7 7 

Ultrassom Doppler Colorido 45 44 5 5 

Ultrassom Ecografo 37 36 9 9 

Ultrassom Convencional 45 45 12 12 

Processadora de filme exclusiva para mamografia 6 6 3 3 

TOTAL 404 389 113 108 

Fonte: http://cnes.datasus.gov.br/ 2017/02 

 

 

 

 

 

 

http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=01&VTipo_Equip=1&VListar=1&VEstado=33&VMun=330350&VComp=201701
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=02&VTipo_Equip=1&VListar=1&VEstado=33&VMun=330350&VComp=201701
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=03&VTipo_Equip=1&VListar=1&VEstado=33&VMun=330350&VComp=201701
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=04&VTipo_Equip=1&VListar=1&VEstado=33&VMun=330350&VComp=201701
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=05&VTipo_Equip=1&VListar=1&VEstado=33&VMun=330350&VComp=201701
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=07&VTipo_Equip=1&VListar=1&VEstado=33&VMun=330350&VComp=201701
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=08&VTipo_Equip=1&VListar=1&VEstado=33&VMun=330350&VComp=201701
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=09&VTipo_Equip=1&VListar=1&VEstado=33&VMun=330350&VComp=201701
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=10&VTipo_Equip=1&VListar=1&VEstado=33&VMun=330350&VComp=201701
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=11&VTipo_Equip=1&VListar=1&VEstado=33&VMun=330350&VComp=201701
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=12&VTipo_Equip=1&VListar=1&VEstado=33&VMun=330350&VComp=201701
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=13&VTipo_Equip=1&VListar=1&VEstado=33&VMun=330350&VComp=201701
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=14&VTipo_Equip=1&VListar=1&VEstado=33&VMun=330350&VComp=201701
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=15&VTipo_Equip=1&VListar=1&VEstado=33&VMun=330350&VComp=201701
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamentos_Listar.asp?VCod_Equip=16&VTipo_Equip=1&VListar=1&VEstado=33&VMun=330350&VComp=201701
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Quadro 03: Instalações Autorizadas no estado do Rio de Janeiro (âmbito indústria e 
Terapias) 
 

Instalações Autorizadas Quantidade 

Radiografia Industrial 
15 

 

Distribuidor de Dispositivo com Fonte Incorporada Selada  
 

3 

Inspeção de Bagagem e Contêineres 3 

Irradiador de Sangue 
 

1 

Irradiador por Equipamento Gerador de Radiação 
 

2 

Laboratório de Calibração de Instrumentos 
 

1 

Materiais Contaminados 
 

1 

Medicina Nuclear 
 

41 

Medidores Nucleares - Controle de Processos 
 

32 

Medidores Nucleares - Sistemas Portáteis 
 

7 

Pesquisa 37 

Prospecção de Petróleo 
 

4 

Radioimunoensaio  
 

3 

Radioterapia  
 

22 

Manutenção de Equipamentos 
 

2 

Técnicas Analíticas 
 

8 

Traçadores Radioativos Industriais 
 

2 

Fonte: http://www.cnen.gov.br/instalacoes-autorizadas 2017/02 

http://www.cnen.gov.br/instalacoes-autorizadas
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Por estar em sintonia com as necessidades do mercado, atenta ao desejo e 

anseios da sociedade e principalmente dessa classe de profissionais que busca por 

formação qualificada e diferenciada em 2015 o Curso Superior de Tecnologia em 

Radiologia implementou sua primeira Pós-graduação na área de Processos de Formação 

de Imagem e Exames em TC e RM. Esse curso veio para atender a uma demanda do 

mercado, que está carente de profissionais qualificados nessa área de atuação do 

Tecnólogo. Uma pós-graduação voltada exclusivamente para o profissional Tecnólogo em 

Radiologia.  O curso é ofertado na unidade de Duque de Caxias visando à educação 

continuada do egresso. 

Outros diferenciais do CST em Radiologia são: realização quatro grandes projetos 

que valorizam o empreendedorismo e visam à empregabilidade:  1) Radiologia em Ação: 

Eventos que promovem a ação social, incentivando o discente a desenvolver projetos com 

o intuito de promover a iniciativa, a criatividade e a inovação, bem como a preocupação 

com o meio no qual está inserido;  2) Mostras Cientificas: Possibilitar ao estudante a 

integração com colegas de outras instituições de ensino, de modo a ampliar suas relações, 

promovendo o intercâmbio de conhecimento e experiências; 3) Capacitação Profissional: 

Promover ações de capacitação e educação profissional, vinculadas ao planejamento 

institucional, potencializando o desenvolvimento das competências, individuais e 

coletivas; 4) Construindo a Trabalhabilidade: Promover a autonomia e independência para 

obtenção de competências. Desenvolver planos de mudanças e traçar o futuro 

profissional.  

Estes eventos são organizados por alunos e docentes do curso. Ainda nesta 

direção, o Curso Superior de Tecnologia em Radiologia organiza suas atividades 

acadêmicas considerando as necessidades do mercado de trabalho, preparando o 

acadêmico para que ele possa, ao longo da sua formação, planejar sua carreira profissional 

e organizar-se para materializar estes planos. Portanto, o curso propicia atividades para 

além da sala de aula, por meio de projetos de pesquisa e extensão, que objetivam além de 

aprimoramento das competências e habilidades técnicas, já vivenciadas em sala de aula, 

oportunizar reflexões e experiências no âmbito da formação cidadã.  

Também encontram-se disponíveis no blog da Radiologia “RadION” e o Facebook 

do curso “Radiologia em Ação” que são  espaços virtuais que tratam de informações 

atualizadas do mundo da radiologia, como notícias e divulgação de eventos na área além 

disso este espaço é disponibilizado ao aluno que deseja divulgar seu trabalho ou mesmo 
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apresentar novidades na área da Radiologia. Outra forma de aproximar o aluno do curso e 

da profissão, é através do Diretório Acadêmico – DARU (Diretório Acadêmico do  curso de 

Radiologia da Unigranrio), onde docentes e discentes juntos, organizam e promovem 

todos os eventos do curso. 

A UNIGRANRIO tem como visão ser um agente de transformação social, através 

de seus projetos de ensino, pesquisa e extensão, o que possibilita os alunos do Curso 

Superior de Tecnologia em Radiologia, desenvolverem projetos de ação social junto às 

comunidades, conjuntamente com os outros cursos da saúde. 

A estrutura curricular do Curso Superior de Tecnologia em Radiologia da 

Unigranrio foi delineada para desenvolver no aluno o perfil profissional desejado, 

oferecendo módulos de estudo com conteúdos básicos e profissionais, articulados e 

atualizados, ao lado das atividades integradoras e das atividades práticas, para que 

possibilitem ao profissional uma formação integral, humanística, tecnológica e direcionada 

ao mercado. Em todas as etapas do curso será possível o aproveitamento de 

conhecimentos, competências e habilidades que o estudante comprovar possuir. Esta 

comprovação será objeto de cuidadosa avaliação, centrada nas exigências que serão feitas 

a todos ao longo de cada período letivo. 

O incentivo e apoio para a realização de um curso atualizado, com boa 

infraestrutura e corpo docente qualificado é a realidade do Curso Superior de 

Tecnologia em Radiologia de Nova Iguaçu da UNIGRANRIO, com uma dinâmica de 

trabalho cotidiano, em que integrem administração acadêmica, docentes e discentes, 

buscando a excelência na formação, em sua plenitude. 

 

2.2. Formação e Inserção Profissional CST Radiologia  
 

  Os cursos tecnológicos no Brasil são relativamente novos, foram efetivamente 

instituídos pela Lei 9394/96 e pelo decreto 2208/97. Criados como opção inovadora, para 

um mercado que necessita de um profissional qualificado em tempo reduzido, sem perder 

a qualidade e excelência no desempenho de funções, sendo apresentados pelo Ministério 

da Educação (MEC) como uma das principais respostas do setor educacional às 

necessidades e demandas da sociedade brasileira.  Através da Resolução CNE/CP nº 3, de 

18 de dezembro de 2002, fundamentada nos Pareceres CNE/CES nº 436/2001 e CNE/CES 



 

 

 

PROGRAD – Pró-Reitoria de Graduação 

31 

nº 29/2002, o MEC institui as diretrizes curriculares gerais e trata da organização dos 

cursos superiores de tecnologias nesse contexto.  

A UNIGRANRIO passou a ofertar a Graduação em Tecnologia em Radiologia 

Duque de Caxias (portaria de reconhecimento: MEC 491 de 20/12/2011-Dou 23/12/2011), 

a partir do 1º semestre de 2005, e no 1º semestre de 2011 na Unidade Nova Iguaçu 

(portaria de reconhecimento: MEC 545 de 12/09/2014-Dou 16/09/2014). 

A maioria dos alunos enxerga nos cursos de tecnologia uma oportunidade de 

ingressar no mercado de trabalho de forma rápida e objetiva. Com isso, percebe-se 

claramente que os cursos tecnológicos se tornaram um importante recurso social, 

elemento decisivo nas trajetórias pessoais e profissionais. 

Na atual situação política, econômica e social que vivemos, os cursos de 

tecnologia representam uma boa saída para atender prontamente a demanda do mercado 

de trabalho por profissionais habilitados e ao mesmo tempo manter o giro econômico.  

Entre os mais variados setores do mercado de trabalho, a saúde e a Industria são 

setores que mais se destacam e necessitam de profissionais especialistas. Há uma 

necessidade de profissionais que tenham qualificação técnica e habilidade para trabalhar 

com as novas tecnologias na aquisição de imagens diagnósticas e nas aplicações das 

radiações ionizantes. Os cursos superiores de tecnologia em radiologia,  

de maneira geral, oferecem aos futuros profissionais as condições necessárias para que 

eles consigam dominar as práticas radiológicas com êxito, associando a compreensão 

teórica das operações a executar bem como agilidade e foco. Desta forma, o tecnólogo em 

radiologia consegue transitar do universo acadêmico para o mercado de trabalho.  

A participação do Brasil como economia forte âmbito mundial depende 

fundamentalmente da capacitação tecnológica para que o país consiga atender as 

demandas do mercado interno e externo. Porém, o progresso tecnológico causa 

modificações nos meios de produção e na qualificação do trabalhador. Nota-se então, a 

extrema importância dos tecnólogos na sociedade atual. A profissão é fiscalizada pelo 

sistema CONTER/CRTR (Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia/Conselho Regional 

de Técnicos em Radiologia). Este sistema representa os técnicos e também os tecnólogos 

em radiologia. A Lei 7394/85 que regulamenta a profissão do técnico, não faz nenhuma 

menção ao tecnólogo em radiologia. A profissão do tecnólogo veio a ser reconhecida 

através da RESOLUÇÃO Nº 7 de vinte e dois de maio de mil novecentos de noventa e oito. 
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Diante disso, a proposta do Curso Superior de Tecnologia em Radiologia é 

atender aos nichos ainda pouco explorados formando um profissional que trabalha com 

radiação, que deverá ser capaz não só de realizar os atendimentos, mas de gerir, 

administrar e prestar consultorias nas 3 grandes áreas: 

1) No setor de diagnóstico por Imagem e suas subáreas (radiologia convencional, 

radiologia digital, mamografia, hemodinâmica, tomografia computadorizada, ressonância 

magnética, densitometria óssea, estações de trabalho (Workstation), ultrassonografia e 

PET – CT, radiologia veterinária, radiologia odontológica e radiologia forense;   

- Gestão e implementação do Programa de Garantia de Qualidade;  

- Gestão e implementação do Serviço de Proteção Radiológica;  

- Elaboração e implementação do Plano de gerenciamento de tecnologias em saúde em 

estabelecimentos de saúde;  

- Supervisão de estágio de estudantes das áreas de técnicas e tecnologia em radiologia;  

 

2) No setor de Radiodiagnóstico: Radioterapia e Medicina Nuclear:  

- Gestão e implementação do Programa de Garantia de Qualidade;  

- Gestão e implementação do Serviço de Proteção Radiológica;  

- Elaboração e implementação do Plano de gerenciamento de tecnologias em saúde em 

estabelecimentos de saúde;  

- Supervisão de estágio de estudantes das áreas de técnicas e tecnologia em radiologia;  

- Gestão e implementação do Programa de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de 

Saúde;  

3) No setor da Radiologia industrial:  

- Gestão e implementação do Serviço de Proteção Radiológica;  

- Definição e garantia do cumprimento dos protocolos utilizados no serviço, bem como 

as adaptações necessárias; treinamento do pessoal envolvido nos procedimentos 

radiológicos;  

- Orientação e supervisão das atividades da equipe no que se refere às técnicas e 

procedimentos de trabalho em situações normais e de emergência;  

- Verificação e validação dos resultados obtidos em ensaios não destrutivos. 
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3.0  ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

3.1 Contexto educacional  

A UNIGRANRIO se dedica a analisar sua capacidade de inserção no 

desenvolvimento cultural, econômico, social e ambiental nos municípios e regiões em que 

atua. A Instituição considera essencial a inter-relação entre os vetores constituintes do 

desenvolvimento real da humanidade, e o compromisso sempre presente, com a melhoria 

da qualidade de vida, conforme expressa sua Missão, e tem como tema transversal em 

seus currículos, programas e projetos, a Responsabilidade Social da UNIGRANRIO. 

“É a forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da organização com todos 

os públicos com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas organizacionais 

compatíveis com o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos 

ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a 

redução das desigualdades sociais”. (Adaptado do Instituto Ethos) 

Assim, o Projeto Pedagógico do CST em Radiologia busca atender às demandas da 

sociedade, ao fomento do sustento econômico, à promoção e à criação da cultura na 

região de inserção da UNIGRANRIO, que abriga e respeita os valores locais esforçando-se 

para ser sempre, fator de promoção e desenvolvimento da qualidade de vida.  

A UNIGRANRIO busca promover a integração do ser humano, da sociedade e do 

meio ambiente, através de um projeto educacional interdisciplinar, que agregue todos os 

seus recursos e talentos, com o objetivo de formar líderes empreendedores, capazes de 

influenciar na melhoria da qualidade de vida da comunidade e da região.  

Ao decidir pela oferta do Curso de Radiologia, a Universidade, assumiu o 

compromisso de manter-se adaptada às necessidades e às exigências do mercado e da 

legislação educacional, esperando influenciar, eficazmente, na melhoria dos indicadores 

de saúde, socioeconômico, ambiental, tecnológico e cultural do município de Nova Iguaçu. 

Planejou-se, inicialmente, a oferta do CST em Radiologia, por apresentar forte 

demanda em função do perfil socioeconômico do Estado do Rio de Janeiro, 

particularmente no município de Nova Iguaçu, conforme demonstrado nos estudos 

realizados para a análise da viabilidade de sua implantação. O planejamento para a 

implantação da oferta do curso seguiu as políticas e os objetivos previstos no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) e as decisões contidas no Estatuto e Regimento da 

UNIGRANRIO, assim como se baseou na análise criteriosa de indicadores econômicos e 
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sociais da região onde está instalado, além de considerar a distribuição geográfica, a 

demanda reprimida por educação superior, a população do ensino médio, a demanda por 

cursos superiores, a oferta de vagas e as taxas bruta e líquida, de matriculados na 

educação superior.  

A Universidade prepara o aluno para atender às demandas do mundo do trabalho, 

oportunizar sua atualização através da educação continuada, desenvolver sua autonomia 

para que aprofunde seus conhecimentos, com vistas a desenvolver as competências, 

habilidades e atitudes requeridas para o exercício profissional e da cidadania. Além disso, 

ao oferecer este curso, a UNIGRANRIO busca oportunizar o acesso ao saber acadêmico e a 

democratizar o conhecimento, como um meio de desenvolver, capacitar e empoderar as 

pessoas, colaborando assim para redução do nível de despreparo e minimização das 

desigualdades sociais.  

Soma-se a esses dados a experiência acumulada pela UNIGRANRIO no mister de 

atender a alunos trabalhadores provenientes das classes C e D, e a oferta bem-sucedida 

nos seus cursos presenciais, o que lhe garante credibilidade e respeito, perceptíveis na 

imagem conhecida e sustentada por aqueles que nela têm buscado e encontrado 

qualidade de ensino, com preço acessível, além do município de Nova Iguaçú representar 

uma potência econômica, cultural e política da baixada fluminense, conforme 

anteriormente exposto. 

Destaca-se ainda que a localidade em tela encontra-se em pleno processo de 

desenvolvimento. O ciclo econômico do petróleo, que favorece o Estado do Rio de Janeiro 

traduz-se num elenco de possibilidade para a população local. Uma delas é o Arco 

Rodoviário da Região Metropolitana do Rio (BR-493, RJ-109 e RJ-099) que faz a ligação do 

Porto de Sepetiba, em Itaguaí, à BR-101, em Itaboraí, passando pelos municípios de 

Seropédica, Queimados, Nova Iguaçu e Duque de Caxias. 
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3.2. Políticas Institucionais no Âmbito do Curso  
 
 
 

O processo de 
preparação profissional 

extrapola o aprendizado técnico 
e deve estar voltado à 

internalização dos conteúdos 
pertinentes à atividade 

profissional e ao consequente 
domínio de suas respectivas 
competências e habilidades.  

(PDI 2015-2019, Políticas de 
ensino e ações acadêmico‐administrativas 
para os cursos de graduação, p. 118) 

 

A visão institucional consiste em “entregar valor à sociedade”, empenhando-se 

na oferta de uma educação, que participe ativa, efetiva e permanentemente nas 

comunidades em que se insere, e atue como agente de transformação social por meio de 

seus projetos de ensino, pesquisa e extensão”. A visão institucional é traduzida em seu 

lema “Ir Além da Sala de Aula”. 

Os três pilares da Universidade estão obrigatoriamente presentes nas atividades 

de ensino, pesquisa e extensão, incluindo-se também, os indispensáveis projetos de ações 

de Responsabilidade Social, que levam a divulgação e produção de conhecimentos e a 

pluralidade étnico-racial, sustentabilidade e preservação do meio ambiente. Da mesma 

forma, a busca incessante da interdisciplinaridade, sustenta as diretrizes  do projeto 

pedagógico do curso. 

No seu processo de formação o estudante de Radiologia deverá desenvolver 

conhecimentos sobre as diferentes concepções de homem, sobre as questões políticas, 

ideológicas e sociais que envolvem a sua atuação profissional. Os princípios norteadores 

do CST Radiologia da UNIGRANRIO são Interdisciplinaridade, Postura crítica, investigativa 

e criativa, Participação Social e Produção de Sentido; Diversidade e Alteridade, 

Consciência ética, Formação Integrada, Educação Continuada.  

Para atender aos pontos apresentados acima, o Curso de Radiologia da 

UNIGRANRIO desenvolve suas atividades de acordo com os princípios institucionais 

formulados no PDI (2015-2019) que se propõe, no nível macro, a promover a qualidade de 

vida, tendo como instrumento básico o processo educacional e, para tanto, alicerça suas 

ações em três pilares, a sustentabilidade, a empregabilidade e o empreendedorismo, 

perpassados pela trabalhabilidade - enfatizando a necessidade de articulação com o 

mundo do trabalho, bem como com o desenvolvimento de uma postura empreendedora 
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capaz de identificar, investir e materializar oportunidades de desenvolvimento profissional 

e social. Para tanto, organizar as práticas acadêmicas baseadas na meta da aprendizagem 

significativa faz parte do cotidiano do curso.  

O Curso CST  em Radiologia estará inserido na Escola de Ciências da Saúde, 

atualmente com outros 13 cursos em funcionamento, além do suporte e da assessoria da 

escola, tanto do ponto de vista acadêmico como administrativo, contará com as Pró-

reitoras Administrativas, dando todo o suporte de infra-estrutura necessário para o 

desenvolvimento das atividades acadêmicas. A Pró-reitora de Administração Acadêmica, 

responsável pelos registros acadêmicos, documentação, vestibular. A de Pesquisa e Pós-

Graduação, por intermédio da Diretoria de Iniciação Científica, através de programas 

específicos, a saber PIBIT e PIBIC e a Pró-reitora de Extensão e Ações Comunitárias.  

A Pró-reitora de Graduação tem papel fundamental no desenvolvimento e 

atualização das metodologias de ensino, na formulação de estratégias para a gestão 

acadêmica visando a excelência de ensino, no estímulo a ações interdisciplinares, no 

acompanhamento e desenvolvimento do quadro docente, na elaboração e definição dos 

processos de acompanhamento dos processos de aprendizagem.  

As ações para o desenvolvimento do corpo docente, o apoio ao projeto 

pedagógico do curso que tem uma concepção integradora, o estímulo ao desenvolvimento 

de estratégias e pesquisas a respeito do uso de metodologias ativas de aprendizagem são 

exemplos bastante promissores e vivos das políticas de graduação no âmbito específico do 

curso de CST em Radiologia. 

Neste contexto, o Curso Superior de Tecnologia em Radiologia foi construído, 

tendo como premissas básicas os indicadores socioeconômicos e epidemiológicos 

característicos de uma região permeada de contrastes sociais, e da perspectiva de formar 

profissionais capazes de induzir na melhoria da qualidade de saúde e bem estar desta 

população.  

O CST em Tecnologia em Radiologia tem como premissa principal o 

entendimento de que o aluno deve ser capacitado para ser um profissional formado como 

cidadão consciente da importância de seu papel na sociedade. Portanto, o curso propicia 

atividades para além da sala de aula por meio de projetos de pesquisa e extensão que 

objetivam além de aprimoramento das competências e habilidades técnicas, já vivenciadas 

em sala de aula, oportunizar reflexões e experiências no âmbito da formação cidadão.  

 



 

 

 

PROGRAD – Pró-Reitoria de Graduação 

37 

Dentre os projetos de extensão destacamos: 

1. Projeto Radiologia em Ação 

Temática: Outubro Rosa: Projeto iniciado em 2014 com o objetivo principal de 

oferecer informações sobre o câncer de mama e a importância do exame de mamografia. 

Temática: Combate a Osteoporose: Projeto iniciado em 2015 com o objetivo 

principal de oferecer informações sobre a osteoporose e a importância do exame de 

densitometria óssea, no diagnostico precoce. 

Temática: Novembro Azul: Projeto iniciado em 2014 com o objetivo principal de 

oferecer informações sobre o câncer de próstata e a importância do exame de PSA e 

ultrassonografia. 

2. Projeto Mostras Científicas 

Temática: Mostra de Trabalhos Científicos:  Projeto iniciado em 2015 com o 

objetivo principal de incentivo à produção científica, através apresentação dos trabalhos 

de conclusão de curso no formato de banner e com a participação de alunos e docentes do 

curso. 

Temática: Mostra de Ciência e Tecnologia:  Projeto iniciado em 2015 com o 

objetivo principal de incentivo à produção científica, através apresentação de temas de 

inovações tecnológicas do mercado de trabalho, no formato de banner e com a 

participação de alunos e docentes do curso. 

3. Capacitação Profissional 

Temática: Cursos de Extensão:  projeto iniciado em 2014 com o objetivo 

principal de ofertar conhecimento aos alunos da radiologia, sempre trazendo um 

profissional do mercado. Nele são abordados diferentes temas com o foco voltado para a 

atualidade (Mamografia, Controle da Qualidade e Radioproteção em Radiodiagnostico, 

Técnicas Radiológicas, Exames Radiográficos Realizados em Centro de Tratamento 

Intensivo e no Centro Cirúrgico). 

Temática: Cursos de Férias: projeto iniciado em 2011 com o objetivo principal de 

trazer atualizações das diferentes áreas da radiologia, com a participação de profissionais 

externos. 

Temática: Como montar um currículo: Projeto iniciado em 2017 com o objetivo 

principal de aumentar as chances de contratação e tornar o currículo mais atraente e 

competitivo para o mercado. 
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Temática: Simpósio de Tecnologia em Radiologia:  Projeto iniciado em 2011 com 

o objetivo principal  de promover  a educação continuada, reunindo destacados 

especialistas em radiologia, para discutir sobre as novas tecnologias e procedimentos 

utilizados no diagnóstico  e na indústria. 

4. Construindo a Trabalhabilidade 

Temática: Egressos no mercado de trabalho:  Projeto iniciado em 2015 com o 

objetivo principal de trazer egressos do curso para falar sobre sua entrada no mercado de 

trabalho. 

Temática: CRTR na Educação:  Projeto iniciado em 2014 em parceria com o 

Conselho de Radiologia, levando informações sobre as regulamentações para os 

profissionais da área. 

Temática: Workshop de trabalhabilidade:  Projeto iniciado em 2015 com o 

objetivo principal de trazer gestores das diferentes áreas de atuação do tecnólogo, para 

discutir o perfil do profissional desejado pelas empresas de hoje. 

Temática: Áreas de Atuação do Tecnólogo em Radiologia:  Projeto iniciado em 

2015 com o objetivo principal de oferecer informação sobre as diferentes aplicações da 

radiação e consequentemente da atuação do Tecnólogo em Radiologia. 

Temática: Mostra de Equipamentos Radiológicos:  Projeto iniciado em 2015 com 

o objetivo principal de oferecer informação sobre os equipamentos radiológicos. 

Esses quatro grandes projetos estão interligados complementando-se. 

Desenvolvendo uma temática integradora / Projeto Integrador. 

O blog da Radiologia “RadION” e o Facebook do curso “Radiologia em Ação” são  

espaços virtuais que tratam de informações atualizadas do mundo da radiologia, como 

notícias e divulgação de eventos na área além disso este espaço é disponibilizado ao aluno 

que deseja divulgar seu trabalho ou mesmo apresentar novidades na área da Radiologia. 

Outra forma de aproximar o aluno do curso e da  

profissão, é através do Diretório Acadêmico – “DARU” (Diretório Acadêmico do  curso de 

Radiologia da Unigranrio), onde docentes e discentes juntos, organizam e promovem 

todos os eventos do curso. O objetivo maior é o estímulo à produção científica e a 

realização de atividades de extensão universitária. O Curso Superior de Tecnologia em 

Radiologia foi concebido numa perspectiva interdisciplinar e multiprofissional, o que 

permite a articulação de atores diversos durante todo o processo de formação acadêmica 

e projetos integrados com os outros cursos da Escola de Ciências da Saúde.   
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O Curso tem buscado vencer desafios na implantação de um núcleo científico que 

produza pesquisas de qualidade. Para tanto, é de suma importância a 

interdisciplinaridade. Em 2013, o Curso Superior de Tecnologia em Radiologia criou o 

grupo de pesquisas GPAR - Pesquisas Avançadas em Radiologia, que tem como objetivo, 

avaliar quantitativamente e/ou qualitativamente sob os aspectos radiobiológicos, de 

proteção e aplicação das radiações na área da radiologia. .O projeto em Pesquisas 

Avançadas em Radiologia permite ao curso produzir artigos científicos e trabalhos de 

qualidade. O GPAR finalizou o projeto Avaliações das técnicas de planejamento em 

radioterapia conformacional, IMRT dinâmico e RAPID ARC para tratamentos em tumores 

de cabeça e pescoço e próstata; E possui em desenvolvimento os projetos de pesquisa: 

Avaliação da educação em radiologia; Caracterização das lesões em DNA in vitro através da 

utilização de espectrometria de massas das lesões PUVA in vivo (psoralenos + luz 

ultravioleta A); Investigação de produtos naturais com potencial radiossensibilizador para 

uso em radioterapia antitumoral.  

A educação continuada é uma prática na qual o desenvolvimento pessoal e 

profissional dos trabalhadores é fundamental para o aperfeiçoamento das habilidades 

bem como, maior visão da realidade em que estão inseridos, visando uma construção de 

conhecimentos. A exigência das grandes empresas por profissionais cada vez mais 

qualificados é um fator que provoca a busca pelo constante aprimoramento das 

ferramentas profissionais. Hoje, de fato, a pós-graduação é um dos diferenciais que deixa 

os candidatos à frente de seus concorrentes diretos na busca por oportunidades em 

grandes empresas ou até mesmo no setor público. Entendendo essa importância, em  

2015 o curso Superior de Radiologia criou sua primeira Pós-graduação na área de 

Processos de Formação de Imagem e Exames em TC e RM. Essa pós veio para atender  

a uma demanda do mercado, que está carente de profissionais qualificados nessa área de 

atuação do Tecnólogo. Uma pós-graduação voltada exclusivamente para o profissional 

tecnólogo em Radiologia.  

O incentivo e apoio para a realização de um curso atualizado, com boa 

infraestrutura e corpo docente qualificado faz-se presente em todos os cenários da 

Universidade e o curso em tela se beneficia de tal política. Por fim, promover um sistema 

de trabalho que aproxime administração acadêmica, docentes e alunados, com o intuito 

de criar dinamismo e resolutividade está presente também no Curso Superior de 

Tecnologia em Radiologia. 

javascript:abreDetalheLinha('1177401BIS4DLU',%204)
javascript:abreDetalheLinha('1177401BIS4DLU',%204)
javascript:abreDetalheLinha('1177401BIS4DLU',%204)
javascript:abreDetalheLinha('1177401BIS4DLU',%207)
javascript:abreDetalheLinha('1177401BIS4DLU',%205)
javascript:abreDetalheLinha('1177401BIS4DLU',%205)
javascript:abreDetalheLinha('1177401BIS4DLU',%205)


 

 

 

PROGRAD – Pró-Reitoria de Graduação 

40 

A prova real desta concepção está na composição do corpo docente, que agrega, 

além dos Tecnólogos em Radiologia, outros profissionais da área de saúde com 

experiência comprovada em tecnologia em radiologia. Entende-se que esta conectividade 

colabora para a criação e articulação de uma boa rede de relacionamentos que poderá 

contribuir para a colocação profissional do futuro graduado.  

 

3.3. Objetivos do Curso  

Objetivo Geral:  

O Curso Superior de Tecnologia em Radiologia da UNIGRANRIO tem como 

objetivo proporcionar a capacitação profissional a concluintes do ensino médio ou técnico, 

a formação do Tecnólogo, segundo as diretrizes estabelecidas pela Resolução CNE/CP nº 3, 

de 18 de dezembro de 2002 e fundamentada nos Pareceres CNE/CES nº 436/2001 e 

CNE/CES nº 29/2002.  

Destina-se à formação de profissionais de nível superior qualificados para: 

atender à demanda do mercado de trabalho em suas áreas de conhecimento, atuando nos 

setores de diagnóstico (técnicas radiológicas), terapia (Radioterapia e medicina nuclear) e 

industrial. Esse profissional pode executar, gerenciar e supervisionar os serviços e 

procedimentos radiológicos, atuando conforme as normas de biossegurança e 

radioproteção em clínicas de radiodiagnóstico, hospitais, policlínicas, laboratórios, 

indústria, fabricantes (comércio) e distribuidores de equipamentos hospitalares. Possuirá 

habilidades técnicas e conhecimentos de gestão, interagindo com a equipe médica e 

técnica.  

Competente, crítico e criativo que, ao tomar conhecimento da realidade 

socioeconômica e político-cultural do país, possa atuar no sentido de sua melhoria pelo 

exercício da profissão e da cidadania plena em consonância com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais. 
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Objetivos Específicos: 

O campo de trabalho do profissional Tecnólogo em Radiologia abrange três 

grandes áreas da Radiologia:  

1) No setor de diagnóstico por Imagem e suas subáreas (radiologia convencional, 

radiologia digital, mamografia, hemodinâmica, tomografia computadorizada, ressonância 

magnética, densitometria óssea, estações de trabalho (Workstation), ultrassonografia e 

PET – CT, radiologia veterinária, radiologia odontológica e radiologia forense;  

2) No setor de Radiodiagnóstico - Radioterapia e Medicina Nuclear: Gestão e 

implementação do Programa de Garantia de Qualidade; Gestão e implementação do 

Serviço de Proteção Radiológica; Elaboração e implementação do Plano de gerenciamento 

de tecnologias em saúde em estabelecimentos de saúde; Supervisão de estágio de 

estudantes das áreas de técnicas e tecnologia em radiologia; Gestão e implementação do 

Programa de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde;  

3) No setor da Radiologia industrial: Gestão e implementação do Serviço de 

Proteção Radiológica; definição e garantia do cumprimento dos protocolos utilizados no 

serviço, bem como as adaptações necessárias; treinamento do pessoal envolvido nos 

procedimentos radiológicos; orientação e supervisão das atividades da equipe no que se 

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

verificação e validação dos resultados obtidos em ensaios não destrutivos. 

 

3.4 Perfil Profissional do Egresso  

 

O CSTem Radiologia formado pela UNIGRANRIO desenvolverá uma postura 

empreendedora, reconhecendo que a sua carreira profissional é fruto da sua trajetória 

acadêmica e da sua história de vida, linhas que se entrelaçarão sempre. Assim, autonomia, 

responsabilidade, autoconhecimento serão aspectos requeridos deste profissional.  

O CST em Radiologia formado pela UNIGRANRIO possui uma postura crítica, 

investigativa e propositiva, valoriza a diversidade e a alteridade respeitando todas as 

formas de existência humana. Dotado de consciência ética, é  capaz de reconhecer o valor 

e o poder de seus apontamentos e comunicações profissionais.  

É um profissional capaz de tomar decisões e solucionar problemas baseados em 

princípios éticos e fundamentos científicos. Está apto a trabalhar em equipes multi e 

interdisciplinares, colocando o seu conhecimento a favor do grupo e da resolução eficaz de 
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situações para o desenvolvimento social, a promoção da saúde e o respeito aos direitos 

humanos. Tem a consciência de que o processo de formação profissional e pessoal é 

contínuo e, com isso, a necessidade de investimento na sua formação deverá ser feita 

durante toda a sua trajetória profissional. 

 O CST em Radiologia está habilitado a desenvolver atividades técnicas e científicas nas 

áreas da imaginologia em Saúde e Industrial. Além dos fundamentos de gestão, o Tecnólogo 

em Radiologia formado pela UNIGRANRIO tem condições de buscar inserção profissional em 

mais de uma área, ampliando suas possibilidades de sucesso profissional.  

 O CST Radiologia está habilitado a desenvolver atividades técnicas e científicas nas 

áreas da imaginologia em Saúde e Industrial,  além dos fundamentos de gestão, o Tecnólogo 

em Radiologia formado pela UNIGRANRIO tem condições de buscar inserção profissional em 

mais de uma área, ampliando suas possibilidades de sucesso profissional.  

Para além dos conhecimentos teóricos e experiências práticas o profissional 

formado pela UNIGRANRIO desenvolve a consciência cidadã, sendo capaz de reconhecer o 

seu valor na sociedade e a sua capacidade de contribuir para o desenvolvimento e a 

transformação social.  

O CST Radiologia formado pela UNIGRANRIO poderá trabalhar em todos os níveis 

de assistência à saúde, institutos de pesquisa, indústrias, empresas. 

 

3.5 Acompanhamento do Egresso do CST  em Radiologia  

Possibilitar a avaliação 
continuada das condições de 

oferta dos cursos e, 
adicionalmente, integrar os 

ex‐alunos às atividades de 
desenvolvimento institucional e, 
em visão mais pragmática, à sua 

participação em atividades de 
extensão e em programas de 

pós‐graduação (lato ou stricto 
sensu). (PDI – 2015-2019 – Política 

e Ações de Acompanhamento do 
Egresso, p.127)  
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O desafio de quem trabalha com educação é o de programar a formação de 

profissionais para atuar em um cenário que ainda não está montado. Sabe-se do 

dinamismo e da velocidade com que as mudanças na contemporaneidade ocorrem, em 

função disso, mesmo sem a existência de egressos, o espírito aqui impresso valoriza e 

considera imprescindível o acompanhamento do profissional formado pela UNIGRANRIO.  

Entendendo que o final do curso de graduação não corresponde ao final do 

processo de formação acadêmica, compreendendo também que a análise do mercado de 

trabalho e do desempenho profissional CST Radiologia recém formado pelo curso é de 

grande importância tanto para a proposição de propostas para educação continuada, 

quanto para a autoanálise do curso, realiza-se  um encontro  anual “Egressos no mercado 

de trabalho” Projeto iniciado em 2015 com o objetivo principal de trazer egressos do 

curso para falar sobre sua atuação no mercado de trabalho. 

Somado a isso, os profissionais são contatados para realização de atualizações e 

especializações profissionais, e, caso haja possibilidade de contratação de profissionais da 

área a divulgação inicial será feita ao contingente de alunos formados pelo curso. 

 A universidade também conta com os programas de pós-graduação que 

desenvolvem um programa de educação continuada com o objetivo de trazer o egresso 

para a IES, na busca de novos conhecimentos e como forma de fortalecimento de vínculos 

com a instituição. O acompanhamento sistemático do egresso é uma política da IES, a fim 

de manter permanente interação entre a instituição e os egressos.  

 

2.6. Competências e Habilidades  
 

O CST Radiologia da UNIGRANRIO seguindo as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Curso de Radiologia (Resolução CNE/CP nº 3/2002, de 18 de dezembro de 2002) foi 

organizado para desenvolver as seguintes Competências e Habilidades Gerais: 

(a) Atuar na Gestão e Implementação de serviços nos setores de Imagem, 

Radioterapia e Medicina Nuclear; 

(b) Atuar na Gestão e Implementação de Programa da Garantia da Qualidade e 

Proteção Radiológica nas áreas da Saúde e da Indústria;  

(c) Implementar Programa de Gerenciamento de Resíduos  e de Tecnologias em 

Serviços de Saúde;  

(d) Supervisão de estágio de estudantes das áreas de técnicas e tecnologia em 

radiologia;  

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CP032002.pdf
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(e) Atuar na área de Radiologia Forense.  

(f) Analisar catálogos de equipamentos e normas de utilização, bem como os 

procedimentos visando melhorias em sua utilização e qualidade dos serviços 

prestados. 

(g) Ofertar serviços de Dosimetria das radiações de modo a quantificar, informar 

e otimizar os riscos e os efeitos causados pela exposição a fontes de radiações 

ionizantes aos profissionais que atuam na área de saúde, considerando 

legislação nacional própria e/ou recomendações internacionais; 

(h) Executa as técnicas radiológicas para aquisição de imagens médicas.  

(i) Aplica a radiação ionizante como terapia na radioterapia e na medicina 

nuclear.  

(j) Executa procedimentos de aquisição de imagem na radiologia industrial.  

(k) Executa os protocolos para aquisição de imagens com ressonância magnética.  

(l) Executa procedimentos para aquisição de imagens na radiologia veterinária.  

(m) Supervisiona as aplicações das técnicas radiográficas.  

(n) Coordena equipes de trabalho nos serviços de diagnóstico por imagens.  

(o) Vistoria, avalia e emite parecer técnico em sua área de formação. 

 

O graduado pela UNIGRANRIO é um profissional capaz de trabalhar em equipe, 

empreender produzindo o desenvolvimento intelectual e moral do ser humano, pautados 

no emprego e sustento, sendo capaz de praticar Ciência, Tecnologia & Inovação, de 

maneira cotidiana e interdisciplinar. 

 

3.7 Estrutura Curricular  

O Curso Superior de Tecnologia em Radiologia da UNIGRANRIO adota uma 

metodologia coerente com os princípios que regem a filosofia da Universidade, 

fundamentada em pressupostos teóricos que favorecem a formação do indivíduo 

reflexivo, crítico, ético, participativo e motivado para o exercício das atividades 

profissionais, com educação continuada. 

O currículo do curso está em consonância com as orientações emanadas da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional - (9.394/96), com a Resolução CNE/CP 03/2002 

que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o 
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funcionamento dos Cursos Superiores de Tecnologia, e contempla a disciplina Libras como 

optativa de acordo com o Decreto nº 5.626/2005. 

O conjunto de disciplinas possui conteúdo programático didaticamente 

trabalhado de forma integrada, complementar, e interdisciplinar e agregar os conteúdos 

de formação geral e específica exigidos na formação do profissional de Radiologia. 

Portanto, os conteúdos em seus programas estimulam o discente a analisar os conteúdos 

de forma global, visando o desenvolvimento do seu espírito crítico e multidisciplinar 

(ANEXO I). 

A contabilização da carga horária, indispensável à integralização curricular, 

encontra-se disciplinada no Regimento Geral da UNIGRANRIO (Artigos 40º, 41º e 42º), na 

Resolução CONSEPE no 69/10 de 08/12/2010, de acordo com as instruções contidas na 

Resolução no 2, de 18 de junho de 2007 e a Resolução no 3, de 02 de julho de 2007 do 

Conselho Nacional de Educação – CNE/MEC. As ações programadas e que fazem com que 

seja atendida a matriz curricular do curso são contabilizadas, no âmbito da UNIGRANRIO, 

pela soma de trabalhos acadêmicos. O trabalho acadêmico compreende as atividades 

docentes e discentes seguindo o lema da universidade “ ir além da sala de aula” que, 

expressamente previstas nos Planos de Ensino, integram a carga horária da disciplina 

e, quando identificadas como atividades complementares, a elas se agregam. Trabalho 

Discente Efetivo (TDE), que respeita semestralmente os 100 dias letivos, computará a 

duração da atividade acadêmica e o efetivo trabalho do aluno e compreenderá:  

I- Preleções e aulas expositivas;  

II- Atividades práticas supervisionadas tais como laboratórios, atividades em 

biblioteca, iniciação científica, trabalhos individuais ou em grupo, prática 

de ensino, exercícios e tarefas pertinentes ao sistema indissociável de 

ensino e pesquisa, com cunho de aprofundamento ou aplicação de 

estudos, como estágios, prática profissional, trabalho de campo, 

participação em programas de pesquisa, ou de extensão e ensino a 

distância. A distribuição quantitativa dos minutos de atividades que 

compõem a hora-aula é da responsabilidade de cada disciplina que se 

obriga a respeitar a carga horária mínima a ela atribuída pelo Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC). A valoração e a quantificação em minutos das 

atividades acadêmicas são criteriosamente feitas, inadmitindo-se prejuízo 

ao cumprimento da carga horária total do curso. 
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A fim de que os objetivos definidos no PPC sejam alcançados e o conhecimento 

possa ser construído ao longo da trajetória de estudos do aluno, a organicidade curricular 

do Curso de Radiologia busca promover a interdisciplinariedade, como requisito para a 

consolidação de saberes especializados e a sua aplicação na prática profissional, com vistas 

à adequação às diferenças individuais dos alunos, às peculiaridades locais e regionais, às 

demandas do mercado de trabalho e a permanente evolução tecnológica e científica.  

A formação integral do graduando em Radiologia,  vai além do desenvolvimento 

na área de conhecimento profissional, também contempla: o desenvolvimento no aspecto 

ético (pessoal e profissional), o desenvolvimento de atitudes e valores como a criticidade, 

a cooperação, a pro atividade, a autonomia e o trabalho em equipe e a participação social 

como sujeito. 

A graduação é uma etapa inicial da formação continuada e há necessidade de 

integrá-la às transformações que ocorrem nas diferentes fronteiras das ciências ao 

desenvolvimento do profissional, o currículo  contempla a flexibilidade através das 

atividades diversificadas das disciplinas de formação geral e específica e das atividades 

complementares. Com isto, espera-se propiciar o acesso ao conhecimento científico e 

atualizado; a discussão dos temas de interesse global como as questões relacionadas ao 

desenvolvimento sustentável, à saúde do trabalhador e à globalização da economia; as 

possíveis intervenções sociopolíticas de transformação da sociedade e a promoção de 

atividades educativas de natureza científica e de extensão. 

A proposta curricular atende ao Parecer CNE/CES n°436/2001, consiste em uma 

matriz com carga horária total de 2960 horas divididas em 36 disciplinas obrigatórias 

totalizando 2400 horas,  somadas a 80 horas de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e 

480 horas de estágio no Currículo 113, com duração mínima de 06 períodos letivos, 

podendo ser integralizado em, no máximo, 10 períodos.  

O Curso Superior de Tecnologia em Radiologia está estruturado em seis períodos 

letivos, consistindo de um semestre com vinte semanas cada. A integração do 

conhecimento das disciplinas de cada período e a sua aplicação prática em vivências 

profissionais possibilita um real treinamento prático dos estudantes.  

Com o objetivo de desenvolver as competências e habilidades para a formação do futuro 

profissional, os conteúdos curriculares são divididos em eixos de formação, onde desde a 

primeira fase (equivalente ao primeiro semestre letivo), as disciplinas fazem correlação 
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teoria e prática, possibilitando ao discente uma vivência acadêmica entusiasmada e 

próxima da realidade. 

 Eixo das Ciências: apresenta aos estudantes conteúdos teóricos e práticos de bases 

moleculares e celulares da biologia, fisiologia, físicas e químicas aplicadas ao 

desenvolvimento da radiologia. 

 Eixo de Ciências Humanas Aplicadas: compreende os conteúdos que contribuem 

para a compreensão dos determinantes culturais, comportamentais, psicológicos, 

éticos e legais da relação indivíduo/sociedade e conteúdos que envolvem a 

comunicação, a economia e a gestão administrativa em nível individual e coletivo. 

Nesse conjunto, se discute também as questões da Educação das Relações Étnico-

Raciais, da Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena, Direitos Humanos e 

Políticas de Educação Ambiental presentes no cotidiano da situação de saúde.  

 Eixo de Formação Profissional: compreende desenvolver habilidades técnicas para 

aplicabilidade nos serviços de radiologia nas diferentes áreas de atuação. 

A organização por eixos não pressupõe uma fragmentação, ao contrário ela auxilia 

na localização e na garantia de desenvolvimento de todos os itens relacionados para se 

atingir o perfil profissional proposto. 

Em todos os eixos busca-se integração teoria e prática, articulação com a realidade 

do mundo de trabalho, para tanto, a organização de visitas técnicas guiadas, eventos 

acadêmicos, como palestras e cursos de extensão, treino de habilidades realizado no 

laboratório de vivências. Através destas atividades o acadêmico é conduzido ao raciocínio 

e ao constante questionamento, o que vem aprofundar seus conhecimentos e 

proporcionar-lhe o desenvolvimento de habilidades e competências, além de prepará-lo 

para um processo de atualização constante, sem descurar do objetivo de alcançar ou 

manter a qualidade de vida. Implicando esta no seu engajamento, como cidadão 

consciente, em ações que promovam e valorizem o bem-estar comum.  

Para atender ao lema “ir além da sala de aula” e consolidar sua missão “Promover 

a qualidade de vida tendo como instrumento básico o processo educacional” a 

UNIGRANRIO procura agregar valor social à formação profissional dos seus discentes, 

através de habilidades e competências. Para tanto, agregou à carga horária total dos 

currículos de graduação e superior de tecnologia conteúdos de formação geral, além 
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daquelas já destinadas às atividades de ensino específico, pesquisa e extensão, com igual 

relevância. Tal formação encontra amparo em mais de um dos princípios do Parecer CNE 

776/97, ao referir que: “os tópicos ou campos de estudo e demais experiências de ensino-

aprendizagem que comporão os currículos, devem evitar ao máximo a fixação de 

conteúdos específicos com cargas horárias predeterminadas, as quais não poderão exceder 

50% da carga horária total dos cursos”. 

O Programa também encontrou apoio na Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho 

de 2004; Resolução CNE/CP n.º1 de 30/05/2012 e Resolução n.º 02 de 15 de junho de 2012, 

cujo objetivo central contido no Art. 5º das Diretrizes Nacionais para Educação em Direitos 

Humanos, é a formação para a vida e para a convivência, no exercício cotidiano dos 

Direitos Humanos como forma de vida e de organização social, política, econômica e 

cultural nos níveis regionais, nacional e planetário.  

Para garantir de fato que as temáticas de natureza social, histórico e cultural, 

econômica, ambiental, dentre outras, estejam inseridas de forma transversal, sistemática 

e permanente nos projetos pedagógicos dos cursos foram instituídas, “disciplinas âncoras” 

(temáticas de Relações Étnico-Raciais e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, Educação em 

Direitos Humanos e Educação Ambiental).  

Trabalho Acadêmico Integralizador – TAI 

O Trabalho Acadêmico Integrador (TAI) é um espaço integrador na matriz curricular 

do Curso. Os temas agregadores propostos são debatidos por parte dos professores, e 

requerem a adoção de atitudes coerentes com a educação voltada para o pleno exercício 

da cidadania. Significa dizer que cada ator do processo formativo, analisa os objetivos e 

conteúdos das disciplinas em curso dentro de uma perspectiva técnica, mas também 

impregnada de aspectos socioculturais, o que potencialmente deflagra a busca de um 

conjunto de saberes e competências mais amplo. Neste processo percebe-se mais 

acuradamente as relações de complementaridade e tensionamento entre as partes dos 

“saberes” envolvidos e delas com o todo e, principalmente, observa-se as muitas 

possibilidades existentes para compreender e lidar com diferentes realidades. 

Concebido desta forma, o TAI promove a integração vertical e horizontal do 

currículo, pela introdução do tratamento interdisciplinar dos conhecimentos construídos 
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nas diferentes disciplinas, de forma que estudos realizados em área específica, desde logo, 

repercutam nas demais, formando um todo indivisível. 

Este tipo de abordagem permite abrangência de enfoques, favorece a reflexão 

acerca de problemas de ordem social, política e econômica, com vistas à compreensão e 

análise de determinados fenômenos. Propiciam tanto aos discentes quanto aos docentes 

oportunidades para discussões abrangentes, muito além da mera transmissão de 

conhecimentos técnicos, ao mesmo tempo em que se apropriam e incorporam 

conhecimentos oriundos de avanços científicos e tecnológicos e ampliam os horizontes da 

comunidade acadêmica em busca de soluções para questões de dimensões regionais e ou 

globalizadas.    

O aluno é orientado a cumprir o cronograma das atividades planejadas nos Planos 

de Ensino, como requisito para integralização da carga horária da disciplina. Somado a 

isso, a Instituição propõe através do Programa de Trabalho Acadêmico Integrador (TAI) 

promover a integração vertical e horizontal dos currículos dos cursos de graduação da 

UNIGRANRIO. Esse projeto visa à formação integral do indivíduo, propiciando-lhe o acesso 

à discussão de conhecimentos de formação geral e a oportunidade de inserção nos 

diferentes contextos de complexidade concernentes a sua escolha profissional.  

O conjunto de disciplinas e atividades curriculares que integram o Curso de 

Radiologia atendem aos requisitos de acessibilidade, adequação da carga horária, 

coerência da bibliografia, abordagem das políticas de educação ambiental, de educação 

em direitos humanos e de educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história 

e cultura afro-brasileira, africana e indígena, bem como proteção dos direitos da pessoa 

com transtorno do espectro autista. 

Em cumprimento ao Decreto 5.626/2005, o CST em Radiologia oferece a disciplina 

optativa “Língua Brasileira de Sinais” – LIBRAS. 

Assim, é possível destacar os aspectos diferenciais da estrutura curricular do 

Curso Superior de Tecnologia em Radiologia da UNIGRANRIO: 

 O foco nos três pilares que se constituem a base da obtenção do resultado 

almejado e a realização da missão da UNIGRANRIO: Empregabilidade, Sustentabilidade e 

Empreendedorismo, integrados e permeados pela transversalidade da responsabilidade 

social organizacional; 
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 Flexibilização curricular garantida pelas atividades diversificadas das 

disciplinas de formação geral e específica e pelas atividades complementares, que 

garantem ao discente o atendimento às tendências do mercado na área de radiologia; 

 O “ir além da sala de aula”, através dos Projetos Integradores, além de 

seminários, minicursos, vivências, cursos de extensão e palestras com profissionais de 

mercado e, principalmente, das visitas técnicas; 

 A avaliação sistemática do currículo, do material didático e de desempenho 

de professores, realizada em parceria com a Comissão Própria de Avaliação – CPA. 

Esses diferenciais do Curso coadunam-se com as diretrizes pedagógicas expressas 

no PPPI-PDI, garantirem a aquisição das seguintes competências:  

  Desenvolver nos graduandos habilidades meta-cognitivas e competências 

para aprender cooperativamente, apoiadas na troca de ideias e reflexões, em conteúdos 

contextualizados e na experiência individual; 

  Utilizar ferramentas que possam agregar valor na construção de uma 

aprendizagem significativa dos alunos, desenvolvendo o espírito crítico e a autonomia 

intelectual e profissional; 

  Criar o hábito de estudos independentes e fornecer-lhes habilidades de 

gerenciamento de seu próprio processo formativo, o que lhes incute o hábito de 

aprendizagem ao longo da vida e capacidade de adaptação às mudanças do mundo do 

trabalho; 

  Desenvolver o domínio de linguagens e recursos educacionais e 

tecnológicos, indispensáveis ao exercício profissional e à inclusão na sociedade do 

conhecimento; 

  Desenvolver as características do comportamento empreendedor: iniciativa, 

persistência, estabelecimento de metas, compromisso com resultados, busca de informações, 

gestão e aproveitamento de oportunidades, rede de contatos, independência e autoconfiança, 

entre outras; 

  Discutir os desafios da formação profissional, resguardando os valores 

éticos, estéticos, culturais e morais imprescindíveis ao exercício da cidadania e à 

manutenção da qualidade de vida pessoal e planetária. 
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Acessibilidade pedagógica e atitudinal.  

É objetivo da UNIGRANRIO proporcionar aos educandos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou super-dotação, 

ambiente propício à aquisição de igualdade de oportunidade e de participação no 

processo de aprendizagem.  As políticas públicas, adotadas pela instituição promovem 

a acessibilidade programática e, orientam a comunidade acadêmica para o 

reconhecimento das necessidades diversas dos alunos, ao respeitar estilos e ritmos de 

aprendizagem com vistas a assegurar uma educação de qualidade a todos, por meio de 

adaptações curriculares e metodologias de ensino compatíveis com a realidade, 

arranjos organizacionais diversificados e, sempre que necessário, o uso de tecnologias 

assertivas. 

Para a UNIGRANRIO, a acessibilidade atitudinal corresponde ao compromisso 

que a universidade assume em remover barreiras para promover a percepção da 

comunidade acadêmica quanto à necessidade de conviver sem preconceitos, estigmas, 

estereótipos e discriminações adotando as seguintes atitudes em prol da inclusão 

escolar e social:  

• Para alunos com deficiência física proporciona-se acessibilidade arquitetônica 

através de livre circulação dos estudantes nos espaços de uso coletivo (eliminação de 

barreiras arquitetônicas); elevadores e rampas com corrimãos para facilitar a 

circulação de cadeirantes (portas e banheiros adaptados com espaço suficiente para 

permitir o acesso e a circulação de cadeiras de rodas;·além de barras de apoio nas 

paredes dos banheiros. 

• Com vistas a promover a acessibilidade metodológica/pedagógica para alunos 

com deficiência visual, a Biblioteca do Campus encontra-se equipada com recursos 

próprios de tecnologias assistivas, para que as pessoas com deficiência se apropriem 

de ferramentas facilitadoras para a aprendizagem.  
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Para os professores, alunos e funcionários são proporcionados programa de 

capacitação para a educação inclusiva, constando, especialmente, da oferta de 

informações sobre as características essenciais necessárias ao aprendizado de pessoas 

com deficiência, transtorno do espectro autista, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou super-dotação; e cursos para o 

aprendizado/entendimento da língua brasileira de sinais. 

Para as comunidades: acadêmica e profissional, a oferta de campanhas de 

sensibilização e esclarecimentos acerca da diversidade, promovidas pelo Núcleo de 

Práticas Inclusivas – NuPI, envolvem  a parceria da universidade com as corporações 

profissionais e entidades de classe com o objetivo de ações integradas 

Escola/Empresa/Sociedade Civil organizada para o reconhecimento dos direitos das 

pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento,  e altas habilidades 

ou super-dotação, como direitos humanos universais; estreitando o vínculo entre 

instituições, com vistas à inserção dos mesmos no mundo do trabalho.  

 

3.9 Conteúdos Curriculares 

Com o objetivo de desenvolver as competências e habilidades para a 

formação do futuro profissional, as unidades curriculares são divididas em módulos, 

onde desde a primeira fase, as disciplinas fazem correlação teoria e prática, 

possibilitando ao discente uma vivência profissional mais próxima ao mundo do 

trabalho. 

As ementas e os programas das disciplinas foram definidos pelos professores 

do Curso, em Colegiado, como proposta inicial, passando-se pelo crivo do NDE, visando 

assegurar sua adequação aos objetivos propostos e garantir uma abordagem 

interdisciplinar. Os programas levam em conta o perfil do egresso, bem como as 

competências a serem desenvolvidas pelo currículo e as inter-relações entre as 

disciplinas que integram a matriz curricular, sendo atualizados sempre que necessária 

à sua adequação às novas realidades de mercado, face às mutações cada vez mais 

frequentes. 



 

 

 

PROGRAD – Pró-Reitoria de Graduação 

53 

A bibliografia utilizada pelo CST em Radiologia encontra-se informada neste 

Projeto Pedagógico, juntamente com as ementas das disciplinas. Essa bibliografia é 

revisada, semestralmente, pelos professores, em reuniões ordinárias de Colegiado, de 

modo a manter atualizado o acervo disponível para os alunos do curso. 

Dada a necessidade de abrangência teórica, são também trabalhados artigos 

científicos extraídos de publicações especializadas (revistas, jornais e demais 

periódicos inerentes à disciplina) em sala de aula. 

O Colegiado do CST em Radiologia orienta a todos os docentes, dos dois 

primeiros períodos, a desenvolverem atividades tais como: trabalhos individuais e em 

equipe, trabalhos de redação, testes, entre outros, com o objetivo de verificar 

possíveis deficiências do aluno e possibilitar um resgate de conteúdos em que haja 

insuficiência. O objetivo dessa estratégia é iniciar a disciplina com a maior parte dos 

alunos no mesmo nível de conhecimento. 

A carga horária das disciplinas foi estabelecida considerando-se os objetivos e 

o perfil do egresso do Curso. Houve também a preocupação em se distribuir a carga 

horária, ao longo dos seus quatro períodos, em um processo crescente, visando à 

adequada inserção do aluno no curso e o cumprimento do princípio da 

interdisciplinaridade.  

A contabilização da carga horária, indispensável à integralização curricular, 

encontra-se disciplinada no Regimento Geral da UNIGRANRIO (Artigos 40, 41 e 42), à 

luz da legislação educacional, em especial a Resolução CNE/CES nº 3 de 02 de julho de 

2007; Resolução CNE/CES nº 02/2007 (Graduação, Bacharelado, Presencial); Resolução 

CNE/CES nº 04/2009 (Área de Saúde, Bacharelado, Presencial); Resolução CNE/CP nº 

2/2002 (Licenciaturas); Resolução CNE/CP nº 1 /2006 (Pedagogia); Portaria nº 10, 

28/07/2006; Resolução CNE/CP nº 3, 18/12/2002 (Superiores de Tecnologia), Instrução 

Normativa SERES de 02/2014, com as instruções contidas no Catálogo Nacional de 

Cursos Superiores de Tecnologia e compreende um conjunto de atividades 

acadêmicas, em conformidade com o lema da Universidade: “para além da sala de 

aula”, desenvolvidas sob o planejamento, orientação, supervisão e avaliação de 

docentes e realizadas pelos discentes em horários diferentes daqueles destinados às 

atividades em sala de aula.  
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As ações programadas e que fazem com que seja atendida a carga horária do 

curso são contabilizadas, no âmbito da UNIGRANRIO, pela soma de trabalhos 

acadêmicos, que compreendem atividades docentes e discentes para além da sala de 

aula, previstas nos Planos de Ensino de cada disciplina e são identificadas como 

atividades extraclasse, extracurriculares, trabalho discente efetivo, entre outras, sendo 

caracterizado domo TAI – Trabalho Acadêmico Integrador.  

O aluno é orientado a cumprir o cronograma das atividades planejadas nos 

Planos de Ensino, como requisito para integralização da carga horária da disciplina. 

Somado a isso, a Instituição propõe através do Programa de Trabalho Acadêmico 

Integrador (TAI) promover a integração vertical e horizontal dos currículos dos cursos 

de graduação da UNIGRANRIO. Esse projeto visa à formação integral do indivíduo, 

propiciando-lhe o acesso à discussão de conhecimentos de formação geral e a 

oportunidade de inserção nos diferentes contextos de complexidade concernentes a 

sua escolha profissional.  
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Quadro 4:  Distribuição das disciplinas segundo as DCNs para o Curso Superior de Tecnologia 
em Radiologia e os requisitos legais. 
 
Área temática, de acordo com 

as DCNs (ENADE) 
Conteúdos Unidades Curriculares 

 

FÍSICA DAS RADIAÇÕES 

 Aplicar o conhecimento científico 

de física das radiações nas 

atividades profissionais nas 

diversas modalidades da 

radiologia;  

1.Física das Radiações 

2. Radiobiologia 

3. Radiologia Industrial 

 

 

RADIOBIOLOGIA 

Aplicar os conceitos de 

radiobiologia, segurança e 

proteção radiológica no 

desenvolvimento das atividades 

profissionais; 

Aplicar o conhecimento científico 

de física das radiações 

1.Radiobiologia Molecular; 

2.Biologia 

3. Fundamentos de radioproteção; 

 

 

PROTEÇÃO RADIOLÓGICA 

Aplicar os conceitos de 

radiobiologia, segurança e 

proteção radiológica no 

desenvolvimento das atividades 

profissionais; 

 Atender a legislação vigente e as 

recomendações de proteção 

radiológica relativas ao exercício 

da profissão; 

Aplicar os conceitos de 

biossegurança na prática 

profissional; 

Utilizar instrumentos de medidas 

das radiações em proteção 

radiológica; 

1.Fundamentos de radioproteção; 

2. Radiobiologia; 

3. Fisica das radiações; 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS DE GARANTIA DE 

QUALIDADE 

Realizar a gerência de rejeitos 

radioativos em serviços de saúde; 

Compreender os princípios de 

funcionamento dos instrumentos 

de medida das radiações e suas 

aplicações em proteção 

radiológica e no controle de 

qualidade; 

Planejar, implementar e aplicar 

programas de garantia de 

qualidade; 

1.Programa da Garantia em 

Radiodiagnostico; 
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Atuar no controle de qualidade e 

no processo de otimização das 

técnicas radiológicas, visando a 

proteção do paciente, do público 

e dos profissionais; 

 

RADIOGRAFIA CONVENCIONAL, 

DIGITAL E COMPUTADORIZADA 

 

Compreender os princípios de 

funcionamento dos equipamentos 

radiológicos e estar apto a 

assimilar a constante evolução 

das tecnologias; 

Utilizar os sistemas de 

gerenciamento de informação 

hospitalar e radiologia digitais; 

 

1.Elementos de radiologia 

 

 

 

 

IMAGINOLOGIA 

Compreender, planejar, executar 

e promover o desenvolvimento 

dos protocolos e das técnicas 

radiológicas adequadamente para 

atender as necessidades 

específicas em radiodiagnóstico; 

Aplicar os conhecimentos de 

anatomia, fisiologia e patologia 

nas diversas modalidades da 

radiologia; 

1. Tomografia Computadorizada 

2. Ressonância  Nuclear Magnética; 

3.Tecnicas e Rotinas em Mamografia; 

4. Técnicas Radiológicas; 

5. Técnicas Radiológicas Avançadas; 

6. Radiologia Odontologica; 

7. Exames Contrastados; 

 

 

 

TERAPIAS 

Compreender, planejar, executar 
e promover o desenvolvimento 
dos protocolos e das técnicas 
radiológicas adequadamente para 
atender as necessidades 
específicas em, radioterapia, 
medicina nuclear; 
 
Aplicar os conhecimentos de 
anatomia, fisiologia e patologia 
nas diversas modalidades da 
radiologia; 
 
Compreender a aplicabilidade 
dos meios de contrastes e seus 
mecanismos de ação; 
 
Compreender a aplicabilidade 
dos radiofármacos e seus 
mecanismos de ação; 

1.  Exames Cintilograficos 

2. Radioterapia; 

 

 

ANATOMIA E FISIOLOGIA HUMANA 

Aplicar os conhecimentos de 
anatomia, fisiologia e patologia 
nas diversas modalidades da 
radiologia; 

1.Anatomia Musculo Esqueletica 

2. Anatomia Sistemica; 

3.Anatomia Radiologica; 

4. Neuroanatomia 
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5. Fisiologia; 

6. Patologia; 

 
 

RADIOLOGIA INDUSTRIAL 

Compreender, planejar, executar 
e promover o desenvolvimento 
dos protocolos e das técnicas 
radiológicas adequadamente para 
atender as necessidades 
específicas em radiologia 
industrial; 

1. Radiologia Industrial; 

2. Controle de qualidade; 

3. Proteção radiolgica 

 

 
 

GESTÃO DE SERVIÇOS 

RADIOLÓGICOS 

Realizar a gerência de rejeitos 
radioativos em serviços de saúde; 
Conhecer e aplicar os princípios 
de gestão nos serviços de 
radiologia;  
 
Conhecer as diretrizes básicas do 
sistema de saúde coletiva 
brasileira 
 

 

1.Fundamentos de Radioproteção; 

2. Saúde publica; 

3. Administração Hospitalar; 

 

INFORMÁTICA APLICADA 

Utilizar os sistemas de 
gerenciamento de informação 
hospitalar e radiologia digitais; 

1. Todas as disciplinas de 

Imagem; 

 
 

Requisito Legal 

 
 

Conteúdos 

 
 

Unidades Curriculares 

Diretrizes Curriculares 
Nacionais para Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para 
o Ensino de História e Cultura 
Afro- Brasileira, Africana e 
Indígena, nos termos da Lei Nº 
9.394/96, com a redação dada 
pelas Leis Nº 10.639/2003 e N° 
11.645/2008, e da Resolução 
CNE/CP N° 1/2004, 
fundamentada no Parecer 
CNE/CP Nº 3/2004. 

Estudo da História e Cultura 
Afro-Brasileira e Indígena  

1. Saúde publica; 

2. Humanização do Atendimento 

Diretrizes Nacionais para a 
Educação em Direitos 
Humanos, conforme disposto 
no Parecer CNE/CP N° 8, de 
06/03/2012, que originou a 
Resolução CNE/CP N° 1, de 
30/05/2012. 

Educação em Direitos Humanos 1. Saúde publica; 

2. Humanização do Atendimento 

Políticas de educação 
ambiental (Lei nº 9.795, de 27 
de abril de 1999 e Decreto Nº 
4.281 de 25 de junho de 2002) 

Educação Ambiental 1. Saúde publica; 

2. Humanização do Atendimento. 

Proteção dos Direitos da 
Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista, conforme 
disposto na Lei N° 12.764, de 
27 de dezembro de 2012. 

Proteção dos Direitos da Pessoa 

com Transtorno do Espectro 

Autista 

1. Saúde publica; 

2. Humanização do Atendimento. 
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 Operacionalidade do cumprimento do currículo e de sua carga horária 

Os conteúdos curriculares possibilitam o desenvolvimento do perfil desejado para 

o egresso do Curso de CST em Radiologia, através das disciplinas de embasamento teórico 

e das disciplinas que caracterizam a sua identidade profissional. 

Através do Trabalho de Conclusão de Curso, supervisionado por um docente, o 

aluno vivencia os procedimentos de investigação técnico-científica, desenvolvendo 

trabalho centrado em determinada área teórico-prática ou de formação profissional, como 

atividade de síntese e integração dos conhecimentos. 

Através do estágio supervisionado o aluno tem a oportunidade de aplicar os 

conhecimentos adquiridos ao longo do curso para sua formação e que articulam e 

consolidam as competências, habilidades e atitudes requeridas para o exercício 

profissional. 

As atividades complementares são componentes curriculares que enriquecem o 

perfil do egresso e propiciam o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos, 

competências e atitudes que são reconhecidas mediante o processo avaliativo. 

O conjunto de disciplinas e atividades curriculares que integram o Curso de CST em 

Radiologia atendem aos requisitos de acessibilidade, adequação da carga horária, 

coerência da bibliografia, abordagem das políticas de educação ambiental, de educação 

em direitos humanos e de educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história 

e cultura afro-brasileira, africana e indígena, bem como proteção dos direitos da pessoa 

com transtorno do espectro autista (disciplinas de saúde publica e humanização do 

atendimento). 

 

3.10. Metodologia 

O Curso adota uma metodologia coerente com os princípios que regem a filosofia 

da UNIGRANRIO, fundamentada em pressupostos teóricos que favorecem a formação do 

indivíduo reflexivo, crítico, ético, participativo e motivado para a atuação profissional e 

constante atualização.  

 A metodologia de ensino-aprendizagem da UNIGRANRIO tem como fundamento o 

desenvolvimento da autonomia e da habilidade de identificar, descrever e solucionar 

problemas da prática profissional visto a importância da formação dos alunos se ancorar 
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em necessidades reais que os levem à busca contínua por respostas às mais variadas 

perguntas. As aulas são dialógicas, centradas na interação entre professores e alunos e na 

construção do conhecimento, com foco no processo de aprendizagem do aluno. Dessa 

forma, a concepção de aprendizagem significativa aparece ressignificada em um contexto 

que leva em consideração também outros fatores, a origem sociocultural de nossos 

ingressantes, a responsabilidade social da Universidade e a decisão de integrar estratégias 

que garantam uma aprendizagem baseada na prática profissional.  

Afirmado este processo educativo no qual o estudante é o protagonista central, 

corresponsável pelo seu percurso formativo, e o professor apresenta-se como um 

facilitador do processo de aprendizagem, a UNIGRANRIO optou por utilizar as 

Metodologias Ativas como uma das principais estratégias pedagógicas, concebendo-as 

como metodologias educacionais nas quais “o estudante tem uma postura ativa em 

relação ao seu aprendizado numa situação prática de experiências, por meio de problemas 

que lhe sejam desafiantes e lhe permitam pesquisar e descobrir soluções, aplicáveis à 

realidade” (GEMIGNANI, 2012, p.6). Consiste, portanto, em dar autonomia e 

responsabilidade ao estudante pela construção de seu processo de aprendizado através da 

análise dos problemas advindos da realidade em que irá atuar e do desenvolvimento de 

competências para propor soluções e tomar decisões, de modo colaborativo.  

A utilização de Metodologia Ativa representa um desafio para os educadores, 

pois implica em capacitar-se para conhecer e aplicar adequadamente os modos de 

operacionalização e de avaliação diagnóstica, processual e somativa, com base nos 

princípios pedagógicos que sustentam o modelo de ensino-aprendizagem da Universidade. 

Tanto que a Universidade tem investido maciçamente na Capacitação dos Docentes. 

 

Figura 03: Capacitação de professores em metodologias Ativas 

 

Em 2014, foram capacitados 209 

professores em Metodologias Ativas 

e, em 2015, 182 docentes. 
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Em função do exposto a Coordenação do CST  em Radiologia tem enfatizado 

junto ao seu corpo docente que foquem na aprendizagem nos alunos, que garantam 

espaços aos discentes para compreender, exercitar, avaliar e criticar, empregando 

diversificados recursos, sempre que possível explorando a interdisciplinaridade e a 

transversalidade de temas de forma a melhor contemplar as complexidades que nossos 

egressos encontram no mundo real, da prática profissional. 

Os docentes de todas as disciplinas são estimulados, neste contexto, a fazerem uso 

das metodologias ativas, sendo que os responsáveis pelas disciplinas “âncoras”, também 

denominadas integradoras –  HISTORIA DA RADIOLOGIA E DA RADIOATIVIDADE (1º 

período), PROCESSAMENTO DE FILMES RADIOLOGICOS (2º período), ETICA E LEGISLAÇÃO 

(3º período) e FUNDAMENTOS DE ENFEMAGEM (4º período), FUNDAMENTOS DE 

RADIOPROTEÇÃO (5º período) e SAUDE PUBLICA (6º período) fazem a integração dos 

conteúdos através de estudos de caso e de projetos devidamente apontados nos 

respectivos Planos de Ensino.  

Como a formação profissional se faz pela prática, nas disciplinas de formação 

profissional do Curso Superior de Tecnologia em Radiologia são propostas discussões 

através Estudos de Caso, palestras, debates, análise de filmes técnicos, entre outros, com 

o objetivo de proporcionar a reflexão e a integração dos conhecimentos adquiridos em 

diferentes disciplinas e oportunizar a correlação entre a teoria e a prática sobre as 

diferentes situações no campo da radiologia. 

As aulas são ministradas via exposição oral e dialogada com o efetivo apoio e 

utilização dos diversos recursos audiovisuais disponíveis na Unigranrio, tornando-as 

compatíveis com a realidade de mercado cada vez mais exigente em relação à formação 

profissional. 

Além dos recursos audiovisuais, do CST Radiologia dispõe também de moderno 

laboratório de informática com software específico da área de RADIOLOGIA, com 

finalidade de manipulação de imagens, dentre eles são usados: Onis 2.5; Radant; 3D 

Doctor; Invesalius 3.0, todos de uso livre. 

As disciplinas organizam, também, visitas técnicas realizadas em clinicas e hospitais 

e empresas, o que justifica o compromisso da UNIGRANRIO em oferecer cursos, na busca, 

cada vez mais constante por novas parcerias com unidades hospitalares e clínicas.  



 

 

 

PROGRAD – Pró-Reitoria de Graduação 

61 

3.11. Estágio Curricular Supervisionado 

Com o intuito de consolidar a formação acadêmica teórico-prática a matriz 

curricular do curso está elaborada com os conhecimentos tecnológicos distribuídos ao 

longo de todo o curso, devidamente interligados e estudados em uma abordagem 

unificadora. O estágio curricular é ofertado aos alunos a partir do 3 período. A carga 

horária total de estágio é de 480 horas/atividades praticas em Radiologia.  Ademais, em 

conformidade com a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, o estágio no Curso 

Superior de Tecnologia em Radiologia visa além do aprendizado de competências da práxis 

do profissional Tecnólogo em Radiologia, a contextualização curricular, de maneira a 

promover o desenvolvimento do aluno para a vida e para o mercado profissional. 

 O estágio é ofertado aos alunos em consonância com o TCC, uma vez que o aluno 

quando do exercício supervisionado da práxis do profissional, pode fazer uso desta 

atuação uma prática capaz de ser reprodutível, em conformidade com a metodologia 

cientifica proposta no TCC. Assim sendo, nosso aluno estará aliando a prática preconizada 

a ele, através do estágio supervisionado, com a capacidade de criar e executar projetos. 

 Todas as atividades desenvolvidas pelos estudantes durante o período de estágio 

são acompanhadas pelo corpo docente do curso. As atividades consideradas válidas para 

efeito de computo de carga horária de estágio do CST em Radiologia deverão ser 

aprovadas pela coordenação do curso além de estarem de acordo com normas internas da 

UNIGRANRIO e recomendações do MEC.  

As atividades curriculares para o estágio abrangem o desempenho das tarefas 

indicadas pelo plano de estágio elaborado pela Escola de Ciências da Saúde e que estejam 

de acordo com o perfil do profissional em radiologia, tais como: Diagnosticar a atual 

situação das salas de procedimentos radiológicos, sistemas de processamento radiográfico 

e dosimetria individual; Viabilizar procedimentos internos, de acordo com a metodologia a 

ser criada, que possibilitem uma mudança gradual nos aspectos de otimização da 

exposição às radiações ionizantes através da aplicação dos conceitos básicos de 

radioproteção e melhorias significativas na qualidade da imagem; Permitir o conhecimento 

da terminologia aplicada e os procedimentos básicos para a aquisição de imagem; 

Conhecer os processos de funcionamento e manutenção dos sistemas de registros de 

imagem e processamento; Ser capaz de diferenciar os princípios básicos de funcionamento 

dos métodos de diagnóstico e suas limitações quanto ao diagnóstico empregado e suas 

limitações quanto a outros métodos; Levantamento bibliográfico de novas metodologias; 
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Estudo da viabilização das metodologias encontradas; Validação dos métodos; 

Implantação da nova metodologia. Para tanto, são adotados como cenários de observação 

e prática profissional conveniados, através de parcerias público-privadas, clínicas 

radiológicas, hospitais privados e da rede publica. O estágio está sob a responsabilidade do 

Núcleo de Estágios e Convênios e da Coordenação do Curso que designa um professor 

habilitado segundo as exigências do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia - 

CONTER para supervisão.  

 

3.12 Atividades Curriculares Complementares 

 

Apesar de não obrigatório, o estudante do CST em Radiologia é orientado e 

estimulado, desde o início, a realizar atividades curriculares, que complementem sua 

formação. Essas atividades incluem cursos de extensão, minicursos, simpósios, palestras, 

jornadas, participação em projetos de pesquisa ou extensão, ou fora do ambiente da 

universidade como é o caso de congressos, simpósios, jornadas, cursos em áreas afins, e 

qualquer outro tipo de atividade que permita a aquisição de novos conhecimentos e 

vivências relacionadas ao curso. Cabe à coordenação do curso divulgar os eventos 

externos e internos e incentivar a participação dos estudantes nessas atividades. 

Estas atividades devem estar de acordo com o Regulamento aprovado pelo 

CONSEPE (Resolução CONSEPE n° 40/04 de 07 de Julho de 2013) que se segue em anexo. 

Cabe à coordenação do curso divulgar os eventos externos e internos e incentivar a 

participação dos estudantes nessas atividades. A análise de aproveitamento de horas da 

atividade certificada, bem como o controle dos registros dessas atividades, conforme o 

Regulamento de Atividades Curriculares Complementares da UNIGRANRIO é de 

responsabilidade da coordenação do curso. Pelo portal, o estudante pode acompanhar o 

seu saldo de horas complementares cadastradas (ANEXO II).  
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3.13 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) apesar de não ser obrigatório pelas 

orientações do MEC, e sua carga horária não computada na mínima obrigatória, é exigido 

para a integralização curricular, para fomentar no discente o desenvolvimento da 

pesquisa. Ele é regulamentado e desenvolvido tendo como referência a elaboração de um 

projeto visando a elaboração de um artigo científico. 

O TCC oferece aos estudantes a oportunidade de aplicar procedimentos 

metodológicos e de pesquisa integrando teoria e prática. O acompanhamento e 

orientação do docente, contribui para que o processo de construção culmine em uma 

produção científica. O TCC é ofertado aos alunos em consonância com o estágio, pois tais 

práticas são indissociáveis, uma vez que o aluno quando do exercício supervisionado da 

práxis do profissional, pode fazer uso desta atuação uma prática capaz de ser reprodutível, 

em conformidade com a metodologia cientifica proposta na disciplina TCC. Assim sendo, o 

aluno terá a capacidade de criar e executar projetos, através de outra disciplina - estágio 

supervisionado. O TCC tem a função de organizar os conteúdos desenvolvidos pelos 

acadêmicos, no decorrer da sua graduação, na medida em que estes escolhem temas de 

pesquisa e desenvolvem reflexões relacionadas com os conhecimentos trabalhados 

durante a formação. Aliando assim, a vivência acadêmica com a práxis do Tecnólogo em 

Radiologia. O TCC deve respeitar os seguintes parâmetros: a formulação de um projeto de 

pesquisa, sua execução e a apresentação dos resultados obtidos, no final do período. As 

orientações dos alunos são condicionadas a inscrição na disciplina, sendo atribuída aos 

docentes da própria Universidade. A execução do TCC e sua apreciação por uma Comissão 

Avaliadora (interna e/ou externa), como mecanismo de ensino-aprendizagem do próprio 

discente, preparando-o para a vida acadêmica além da graduação. Os docentes 

orientadores e os alunos orientandos dispõem de sala com espaço para a discussão e 

utilização de recursos de TI, para dar suporte aos trabalhos em andamento.  Os melhores 

TCC’s em avaliação prévia pela Comissão Avaliadora, devem ser submetidos ao Comitê 

Editorial da Revista Eletrônica vinculada ao Curso - Saúde & Ambiente em Revista quando 

disponível (http://publicacoes.UNIGRANRIO.edu.br/index.php/sare); Revista Conter 

http://conter.gov.br/uploads/revistas/revistaconter; Revista Rede de Cuidados em Saúde 

(http://www.unigranrio.com.br/institucional/portal-revistas-e-publicacoes.php). 

  

 

http://publicacoes.unigranrio.edu.br/index.php/sare
http://conter.gov.br/uploads/revistas/revistaconter
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 Estes, após submissão eletrônica (Plataforma SEER©), são encaminhados para 

consultores das áreas de conhecimento para revisão e são passíveis de publicação. Os 

melhores trabalhos também são encaminhados para participação de eventos na área. 

Neste sentido, damos ao aluno a vivência necessária para se preparar para a vida 

acadêmica após a sua formação. 

 
3.13. Apoio aos Discentes 

Nas situações requeridas pela condição do aluno e extraordinárias à competência 

da coordenação de curso, o discente é encaminhado a atendimento no Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico ao Aluno – NAPA, Núcleo de Práticas Inclusivas – NuPI, ou, sendo o caso, 

ao Núcleo de Convênios, Estágios e Negócios – NUCEN ou, ainda, à Ouvidoria.  

Núcleo de Apoio Psicopedagógico ao Aluno (NAPA) 

O NAPA tem o compromisso de auxiliar a todos os atores envolvidos no processo 

de ensino e aprendizagem da UNIGRANRIO a viabilizarem um processo educativo 

ampliado, onde o aprendiz e processo de aprendizagem sejam considerados de forma 

integral. Nesse sentido, comprometido com o objetivo comum a todos os setores da 

universidade – oferecer ensino de qualidade – o NAPA atua como agente facilitador para 

reflexões por parte da comunidade acadêmica acerca das relações psicopedagógicas e de 

como estas interferem no processo em questão.  

Para atingir esse compromisso, o NAPA realiza diferentes ações que se destinam a 

suprir as demandas psicopedagógicas desses dois elementos fundamentais no processo de 

ensino e aprendizagem, portanto, o docente e discente. Assim, para prestar esse apoio o 

NAPA se organiza em um Núcleo Psicopedagógico e um Núcleo Pedagógico. O primeiro 

voltado, inicialmente, para reflexões acerca das relações estabelecidas entre professor e o 

aluno e o segundo com vistas à melhoria e ao suporte técnico e metodológico dos 

processos de ensino e aprendizagem.    

A cada semestre é realizada a divulgação do NAPA em diversos canais de 

comunicação disponíveis na IES. O departamento de marketing criou a arte e veiculou no 

“Informativo”, ARCO e disponibilizou banners, todos no site da IES, além de cartazes 

afixados no interior de todos os campi e unidades.  
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O atendimento ao aluno é realizado principalmente de forma individual, 

quando este poderá verbalizar suas angústias e dificuldades referentes à vida 

acadêmica.  Pressupõe-se que a partir do momento em que as questões subjetivas 

forem explicitadas e discutidas, se tornem não apenas menos angustiantes e menos 

geradoras de sofrimento, mas também sirvam para a experiência pessoal e 

autoconhecimento, culminando em atitudes e habilidades profissionais positivas, 

contribuindo para a sua formação mais integral e humana. 

Excepcionalmente o atendimento poderá ocorrer de forma grupal, a partir de 

demandas identificadas onde esta modalidade de atendimento se mostre mais eficaz.  Isto 

pode ocorrer no caso de diagnóstico situacional de problemáticas que envolvam grupos de 

alunos ou no caso da identificação de problemas comuns a um número maior de alunos. O 

aluno pode procurar o NAPA espontaneamente ou por meio de 

solicitação/encaminhamento de um docente, coordenador ou diretor que perceba que a 

proposta de trabalho do NAPA possa ser útil à formação do mesmo.    

É importante ressaltar que o trabalho de intervenção do NAPA não tem por 

objetivo oferecer ao aluno um suporte psicoterapêutico, mas, antes, o de auxiliar o aluno 

no reconhecimento de suas dificuldades e ansiedades relativas à formação e futura prática 

profissional.  Caso seja diagnosticado que o aluno demande atendimento psicoterapêutico 

especializado, ele será encaminhado para as clínicas conveniadas especializadas neste 

atendimento. 

Núcleo de Práticas Inclusivas – NuPI   

A UNIGRANRIO através de sua Pró-Reitoria Comunitária e de Extensão, decidiu 

ampliar a atuação do Núcleo de Apoio Psicopedagógico ao Aluno – NAPA, criando o Núcleo 

de Práticas Inclusivas – NuPI, ligado a ele, como um rico espaço de estratégias e ações 

facilitadoras do processo de aprendizagem e de práticas de acessibilidade para os alunos 

da UNIGRANRIO portadores de deficiência auditiva, visual e com limitações locomotoras, 

além do atendimento aos alunos com transtorno do espectro autista.  

O NuPI parte da concepção de que o processo de formação profissional envolve 

bem mais que a aquisição de conhecimentos, mas também o desenvolvimento de 

competências, habilidades e atitudes que possibilitem a atuação profissional e cidadã 

responsável. Ele foi criado como um espaço de interlocução com o corpo docente, que 
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identifica questões em sua práxis que necessitam ser debatidas e enfrentadas, e com o 

aluno, de forma a auxiliá-lo no reconhecimento de suas dificuldades e ansiedades relativas 

à vida acadêmica e à futura prática profissional.  Como objetivo geral o NAPA busca 

oferecer apoio à comunidade acadêmica em suas dificuldades relacionadas ao processo de 

formação profissional referente aos aspectos didático-pedagógicos, afetivos, subjetivos ou 

sociais.  

Nesse contexto, o Núcleo de Práticas Inclusivas – NuPI - tem como atribuições:  

 identificar os alunos com necessidades educacionais especiais que 

ingressam na UNIGRANRIO e apresentar-lhes os recursos pedagógicos, 

metodológicos e tecnológicos alternativos utilizados pelos professores de modo a 

facilitar a sua convivência no ambiente universitário e o seu processo de 

aprendizagem;  

 capacitar professores e tutores para que dominem os recursos 

pedagógicos, metodológicos e tecnológicos alternativos a serem utilizados quando 

tiverem alunos incluídos em suas turmas presenciais ou a distância;  

 articular diferentes ações e estratégias com vistas a melhoria da qualidade 

do processo de aprendizagem de alunos com necessidades educacionais especiais; 

 propor e coordenar as atividades de apoio e suporte aos alunos, 

professores, funcionários e gestores, quanto às necessidades educacionais 

especiais, de forma a garantir a inclusão destes alunos em todos os espaços 

acadêmicos da UNIGRANRIO; 

 articular a adaptação e a criação de material didático, mobiliário, recursos 

de apoio e suporte especial para os alunos dos cursos presenciais e a distância ou 

de disciplinas mediadas por tecnologias da informação e da comunicação, de 

forma a assegurar o seu percurso acadêmico até a conclusão do curso; 

 proceder ao acompanhamento psicopedagógico dos alunos que 

necessitarem; 

 promover eventos informativos e de sensibilização para a comunidade 

acadêmica e a sociedade em geral. 
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O NuPI oferece o serviço de tradução e intérprete (Língua Portuguesa-

Libras/Libras-Língua Portuguesa) em plantões presenciais nos Campi e Unidades em que 

haja alunos surdos ou com deficiência auditiva.  

Núcleo de Convênio e Estágio (NUCEN) 

O Núcleo de Convênio e Estágio (NUCEN) é o setor responsável pelos convênios e 

estágios curriculares e extracurriculares do curso. Sua função é a formalização dos 

convênios e a orientação discente, relacionada às atividades de estágio obrigatório e não 

obrigatório. O NUCEN gera os termos de compromisso de estágio, cuida da identificação 

dos discentes nos campos de estágio, renova o seguro obrigatório individual e intermedeia 

a relação dos estagiários com os cenários de atividade prática. O NUCEN também atualiza 

periodicamente o blog do estagiário, com informações sobre novos convênios, estágios e 

concursos para estudantes. 

Setor de Bolsa e Benefícios ao Aluno (SEBBA)  

Independente de encaminhamento, funciona na Universidade durante todo o 

tempo, o Setor de Bolsas e Benefícios ao Aluno – SEBBA, responsável pelo gerenciamento 

do processo de concessão de bolsas de estudo, privilegiando alunos de comprovada 

carência socioeconômica com intuito de facilitar a permanência e conclusão dos cursos 

por estes alunos. O SEBBA também orienta os alunos interessados em candidatar-se ao 

ProUni - Programa Universidade para Todos - do qual a UNIGRANRIO é integrante. Esse 

aluno passa por avaliação e acompanhamento permanente de Assistentes Sociais da 

Universidade. A UNIGRANRIO também possui adesão ao Fundo de Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior – FIES.  

 

Ouvidoria 

A OUVIDORIA, criada em 2003, tem como objetivo é compreender e respeitar as 

necessidades, direitos e valores do alunado e de toda a comunidade interna e externa da 

Instituição. O atendimento é feito pessoalmente, pelo telefone ou eletronicamente. O 

atendimento direto e pessoal é marca de excepcionalidade encontrada na Ouvidoria da 

UNIGRANRIO. 
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No âmbito institucional, o aluno conta com o UniRelacionamento  integrado aos 

setores: - financeiro e de administração acadêmica. 

  No âmbito das escolas (unidades acadêmicas onde os cursos são vinculados) os 

alunos contam com secretarias acadêmicas que descentralizam o atendimento de rotina 

visando maior comodidade e celeridade aos processos de atendimento. 

O aluno ainda conta com a secretaria on line, onde, por meio remoto, via Portal 

Educacional, solicita e recebe documentos e serviços afetos à rotina de administração 

acadêmica.A coordenação de curso tem o atendimento ao aluno como uma de suas 

competências estabelecendo para isso protocolos de acesso e critérios de prioridade. 

 

Mecanismos de Nivelamento 

A incorporação das questões relativas à produção e interpretação de textos e as 

inovações tecnológicas em informática demandam de requisitos de cognição e de 

conformidade que, reconhecidamente, ainda não estão contempladas, de forma 

generalizada, no ensino de nível médio. Por outro lado, o curso está inserido em contexto 

socioeconômico de desvantagem, em termos de oportunidade de acesso da comunidade 

aos bens culturais e aos avanços da ciência e da técnica. Para o enfrentamento dessa 

realidade, as disciplinas do curso se revestem de um caráter nivelador, embora não seja 

este o objetivo programático declarado. Essas disciplinas encontram-se na sua maioria no 

1º ciclo curricular acadêmico, oportunizando, deste modo, que ocorra o nivelamento de 

conhecimentos entre os discentes. 

Taticamente os professores iniciam as aulas realizando uma avaliação diagnóstica, 

que é entendida como a identificação do domínio dos pré-requisitos necessários a cada 

disciplina33. Dependendo do nível em que a turma se encontra o planejamento é 

reformulado para atender o perfil daquela turma. Partir do conhecimento do aluno não 

significa, no entanto, que a disciplina será ofertada de forma minimizada. Apenas o ponto 

de partida é diferente e o professor tem condições metodológicas para iniciar o processo 

de construção do conhecimento de acordo com a necessidade da turma e acelerar o 

processo quando esta base inicial estiver sedimentada. Quando apenas alguns alunos 

apresentam um conhecimento aquém do apresentado pela maioria dos alunos, 

                                                           
33 BORDENAVE, J. E. D. Alguns Fatores Pedagógicos. In: OPAS/OMS. Desenvolvimento gerencial de Unidades Básicas do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília: Representação do Brasil, 1997. 
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caracterizando a deficiência de nível apenas a um grupo ou aluno específico, são 

organizados e sugeridos trabalhos diversificados e de monitoria para auxiliar o 

aluno/grupo, dando o suporte pedagógico necessário (implantação, como nivelamento em 

conteúdos básicos. http://revisitando.unigranrio.com.br/). 

Condições de acesso para os Portadores de Necessidades Especiais (DEC. 5.296/2004) 

A UNIGRANRIO possui um Plano de promoção de acessibilidade organizado a partir 

de um diagnóstico realizado pela então Escola de Motricidade e Coordenado pela Reitoria. 

Desde 2003, a concepção e construção de novas edificações da universidade pautam-se na 

normatização vigente de promoção da acessibilidade.  A instituição pratica uma política de 

inclusão, mantendo em seus quadros funcionários, com necessidades especiais diversas, 

incluindo professores, prestando, a todos um suporte especial e destinando o tratamento 

igualitário no que concerne aos direitos previstos no Plano de Carreiras. 

Como parte da política institucional de atendimento das pessoas com necessidades 

especiais, há o incentivo à pesquisa, à produção e difusão de conhecimentos no campo da 

motricidade humana, e também no campo da educação especial tendo em vista promover 

o acesso das pessoas portadoras de necessidades especiais à educação inclusiva. 

Ainda em cumprimento ao Decreto 5.626/2005 a UNIGRANRIO oferece a disciplina 

“Linguagem Brasileira de Sinais” – Libras no currículo de todos os cursos de graduação. 

Como parte do plano de promoção de acessibilidade, a UNIGRANRIO incentiva 

estudos para aperfeiçoar o atendimento específico aos deficientes visuais e auditivos para 

consubstanciar as metas a serem incorporadas na próxima revisão do PDI. 
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Apoio à participação em eventos  

      Seguindo a proposta da universidade de “ir além da sala de aula” o curso 

superior de tecnologia em Radiologia realiza a cada semestre encontros  acadêmico com 

temas inovadores com objetivo de manter os alunos sempre atualizados com as novas 

tecnologias e tendências do mercado de radiologia além de promover uma interação entre 

o corpo discente. Para o encontro são convidados empresas e profissionais de destaque no 

mercado de trabalho. Concomitantemente workshop  são oferecidos regularmente aos 

alunos.  O curso também promove uma interface com os principais eventos de Radiologia 

do estado do Rio de Janeiro, nos quais nossos alunos podem apresentar trabalhos. 

 

Meios de divulgação de trabalhos e produções dos alunos 

A divulgação dos trabalhos e produções dos alunos ocorre através do Portal de 

Revistas e Publicações no Portal da UNIGRANRIO. 

Além das revistas, há o incentivo aos alunos para a publicação em outros 

periódicos e apresentação em eventos científicos. A divulgação destes eventos é 

realizada através de mala direta via e-mail, facebook, mural na secretaria da Escola.   

 

A Comunicação e a Intercomunicação no Curso  

           O Portal Educacional da UNIGRANRIO é a principal ferramenta de comunicação 

atuando na convergência dos serviços aos alunos, professores, funcionários e à 

comunidade externa. A página na web se presta, com indubitável eficiência e eficácia, à 

comunicação entre todos que se envolvem no processo educacional, quer na esfera do 

ensino, da pesquisa ou da extensão. 

No âmbito institucional, o aluno conta com o serviço de UniRelacionamento, 

integrado aos setores financeiro e de administração acadêmica.  

No âmbito das escolas, os alunos contam com secretarias acadêmicas que 

descentralizam o atendimento de rotina, auxiliam o uso da secretaria virtual, esclarecem 

dúvidas, recebem e entregam documentos e agendam atendimento com a coordenação 

visando maior comodidade e celeridade aos processos de atendimento.  O discente conta 

com uma equipe especializada no suporte das esferas preliminares, tais como: entrega da 

carteirinha do estudante, processo de acompanhamento especial, (estabelecido no âmbito 

da lei), atividades complementares, dúvidas quanto a utilização do portal acadêmico, 



 

 

 

PROGRAD – Pró-Reitoria de Graduação 

71 

informações pertinentes aos docentes da instituição, etc. Na localização espacial, a 

secretaria acadêmica dispõe de informações em murais, que viabilizam o contexto 

informativo ao discente.  

O Portal Educacional da UNIGRANRIO é a principal ferramenta de comunicação 

atuando na convergência dos serviços aos alunos, professores, funcionários e à 

comunidade externa. A página na web se presta, com indubitável eficiência e eficácia, à 

comunicação entre todos que se envolvem no processo educacional, quer na esfera do 

ensino, da pesquisa ou da extensão.  

A área restrita do Portal a alunos, professores e funcionários cobre boa parte das 

interações necessárias ao funcionamento cotidiano da instituição. Lá alunos e professores 

têm acesso às mais diversas funcionalidades que apoiam suas interações e a deles com os 

canais formais da Universidade.  

Todos os docentes e funcionários do curso dispõem de contas pessoais de e-mail 

para que possam estabelecer uma comunicação simples, direta e sem burocracias no seu 

dia-a-dia.  

O curso adota ferramentas da internet que possibilitam a comunicação e a 

intercomunicação. Não há como alcançar os objetivos do curso sem o uso da internet. O 

curso usufrui das funcionalidades do Portal, tais como: lançamento de notas, frequência, 

inclusão de material de aula pelo professor e permite o diálogo permanente entre 

professores e alunos. 

Da mesma forma, todos os alunos, no ato da matricula acadêmica, são solicitados 

a cadastrarem-se no Portal, obtendo um login e senha. Seus endereços eletrônicos são 

parte integrante desse cadastro permitindo a comunicação bidirecional (aluno-professor) 

e multidirecional (incluindo a coordenação de curso, os colegas de turma e também as 

áreas de apoio ao discente) incluindo a Ouvidoria eletrônica (Fale Conosco).  

A comunidade acadêmica recebe, periodicamente, o Informativo UNIGRANRIO. 

Trata-se de um jornal eletrônico que contém as principais notícias da universidade na 

forma de notas curtas e rápidas. O curso também mantém quadros murais para avisos e 

divulgação de notícias diversas de interesse específico de alunos e professores. 
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Em 2015,  em consonância com a necessidade de incrementar a utilização das TICs 

no processo ensino-aprendizagem, a UNIGRANRIO entrou em parceria com o Google. Com 

isso, os produtos mais conhecidos, como Gmail, Drive, Google+ agora podem ser utilizados 

a fim de se obter um melhor relacionamento. Foi criado um ambiente de relacionamento 

corporativo, chamado ARCO, nele a comunidade acadêmica pode receber informações do 

que acontece na Universidade. O curso também mantém Quadros, Murais e o próprio 

portal da UNIGRANRIO, via e-mail, para avisos e divulgação de diversas notícias de 

interesse específico de alunos e professores. 

Por meio da parceira com o Google são disponibilizados todos os recursos da 

plataforma Google Plus, que além de ser uma ferramenta de trabalho da comunidade 

UNIGRANRIO, conta com várias ferramentas para facilitar a forma de relacionamento e 

comunicação dos usuários - Google+; Agenda; Drive; Apresentações; Planilhas; Pesquisa; 

YouTube; Notícias; e o Classroom uma nova ferramenta do Google Apps for Education que 

ajuda o professor a criar e organizar tarefas rapidamente, fornecer feedback de forma 

eficiente e se comunicar com as turmas com facilidade. 

 

3.14. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso 
 

O processo de avaliação e de auto avaliação do curso de Radiologia está 

intrinsecamente articulado às mudanças e melhorias implantadas ao longo da sua 

trajetória.  

A UNIGRANRIO conta, em sua estrutura organizacional, com a Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), responsável pela condução dos processos de avaliação interna da 

instituição, tanto no âmbito docente, quanto discente, de gestão e de infraestrutura.  

As avaliações realizadas pela CPA são objeto de discussão e análise pelo Colegiado 

do Curso e pelo NDE, contribuindo, desta forma, para a consolidação e aprimoramento 

dos processos acadêmicos.  

A CPA utiliza instrumentos de auto avaliação do aluno, onde este é levado a refletir 

sobre a participação nas aulas, o compromisso com as atividades solicitadas e o 

envolvimento com o seu processo de formação.  O aluno igualmente é solicitado a fazer a 

avaliação da disciplina, em depoimentos informais ou respondendo um instrumento sobre 

assiduidade e pontualidade do professor, postura em sala de aula, adequação dos 

procedimentos pedagógicos e dos critérios avaliativos adotados. 
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A sistemática de avaliação é acompanhada pela coordenação do Curso e o 

processo como um todo é discutido em reuniões do Núcleo Docente Estruturante – NDE. 

O acesso aos resultados é obtido através do site www.UNIGRANRIO.br/cpa. 

Ainda na lógica da avaliação e auto avaliação, a coordenação acadêmica realiza 

avaliação semestral junto ao corpo discente, através de instrumento próprio, quando os 

alunos são convidados, de forma voluntária, a responder questões referentes às 

disciplinas, ao corpo docente, aos cenários de atividades práticas e à infraestrutura da 

Universidade. O atendimento às principais demandas dos alunos resulta da realização de 

reuniões com os representantes de turma e Diretório Acadêmico, quando é possível 

avaliar a percepção dos alunos em relação ao curso. Neste momento são estreitadas as 

relações da coordenação acadêmica com a comunidade discente. O diagnóstico gerado 

pela avaliação é tema de discussão e encaminhamentos junto ao Conselho de Classe, 

reunião do NDE e do Colegiado.  

Os resultados das avaliações externas (ENADE, CPC e Concursos em Geral), após 

analisados pelo NDE, são apresentados nas reuniões de Colegiado de Curso, para a 

aprovação de medidas corretivas de cunho acadêmico e administrativo, buscando alcançar 

a excelência no processo ensino-aprendizagem. Esses resultados também são 

compartilhados e discutidos com as coordenações dos demais cursos da área da saúde, 

possibilitando a troca de experiências e visando estabelecer um modelo próprio de ensino 

(método UNIGRANRIO). As ações decorrentes destes fóruns são necessariamente 

articuladas e alinhadas às diretrizes institucionais. 

Uma destas ações foi à introdução da prova integrada, que é aplicada a todos os 

alunos ao final de cada semestre letivo. Esse instrumento de avaliação foi instituído nos 

cursos da Escola de Ciências da Saúde com o propósito de avaliar sistematicamente a 

progressão dos alunos ao longo da sua formação, considerando-se as habilidades e 

competências trabalhadas em cada fase do curso.  

Considerando as etapas do processo de ensino-aprendizagem, o Curso de 

Radiologia procura construir e/ou reconstruir sua prática educacional de forma contínua, 

promovendo as transformações necessárias para alcançar seus objetivos. 

 

http://www.unigranrio.br/cpa
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Os cursos passam por avaliação permanente buscando cumprir um processo de 

melhoria contínua de qualidade.  A Comissão Própria de Avaliação faz uma pesquisa de 

satisfação no primeiro bimestre do ano letivo envolvendo todos os cursos em todos os 

campi e unidades. Os dados são tabulados e relatórios analíticos são extraídos e discutidos 

com a comunidade por meio de reuniões com direção de escola, coordenação de curso, 

NDE e alunos. As providências decorrentes do processo de avaliação são definidas com o 

aval da administração superior e amplamente comunicadas. Tanto os dados extraídos da 

pesquisa e cotejados com os gestores quanto às providências administrativas e seu 

impacto na qualidade do curso, são considerados na atualização periódica do PPC e no 

planejamento das atividades dos cursos. 

Registre-se que é meta na UNIGRANRIO incentivar toda a comunidade à efetiva 

participação na avaliação institucional, incrementando as ações da CPA e, em especial, a 

utilização dos resultados da mesma, que tem servido para nortear as ações de melhorias 

em busca da excelência acadêmica. Com base na avaliação institucional, foram atendidas 

as seguintes solicitações dos discentes:  

● Melhoria das instalações da biblioteca; 

● Conclusão das obras de expansão física do campus Nova Iguaçu; 

● Melhoria do Wi-Fi em todo o campus; 

 
3.15. Tecnologias de informação e comunicação (TIC) – no processo ensino 

aprendizagem 

Para acompanhar o uso cada vez mais intenso do uso de tecnologia da informação 

e comunicação (TIC), e sendo um recurso para melhoria do processo de ensino e 

aprendizagem a UNIGRANRIO incrementa continuadamente a melhoria da acessibilidade 

aos novos recursos de natureza multimídia. 

A UNIGRANRIO, campus Nova Iguaçu possui 2 Laboratórios de Informática, 

equipados com 25 computadores cada, totalizando 50 computadores com conexão banda 

larga, recursos multimídia e com livre acesso aos alunos.  

Na Biblioteca os alunos também têm acesso à internet, à base de dados e à 

Biblioteca Virtual através dos  computadores ali instalados e a área dispõe de rede Wi-Fi, 

utilizada por professores e alunos que dispõem de equipamentos móveis.  
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A estrutura tecnológica da Divisão de Tecnologia da Informação - DTI tem 32 

servidores instalados na sede, que são distribuídos em diversos serviços de TI que vão 

desde a oferta dos sistemas confeccionados pela UNIGRANRIO aos clientes internos e 

externos, contas de e-mail aos professores, funcionários administrativos e alunos, até a 

disponibilização de acesso a internet dos microcomputadores da administração acadêmica 

e laboratórios da universidade. A UNIGRANRIO participa da Rede Rio de computadores, 

que é uma rede integrada por universidades e centros de pesquisa localizados no Estado 

do Rio de Janeiro, onde a FAPERJ é o órgão responsável pelo financiamento e 

coordenação. O acesso da UNIGRANRIO nesta rede, se dá por intermédio de 2 linhas 

privadas de dados partilhadas com a velocidade de tráfego total da ordem de 10Mbps, que 

interliga nosso campus sede à PUC-RJ, podendo ser estendida a velocidade de até 1Gbps. 

Esta conexão é exclusiva para disponibilização dos serviços oferecidos pela UNIGRANRIO 

na internet e, para o acesso a internet do corpo administrativo e laboratórios de 

informática dos campi são utilizados links com tecnologia ADSL (Assymmetric Digital 

SubscriberLine).  

Todos os alunos, no ato da matricula e rematrícula acadêmica, são solicitados a 

cadastrarem-se no Portal, obtendo um login e senha.  Seus endereços eletrônicos são 

parte integrante desse cadastramento permitindo a comunicação bidirecional (aluno-

professor) e multidirecional (incluindo a coordenação de curso, os colegas de turma e 

também as áreas de apoio ao discente). 

No âmbito institucional, o aluno conta com o Uni Relacionamento que é 

integrado aos setores financeiros e de administração acadêmica. O aluno pode, a qualquer 

momento, solicitar atendimento direto da Coordenação de Curso, mediante agendamento 

ou nos horários disponibilizadas para tal, que poderá ser presencial ou eletrônico, por 

meio de outra funcionalidade do Portal Educacional denominada: “secretaria on line”. 

O Portal Educacional da UNIGRANRIO é a principal ferramenta de comunicação 

atuando na convergência dos serviços aos alunos, professores, funcionários e à 

comunidade externa. A página na web se presta, com indubitável eficiência e eficácia, à 

comunicação entre todos que se envolvem no processo educacional, quer na esfera do 

ensino, da pesquisa ou da extensão. 
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A área restrita do Portal a alunos, professores e funcionários cobre boa parte das 

interações necessárias ao funcionamento cotidiano da instituição. Nesse ambiente alunos 

e professores têm acesso às mais diversas funcionalidades que apoiam suas interações e a 

deles com os canais formais da Universidade. 

No portal da UNIGRANRIO, os alunos e professores têm acesso ao Portal Capes, à 

EBSCO Information Services e outras fontes de periódicos. A universidade oferece 

capacitação gratuita a todos os alunos interessados em utilizar as bases de dados para 

pesquisa de periódicos online. 

A Biblioteca Virtual Pearson disponibiliza livros-texto em português no formato 

digital. Com base de livros disponíveis on-line de mais de 1.400 títulos nas mais diversas 

áreas do conhecimento, seu acesso é feito através do portal da UNIGRANRIO, estando 

disponível para alunos e professores 24 horas por dia, 7 dias por semana. 

Na instituição, o ambiente virtual cumpre o papel de agregar valor ao crescimento 

e atualização, tanto na formação discente quanto docente. 

 

3.16. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino aprendizagem 

Considerada como processo sistemático de acompanhamento da evolução 

cognitiva, social e cultural dos alunos, servindo como referencial para análise e 

redimensionamento das propostas e oportunidades educacionais proporcionadas pelo 

professor, a Avaliação do Desempenho Acadêmico, constante no Regimento da 

UNIGRANRIO, tem como objetivos:  

 compreender o processo de aprendizagem;  

 oferecer informações para o planejamento da metodologia de ensino;  

 verificar o nível de aprendizagem individual e coletiva em cada disciplina;  

 comparar o aluno com ele próprio no início, no decorrer e no final de cada 

período, para verificar sua evolução;  

 fornecer informações ao aluno sobre seu desempenho para que possa 

tomar medidas em prol de uma melhor aprendizagem e servir como indicador para a 

Avaliação Institucional. 
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A avaliação incide sobre o aproveitamento e a participação nas atividades da 

disciplina, tanto virtuais como presenciais, contemplando uma diversidade de momentos e 

de instrumentos. Esta diversificação dos instrumentos avaliativos tem função estratégica 

na coleta de um número maior e variado de informações sobre o trabalho docente e dos 

percursos da aprendizagem.  

Deste modo, o aluno é avaliado e desafiado no processo de ensino aprendizagem a 

identificar e acompanhar as mudanças contextuais da realidade na qual está inserido, 

fazendo as intervenções necessárias baseadas em princípios éticos e de cidadania, como 

resultado de uma sólida visão humanística durante todo o andamento do semestre letivo, 

o que possibilita ao professor verificar o progresso do aluno de forma constante, 

estimulando-o na construção do conhecimento e procedendo às intervenções pedagógicas 

necessárias no processo de aprendizagem. A avaliação se dá por instrumentos de 

verificação da construção de conteúdos conceituais e procedimentais em razão dos 

objetivos definidos no Plano de Ensino, em número de pelo menos quatro instrumentos 

por período letivo.  

De acordo com a disciplina as avaliações podem ser estudos de caso, provas 

escritas, apresentação de trabalhos de conclusão de curso ou apresentação de relatórios 

de estágio, discussão dos conteúdos (leitura e interpretação de textos e artigos científicos, 

estudos dirigidos, exercícios, estudos de caso por exemplo).   Os resultados dos 

procedimentos de avaliação são computados em termos de controle acadêmico de acordo 

com as normas estabelecidas no Regimento da UNIGRANRIO. 

O Regimento Interno estabelece que o processo de avaliação do desempenho 

acadêmico deve ser formalizado em duas etapas (1ª e 2ª avaliação) fixadas em calendário 

escolar, e uma etapa suplementar caso o aluno não atinja a média 7,0 (sete) nas duas 

avaliações iniciais. 

As notas de aproveitamento em cada etapa correspondem ao somatório, à média 

aritmética ou à média ponderada dos pontos obtidos por meio de, pelo menos dois 

instrumentos diferentes, previstos no Plano de Ensino da disciplina. Na composição da 

nota da 2ª avaliação, o último instrumento utilizado é obrigatoriamente uma prova e seu 

valor prepondera sobre os demais instrumentos utilizados. 



 

 

 

PROGRAD – Pró-Reitoria de Graduação 

78 

A exigência do uso diversificado de instrumentos avaliativos tem a função 

estratégica de coletar um número maior e variado de informações sobre o processo de 

construção do conhecimento do aluno e oportunizar intervenções pedagógicas que se 

fizerem necessárias para garantir a qualidade do processo de aprendizagem. 

A média final do semestre é calculada tendo por base o somatório das médias 

conseguidas pelo aluno na 1ª e na 2ª avaliação, dividido por 2 (dois). Caso não consiga a 

média final 7,0 (sete), necessária para aprovação, o aluno faz uma avaliação suplementar 

(AS), na qual é exigida a média igual ou superior a 6,0 (seis). 

Na eventualidade da avaliação suplementar, o resultado final é resultante da soma 

da média final com a nota da avaliação suplementar, dividida por 2 (dois). 

A exigência de frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento), além de 

atendimento ao disposto na Lei 9394/96, representa a compreensão da dimensão 

pedagógica do espaço acadêmico, enquanto propiciador de vivências que consubstanciam 

a função formadora da Universidade. 

Estabelece, ainda, o Regimento Interno que a avaliação é processo sistemático de 

acompanhamento da evolução cognitiva, social e cultural dos alunos. Assim, a avaliação 

deve ser vivenciada em sua função diagnóstica, reguladora e integradora. 

A função diagnóstica vai permitir ao professor conhecer o background dos alunos, 

ou seja, a gama de conhecimentos prévios da turma e organizar o planejamento da 

disciplina de forma a contemplar as competências exigidas para o exercício profissional em 

suas múltiplas dimensões: conceitual, procedimental e atitudinal, tendo por base a 

especificidade da sua turma. 

A função reguladora exige que o professor estabeleça um planejamento de 

intervenção fundamentado nas competências e habilidades a serem trabalhadas em sua 

disciplina, flexível, de modo a permitir correções ao longo do processo. 

A função integradora ou somativa entrecruza-se com o processo de planejamento 

e de tomada de decisões, o qual deve suprir com dados sobre as falhas, as lacunas e as 

possibilidades observadas nos percursos da aprendizagem. 
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Semestralmente, todos os alunos realizam uma Prova Integrada, que tem como 

objetivo proceder à avaliação diagnóstica. Ela é elaborada a partir das competências 

almejadas para cada fase curricular, congregando questões que integrem conhecimentos 

de modo interdisciplinar, ou seja, para conseguir respondê-la é necessário conhecimento 

de várias etapas da formação acadêmica. 

Na busca de tornar concreta a essencialidade do processo avaliativo são adotados 

critérios que priorizam atividades individuais e em grupo, tais como: participação nas 

atividades de sala de aula, apreciação crítica de leituras realizadas, elaboração e 

apresentação dos trabalhos solicitados, produção textual (individual e coletiva), realização 

de provas escritas, relatórios, estudos dirigidos, estudo de casos, seminários, além de 

formas e instrumentos de auto avaliação de alunos e professores. 

 

Parcerias e Convênios do Curso  

A UNIGRANRIO mantém convênio com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de 

Janeiro e de Duque de Caxias, integrando-se à rede em suas ações de ensino. Este 

convênio contempla a utilização de todos os cenários vinculados á rede municipal de 

saúde destas regiões. Existe uma parceria efetiva da UNIGRANRIO com as Unidades 

Básicas de Saúde e com as Clínicas da Família da região. A parceria com os Centros 

Municipais de Saúde possibilita aos nossos alunos a integração efetiva com a rede local e o 

aprendizado da racionalização na utilização dos recursos. Também no nível municipal são 

executadas atividades práticas no Hospital Municipal Moacir Rodrigues do Carmo, na área 

de Radiologia desde o RX, passando por equipamentos de Tomografia Computadorizada, 

até acompanhamento  no Centro Cirúrgico. Isto propicia ao aluno atuação em unidade 

terciária e estreita os laços da UNIGRANRIO com o município de Duque de Caxias, já que se 

participa efetivamente do fortalecimento do centro de estudos deste hospital. Além da 

rede municipal local, a UNIGRANRIO possui convênio com o Hospital Estadual Adão Pereira 

(referência para o atendimento ao paciente politraumatizado).  Hospital Federal de 

Ipanema, Redes particulares, como o Hospital Mario Leone, Rede Dor, Seg-Med Assessoria 

em Saúde Ocupacional, entre outros contribuem para a formação do nosso aluno. 
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A UNIGRANRIO também está cooperando para a certificação desta Unidade como 

Hospital de Ensino, ocorrendo dessa forma a integração do curso com o Sistema local e 

regional de Saúde.  

3.17 Atividades Práticas de Ensino  

As atividades práticas estão presentes desde o início do curso, se configurando 

como um diferencial o CST Radiologia da UNIGRANRIO. Em todos os períodos as disciplinas 

de Prática Curricular integram os conhecimentos teóricos trabalhados no período com a 

prática em laboratório.  

Os laboratórios se configuram como importante espaço para o desenvolvimento 

de aulas práticas em diversos momentos do curso. A utilização de simuladores para a 

execução de procedimentos, assim como manequins viabilizam o aprendizado prático e 

sequencial do atendimento ao usuário de saúde nos diferentes níveis de complexidade. 

 

4.0 CORPO DOCENTE  

4.1 Políticas de Gestão de Pessoas 

O processo de recrutamento e seleção está consolidado, tendo como objetivo 

atrair profissionais comprometidos com nossos valores e com o projeto estratégico da 

Universidade e que demonstrem competências e técnicas desejadas para o desafio do 

cargo. É importante destacar que o sucesso deste projeto deve ser compartilhado com os 

Gestores e Coordenadores, parceiros efetivos deste trabalho. Para o recrutamento, além 

das mídias de divulgação é usado o próprio banco de currículo (trabalhe conosco), da 

Instituição, anúncios em Jornal, sites de carreiras. A Instituição já há algum tempo, tem 

aderido às mídias digitais e continuará utilizando as redes sociais como, Facebook, Twitter 

e Linkedin, pois as vantagens desta divulgação são o baixo investimento financeiro e a 

agilidade nos processos (rápida resposta).  

Para seleção, são utilizados vários métodos e técnicas na dependência da área, do 

cargo e das competências a serem avaliadas. A administração de pessoal na UNIGRANRIO 

está baseada no modelo de gestão por competências, no qual são avaliados e 

desenvolvidos nos candidatos a posições na Instituição, bem como no seu corpo docente e 
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técnico‐administrativo, conhecimentos, habilidades e atitudes imprescindíveis e desejáveis 

para o alcance dos resultados, traduzidos em objetivos e metas, constantes deste PDI. 

Sendo assim, do ponto de vista de seleção e contratação, neste ciclo do PDI, continuarão 

sendo avaliados, de forma estruturada, o perfil do docente e do profissional 

técnico‐administrativo, segundo um conjunto de competências previamente definidas. 

Processo seletivo para o Corpo Docente  

Os critérios de recrutamento e seleção adotados são os seguintes:  

 Titulação: avaliação da titulação e do reconhecimento do curso, de modo a 

atender as necessidades de especialistas, mestres e doutores para os Cursos e para 

a IES.  

 Produção: avaliação da quantidade e da qualidade da produção, visando à melhor 

pontuação da IES frente aos órgãos reguladores. 

 Competências: avaliação de competências para a prática do ensino, pesquisa e 

extensão, bem como para o desenvolvimento na carreira docente.  

o A sistematização e fases do processo seletivo são as seguintes:  

 Avaliação de currículo: titulação, experiência, produção, localização de residência.  

 Prova situacional: conhecimentos de docência superior e outros específicos que se 

façam necessários.  

 Entrevista individual: avaliação de competências.  

 Prova de aula: avaliação prática - conteúdo e forma.  

 Avaliação médica e documental. 

O processo de recrutamento e seleção é estruturado a partir das seguintes 

informações:  

 Da Diretoria de Planejamento Estratégico: dados de crescimento da base 

de alunos, expansão para unidades, abertura e novos cursos.  

 Da Gerência de Planejamento Acadêmico: programação acadêmica 

semestral, segundo o calendário acadêmico, considerando a aprovação de 

contratação para suprir a vacância em disciplinas e respectivas cargas horárias.  

 Resultados: como resultado deve‐se ter ao início de cada semestre todas as 

necessidades de contratação supridas.  
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 Responsáveis: o processo de recrutamento e seleção docente é planejado e 

executado pela Diretoria de Recursos Humanos com a participação direta dos 

Coordenadores e diretores acadêmicos, que validam todas as fases do processo. 

 

 Políticas de formação e qualificação do corpo docente 

Lançado em agosto de 2011, o Sistema de Educação Corporativa UNIGRANRIO ‐ 

SEC foi criado com o objetivo de implantar o conceito de educação corporativa na 

UNIGRANRIO e tem como propósito desenvolver os conhecimentos, habilidades e 

competências organizacionais e individuais, nos funcionários – docentes, alinhadas ao 

interesse estratégico da Instituição, voltados aos pilares Imagem e Crescimento.  

O Sistema de Educação Corporativa da UNIGRANRIO tem como objetivos: 

 Elevar o nível de qualificação nas competências pessoais, genéricas e específicas, 

dos funcionários e das lideranças, e do comprometimento com o Planejamento Estratégico 

e com o Plano de Desenvolvimento Institucional;  

 Colaborar com a melhoria da qualidade dos processos e da entrega dos serviços 

organizacionais; 

 Contribuir para a divulgação e consolidação da marca e da imagem; reforçar a 

Missão, Visão e os Valores da UNIGRANRIO e,  

 Tornar a UNIGRANRIO atrativa por valorizar o desenvolvimento e retenção de 

talentos. 

 

Plano de Carreira Docente 

Com o objetivo de oferecer estrutura ao corpo docente que exerce o Magistério 

Superior na Sociedade Nilza Cordeiro Herdy de Educação e Cultura – UNIGRANRIO – foi 

estruturado um Quadro de Carreira, conforme estabelecido no Artigo 43 do Estatuto e 

Artigos 94 a 101 do Regimento Geral e consoante as disposições nele alinhadas, do Plano 

de Carreira do Magistério Superior da UNIGRANRIO, homologado pela Delegacia Regional 

do Trabalho no Rio de Janeiro sob o processo de n.º 46215.012460/2002‐36, com 

despacho do Delegado em 20 de dezembro de 2002, publicado no DOU de 8 de janeiro de 
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2003. Segundo este Plano, a carreira do Magistério Superior compreende as seguintes 

classes: 

 Professor Titular  
 Professor Adjunto‐Doutor  
 Professor Adjunto‐Mestre  
 Professor Assistente 

A Progressão horizontal e vertical na carreira de Magistério Superior ocorre por 

desempenho acadêmico, mérito e antiguidade, observando o interstício de 02 (dois) anos 

no mesmo nível, subordinando‐se às oportunidades geradas pela Universidade, traduzidas 

em vagas e disponibilidade orçamentária.  

 

Regime de trabalho e procedimentos para substituição eventual de professores do 

quadro  

O Regime de Trabalho obedece a Consolidação das Leis trabalhistas e o Acordo 

Coletivo de Trabalho. Os Professores não ultrapassam o limite de 200 horas mensais. A 

contratação de professores é realizada segundo o seguinte procedimento: o Coordenador 

do curso registra sua necessidade de contratação (por aumento do quadro docente ou 

substituição de professor) no Formulário de Movimentação de Docente – Admissão – e o 

encaminha para CCD – Comissão de Carreira Docente – na qual este documento é validado 

e despachado pela Reitoria para contratação do docente requerido. 

 

4.2. Coordenador do Curso: 
 

Adriana Moreira Alves formada em Radiologia, com especialização em 

Mamografia, Densitometria Óssea e Ressonância Magnética. Possui cursos de Pedagogia 

Empresarial;  Gestão de Projetos; Coordenador Pedagógico; legislação educacional; 

Planejamento de ensino; Novas tecnologias educacionais;  Radiologia e Análise de 

Imagens; Elaboração de Projetos Educacionais; Projeto Político Pedagógico: A Identidade 

da Escola; Tecnologia Educacional: Nova Perspectiva de Ensino; Avaliação Educacional; 

Projetos Educacionais; Pedagogia Empresarial. 
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Possui formação Superior em Biologia pela Universidade Santa Úrsula, durante a 

graduação teve a oportunidade ingressar como aluna bolsista de iniciação científica no 

Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho (UFRJ), e posterior realização de 

aperfeiçoamento. Possui Mestrado e Doutorado em Biofísica pelo Instituto de Biofísica 

Carlos Chagas Filho (UFRJ). Em 2004 ingressou na UNIGRANRIO. É líder do grupo de 

pesquisa GPAR (grupo de pesquisas avançadas em radiologia). Tem vivência científica 

voltada para a Pesquisa em Radiobiologia, Radioterapia e Radiologia em parceria com o 

Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho - UFRJ, o Instituto de Radioproteção e Dosimetria 

(IRD) e com as Clínicas Oncológicas Integradas (COI). Tem experiência nas áreas de 

Biofísica, Radiobiologia & Fotobiologia.  

Atua como Avaliadora de Cursos de Graduação pelo Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP/ MEC. Atua como Avaliadora Adoc de 

projetos na UNIGRANRIO e Revisora da revista Saúde e Ambiente da UNIGRANRIO E 

FUNADESP. Atua como Pesquisadora/ Pos-Doc no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho 

(UFRJ), no Laboratório de Radiações em Biologia.  

No início de 2014 assumiu a Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em 

Radiologia. Possui 13 anos de experiência no Magistério Superior ministrando aulas nos 

Cursos de Medicina, Ciências Biológicas, Odontologia, CST em Radiologia na UNIGRANRIO. 

Leciona ou já lecionou nas disciplinas de Física das Radiações, Fundamentos de 

Radioproteção, Mamografia, Programas de Garantia de Qualidade, Densitometria Óssea, 

Trabalho de Conclusão de Curso, Elementos de Radiologia, Radiobiologia, Biofísica Médica 

e Biofísica e Fundamentos de Física e Biofísica. É professora do curso desde 2008.  

Atualmente esta cursando pós graduação latu sensu em  “Empreendedorismo e Novos 

Negócios”.  

Coordenadora do curso de Pós-graduação em Processos de Formação de Imagem 

e Exames em TC e RM, na universidade UNIGRANRIO. 
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4.3  Atuação do Núcleo Docente Estruturante – NDE  

O Núcleo Docente Estruturante é formado por um grupo de docentes envolvidos 

com as questões de natureza pedagógica, responsáveis pela implementação, 

desenvolvimento e acompanhamento do projeto pedagógico e que tem atribuições 

definidas, envolvendo-se de modo permanente nas questões relacionadas ao curso.  

O caráter de formação de formação do Núcleo Docente Estruturante é da não 

transitoriedade, sendo uma ação no sentido de fomentar a existência de um colegiado 

permanente de curso, pautada na responsabilidade pela implementação e 

desenvolvimento do curso, demonstrada na vinculação às atividades essenciais que são: 

docência, orientação de estágio e do trabalho de conclusão do curso, participação em 

conselhos, atualização do projeto pedagógico, participação em programas de capacitação 

e de educação continuada, e estimulando entre os docentes a prática da 

interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. 

O NDE do Curso Superior de Tecnologia em Radiologia foi estruturado em 

consonância com a Resolução Nº 1 CONAES, de 17 de junho de 2010 e Parecer CNE/CES nº 

4 de 17 de junho de 2010, sendo Regulamentado pelo CONSEPE n.º 070/15, de 06 de abril 

de 2015 tendo como atribuições, conforme definido no Art. 3º: 

a) Conduzir a elaboração e/ou atualização periódica do Projeto Pedagógico do 

Curso (PPC), (re) definindo sua concepção e fundamentos, submetendo-o à aprovação do 

Colegiado do Curso e instâncias superiores;  

b) Acompanhar e avaliar o desenvolvimento do PPC, garantindo o efetivo 

cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), seu alinhamento com os 

documentos institucionais, Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e Projeto 

Pedagógico do Curso ( PPC)  

c) Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no 

Colegiado de Cursos e instâncias superiores, sempre que necessário;  

d) Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades 

de ensino-aprendizagem constantes do currículo;  

e) Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do Curso;  

f) Elaborar e implementar, anualmente, o Plano de Trabalho relacionado ao 

Curso, e aprová-lo junto ao Colegiado respectivo;  

g) Enviar no final de cada semestre, relatório das atividades, com as devidas 

evidências e/ou justificativas, para a Direção da Escola;  
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h) Promover e incentivar o 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;  

i) Conduzir pelo menos 1 (um), vez ao ano, no âmbito do Curso e de acordo com a 

Comissão Própria de Avaliação (CPA), processo de autoavaliação e de avaliação do Curso; 

j) Propor ações e estratégias a partir das análises de avaliações institucionais 

internas e externas;  

k) Analisar, avaliar e garantir o cumprimento e a atualização dos Planos de Ensino 

e de Aula dos componentes curriculares;  

l) Analisar e validar os instrumentos de avaliação dos componentes curriculares 

assegurando o cumprimento das competências descritas no PPC; 

m) Acompanhar o desenvolvimento das Atividades Curriculares Complementares 

(ACC) do Curso; 

n) Acompanhar o desenvolvimento e contribuir para o aperfeiçoamento do 

Programa de Nivelamento adotado pelo Curso;  

o) Levantar dificuldades na atuação do corpo docente do curso, que interfiram na 

formação do perfil profissional do egresso; 

p) Propor programas ou outras formas de capacitação docente, visando a sua 

formação continuada; 

q) Acompanhar as atividades do corpo docente, encaminhando ao Diretor da 

Escola sugestões para contratação e/ou substituição de docentes, quando necessário; 

r) Reunir-se, no mínimo, mensalmente, para discutir as questões inerentes ao 

Curso, obrigando-se a fazer o registro de presença e ata. 

 

Quadro 4:  Composição do NDE do Curso Superior de Tecnologia em Radiologia 
 

NOME TITULAÇÃO REGIME DE 
TRABALHO 

TEMPO DE DEDICAÇÃO 
(EM ANOS) AO NDE 

Adriana Moreira Alves Doutor RTI 5 anos 

Roberta Rego de Souza Mestre RTP 3 anos 

Cesar Augusto Vianna Especialista RTP 3 anos 

Kleber do Couto Ferreira Especialista RTP 5 anos 

Daniela de Carvalho Doutor RTI 3 anos 
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4.4. Atuação do Coordenador do Curso 

A Coordenação é a responsável pelas atividades técnico-pedagógicas no âmbito do 

CST  em Radiologia. O Coordenador orienta as atividades do Curso e assume papel de 

liderança junto a professores e alunos, mobilizando-se e assumindo a responsabilidade 

pelo alcance dos objetivos do curso. 

Sua ação se faz numa proposta de trabalho em equipe onde, em reuniões 

periódicas (ordinárias: duas vezes no semestre) ou extraordinárias (de acordo com a 

necessidade), discutem-se os planos de ensino, objetivos, atualização de conteúdos 

programáticos, inovações metodológicas, atualizações bibliográficas, aplicação de critérios 

de avaliação, ajustes e desajustes de professores e alunos, quando ocorrem, 

reestruturação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC), entre outros.  

Como articulador dos trabalhos pedagógicos do curso, o Coordenador mantém um 

constante fluxo de aproximação com o corpo docente e discente. 

A Coordenação dispõe ainda, para acompanhar o desempenho dos alunos, de 

registros (frequência, coeficiente de rendimento, evasão, trancamento de matrícula, 

transferências e índices de reprovação) controlados pela Divisão de Administração 

Acadêmica (DAA) da UNIGRANRIO. Há preocupação permanente de manter os alunos bem 

informados e de estimulá-los para que gerenciem sua vida acadêmica de forma autônoma, 

e se sintam responsáveis por seu percurso de estudos. 

A Coordenação Acadêmica do Curso busca, numa ação dinâmica e articulada, 

colocar-se como ponto impulsionador de todas as transformações e inovações presentes 

no desenvolvimento do Curso. 

 

São atribuições do Coordenador Acadêmico do Curso:  

I - presidir o colegiado de curso e compor a assessoria principal dos Diretores de Unidade 

Acadêmica, supervisionando e orientando as atividades dos Corpos Docente e Discente;  

II - executar e fazer executar as diretrizes e normas emanadas dos órgãos superiores;  

III - acompanhar o cumprimento das exigências do regime didático, escolar e disciplinar;  

IV - responder pela implantação do perfil profissional do aluno a ser formado e pelo 

alcance dos objetivos previamente definidos;  
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V - aprovar, preliminarmente, os planos d2e ensino das disciplinas de cada curso, 

sugerindo, se for o caso, alterações em função da sua inadequação aos seus objetivos;  

VI - proceder, permanentemente, com o Diretor da Escola e o Núcleo Docente 

Estruturante - NDE, ao estudo e à avaliação do currículo do curso coordenado; 

VII - traçar, com o Diretor e o Núcleo Docente Estruturante - NDE, as diretrizes de natureza 

didático-pedagógica necessárias ao planejamento e ao desenvolvimento integrado das 

atividades curriculares;  

VIII - responder pela fiel execução dos planos de ensino e dos programas a cargo dos 

docentes, providenciando, quando necessário, suporte, correção ou substituição de 

atores;  

IX - apresentar anualmente, ao Diretor da Escola, relatório de sua atividade, oferecendo 

subsídios para o planejamento futuro;  

X - avaliar o desempenho de docentes, e discentes, fornecendo subsídios à Avaliação 

Institucional;  

XI - sugerir à Direção da Escola a contratação ou dispensa de pessoal docente;  

XII - expedir avisos para o desempenho de suas funções e atribuições;  

XIII - cumprir e fazer cumprir as deliberações dos Colegiados e da Direção da Unidade 

Acadêmica;  

XIV - exercer as atribuições que lhe forem conferidas pela Direção e Colegiados, pela 

Reitoria, as previstas pelo Ministério da Educação, Estatuto e Regimento Geral da 

UNIGRANRIO e pelo Regimento da Unidade.  

Somam-se a estas outras atribuições ao trabalho do coordenador, cujo objetivo 

principal consiste em manter a qualidade do Curso que coordena segundo os critérios 

definidos pela Diretoria da Escola e implementar as diretrizes e políticas estabelecidas 

pelas instâncias superiores - Reitoria, Pró-Reitorias e CONSEPE. Além disso, é responsável 

pela gestão estratégica e tática de forma a garantir o alcance das metas quantitativas e 

qualitativas definidas para o seu curso: 

 Apoiar o Diretor de Escola de Saúde na elaboração do seu planejamento e 

orçamento (aspectos acadêmicos e mercadológicos). 

 Desenvolver e implantar o PPC reportando seu andamento ao Diretor da Escola. 

 Controlar a qualidade do curso, seguindo as políticas definidas pela 

UNIGRANRIO. 
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 Acompanhar a apoiar o desempenho das turmas garantindo a entrega dos 

serviços contratados. 

 Apoiar a Secretaria da Escola na definição dos procedimentos administrativos 

que impactam a qualidade acadêmica da sua Escola. 

 Acompanhar o relacionamento com o MEC, no que diz respeito ao curso de sua 

Escola que coordena. 

 Indicar para contratação, desenvolver e avaliar os professores da equipe de 

acordo com as políticas definidas pela UNIGRANRIO. 

 Manter o currículo do curso que dirige plenamente integrado com as demandas 

do mercado.  

 Promover a integração de seu curso com os demais de sua Escola, a fim de tirar 

proveito de potenciais sinergias entre as operações. 

 Representar a UNIGRANRIO em eventos oficiais que envolvam o seu curso.  

 Promover e defender o Código de Ética da UNIGRANRIO e os princípios 

norteadores de sua visão, missão e valores.  

 Interagir com o mercado empregador e com os principais formadores de 

opinião na sociedade, a fim de compreender as tendências de rumos das profissões que 

envolvem a sua área, permitindo-lhe atuar sobre conteúdos, programas e projetos sob sua 

responsabilidade.  

 Zelar pelos interesses da UNIGRANRIO. 

 

Experiência profissional, de magistério superior e de gestão acadêmica do 

coordenador 

O tempo de experiência profissional e de magistério superior da Coordenadora 

é de 13 anos e exerce a gestão acadêmica, desde  2014 na UNIGRANRIO - Campus 

Nova Iguaçu. No seu histórico, dentro da Instituição, leciona desde 2004.  

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAD – Pró-Reitoria de Graduação 

90 

 Regime de trabalho do coordenador do curso 

O regime de trabalho do Coordenador do CST Radiologia é de tempo integral e 

a relação entre o número de vagas anuais autorizadas (100 vagas anuais) e as horas 

semanais de trabalho, dedicadas à coordenação, é menor que 10.  

 Carga Horária de Coordenação de Curso 

As horas semanais da Coordenação Acadêmica do CST Radiologia dedicada 

totalmente à coordenação do curso são maiores que 25 horas/semanais.  

 

4.5 Titulação do Corpo Docente do Curso 

O CST em Radiologia conta com professores titulados na seguinte proporção:  

Tabela 2: Titulação do Corpo Docente  

Titulação Nº de Docentes % 

Doutor 6 40 

Mestre 5 33,4 

Especialista 4 26,6 

Total 15 100% 

Fonte CSA/ 2017.2 

 

Titulação do Corpo Docente do Curso - percentual de doutores  

O percentual dos docentes do CST em Radiologia com titulação obtida em 

programas de pós-graduação stricto sensu é igual a 73,4%, sendo destes, 40% com 

titulação de doutor, 33,4,% de mestres, e com pós-graduação latu sensu é de 26,6% 

(especialistas). 
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4.6 Regime de trabalho do corpo docente 

O percentual do corpo docente efetivo do CST em Radiologia da UNIGRANRIO, com 

regime de trabalho de tempo parcial ou integral é de 100%, sendo 40% em regime de 

tempo integral, 60% em tempo parcial. 

 

4.7 Experiência profissional do corpo docente  

100% do corpo docente efetivo do CST em Radiologia da UNIGRANRIO possui 

experiência profissional de pelo menos 3 anos.  

 

4.8  Experiência de magistério superior do corpo docente 

90% do corpo docente efetivo do CST em Radiologia da UNIGRANRIO possui 

experiência maior que 5 anos no magistério superior. 

 

4.9  Produção Científica, Cultural, Artística ou Tecnológica 

As produções científicas, culturais, artísticas ou tecnológicas dos docentes efetivos 

do Curso de Radiologia da Universidade do Grande Rio, nos últimos três anos foram de 4 a 

6 produções nos últimos três anos.  

 

 

4.10  Colegiado do Curso 

O funcionamento do colegiado tem como base o Projeto Pedagógico do Curso. O 

Colegiado é formado pelos professores do curso e um representante dos acadêmicos, com 

reuniões ordinárias semestrais para discussão de questões decorrentes do período 

anterior e para o planejamento de ações ao longo do semestre. O Colegiado pode reunir-

se extraordinariamente, a qualquer tempo, para deliberar sobre questões emergenciais de 

interesse da comunidade do curso. 
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Há total integração do colegiado do curso com o colegiado da Escola das Ciências 

da Saúde e o Núcleo Docente Estruturante (NDE) nos quais o curso está inserido, através 

de reuniões periódicas. São competências do Colegiado: 

 Propor ao Coordenador do Curso providências necessárias à melhoria do ensino 

ministrada no curso; 

 Definir o perfil e os objetivos gerais do curso; 

 Elaborar o currículo pleno do curso e suas alterações; 

 Fixar as diretrizes gerais dos programas das disciplinas do curso e suas respectivas 

ementas, recomendando, aos demais departamentos, modificações dos programas 

para fins de compatibilização; 

 Promover a avaliação do curso, na forma definida pelo Regimento da Universidade 

do Grande Rio; 

 Orientar, coordenar e fiscalizar as atividades do curso; 

 Exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe sejam delegadas pelos 

órgãos superiores. 

 

4.11 Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente 

O Núcleo de Apoio Pedagógico atua de forma sistematizada junto ao corpo 

docente do curso, nos períodos de recesso escolar. Atua, também, a partir da identificação 

de demandas da gestão das unidades de saúde e/ou da própria organização das atividades 

docentes-assistenciais. O Núcleo realiza diferentes ações que se destinam a suprir as 

expectativas dos docentes com modelos pedagógicos que os auxiliem no cotidiano 

universitário e enriqueçam sua prática educadora. Dentre suas ações, o Núcleo promove 

atividades pedagógicas específicas para o corpo docente do CST Radiologia, para tanto 

reúne em sua composição professores com experiência em diferentes áreas de atuação. 
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5.0 INFRAESTRUTURA 

5.1. Gabinetes de trabalho para professores tempo integral-(TI) 

No campus Nova Iguaçu encontra-se estruturados e equipados os gabinetes de 

trabalho dos professores em tempo integral. Na sede estes gabinetes localizam-se nas 

Unidades Acadêmicas (Escolas) a fim de propiciarem a integração e facilitarem a 

comunicação com as Coordenações de Curso e os demais docentes. Para o Curso de 

Radiologia, estes gabinetes estão em número suficiente em função do quantitativo 

atual de docentes em tal regime de dedicação à Universidade.  

A Sala de NDE possui boxes individuais,  computadores, e acesso à Internet, 

telefone e impressora. Esses gabinetes visam atender às necessidades do Curso e 

satisfazer aos requisitos necessários à atividade proposta: dimensão, limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação, segurança, conservação, comodidade e acessibilidade 

necessários para as atividades a que se destinam. 

 

5.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos 

O campus Nova Iguaçu da UNIGRANRIO dispõe de uma sala ampla para os 

serviços acadêmicos do Curso de Radiologia, que conta com uma eficiente 

infraestrutura de apoio e de recursos humanos. Encontram-se também estruturadas a 

secretaria de atendimento ao aluno e a sala de professores. 

A Sala da coordenação, possui 01 computador, com acesso a linha telefônica e 

impressora, além de armários para arquivo de materiais.  

Este espaço encontra-se em condições adequadas de limpeza, iluminação, 

acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade, possibilitando o 

desenvolvimento do trabalho, de ordem técnico-administrativa e acadêmica. O espaço 

é bem ventilado e refrigerado e há acesso à internet, através de rede sem fio.  
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5.3. Sala de Professores 

No Campus Nova Iguaçu encontra-se estruturada uma sala de professores, com 

mural informativo, mobiliário adequado, recursos audiovisuais, e computadores com 

acesso à internet com conexão banda larga, além de rede Wi-fi. A sala dos docentes 

possui 56 m2 e é dotada de  computadores e armários individuais.  

Todas essas salas propõem-se a acatar as necessidades da equipe de docentes 

e satisfazer aos requisitos necessários: dimensão, limpeza, iluminação, acústica, 

ventilação, segurança, conservação, comodidade e acessibilidade. 

 

5.4. Gestão  Acadêmico Administrativa 

A secretaria do campus Nova Iguaçu está localizada no hall de entrada com as 

devidas instruções para facilitar a identificação. Está estruturada para atendimento a 

alunos e candidatos oferecendo os serviços de informações, entrega e liberação de 

documentos, auxílio ao sistema e esclarecimentos diversos, informações e orientações 

sobre a secretaria virtual para solicitação e retirada de documentos.  

Encontram-se também estruturadas para atendimento e suporte a sala de 

professores e as necessidades administrativas dos docentes. O controle acadêmico do 

curso é feito pela secretaria com o apoio de três funcionários do atendimento e uma 

funcionária administrativa. Contamos também com o suporte técnico de informática para 

auxílio aos professores, funcionários e alunos. 

 

5.5. Condições de acesso para pessoas com necessidades especiais 

De acordo com a Portaria nº 3.284, de 7 de novembro de 2003, do Ministério de 

Educação, o Sistema de Bibliotecas dá acessibilidade aos seus usuários com necessidades 

educacionais especiais a diferentes fontes de informação, mediante utilização de recursos 

diferenciados. Comunicado Interno 003/2012/NCB de 07 de maio de 2012. 

 Auditiva: O atendimento aos portadores de necessidades educacionais auditivas 

é realizado por dois intérpretes da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS durante todo 

horário de funcionamento da Biblioteca. 
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Visual: Os portadores de necessidades educacionais visuais são atendidos no 

Laboratório de Didática Inclusiva - LaDin. 

Física: A Biblioteca têm acesso adequado, com a utilização de rampas e os  

espaços internos foram redimensionados para facilitar o deslocamento de cadeirantes.  

 

5.6. Salas de Aula 

A UNIGRANRIO possui salas de aula em número suficiente para atendimento 

aos alunos de graduação, com capacidade para 50 alunos. Todas dispõem de 

mobiliário moderno e adequado ao número de alunos, bem como são isoladas de 

ruídos externos, com boa audição interna, ventilação adequada às necessidades 

climáticas locais e ao uso de equipamentos, quando necessário. Possuem iluminação 

condizente às ações de ensino. São equipadas com recursos audiovisuais, quando 

solicitado ao setor responsável, que é dotado de televisores, vídeos, projetores 

multimídia, computadores, aparelhos de som, entre outros.  

A UNIGRANRIO, consciente da sua responsabilidade com a inclusão dos 

Portadores de Necessidades Especiais, planejou e executou as condições necessárias 

para o seu adequado atendimento. Disponibiliza internamente rampa de acesso e 

externamente, calçadas rebaixadas. Da mesma forma, possui instalações sanitárias 

adaptadas conforme normas da ABNT e as normatizações exigidas na Legislação do 

Decreto 5.296/2004. 

 

5.7. Acesso dos alunos aos equipamentos de informática 

 

Há uma política de renovação dos equipamentos, bem como de atualização dos 

softwares. No Campus de Nova Iguaçu, os equipamentos acima descritos já contam com 

monitores de LED, pacote Office atualizado e sistema operacional  Windows.  

O laboratório e os outros meios de acesso dos estudantes a equipamentos de 

informática da UNIGRANRIO atendem aos aspectos: quantidade de equipamentos relativa 

ao número total de usuários, acessibilidade, velocidade de acesso à internet, política de 

atualização de equipamentos e softwares e adequação do espaço físico. 
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O laboratório de Informática está equipado com recursos capazes de facilitar o 

desenvolvimento de trabalhos de alto nível e a interação dos estudantes e professores 

com seus pares em outras instituições. Além disso, quase todo o bloco do campus conta 

com rede hi-fi que atende aos alunos e docentes, já que muitos deles possuem aparelhos 

móveis. 

 

5.8. Biblioteca 
Bibliografia básica 

 
A UNIGRANRIO possui um Sistema Integrado de Bibliotecas composto por um 

Núcleo de Coordenação de Bibliotecas, 12 Bibliotecas e uma Unidade de Conservação 

e Restauração.  

Em 2001, o Sistema de Bibliotecas da UNIGRANRIO passou a fazer parte do 

Compartilhamento de Bibliotecas de Instituições de Ensino Superior do Estado do Rio 

de Janeiro, disponibilizando aos seus usuários os acervos destas Instituições. 

As Bibliotecas do SIBI dispõem de salas de recepção, salões de leitura, salas de 

estudo em grupo, salas de vídeo, salas de pesquisa informatizada, cabines de estudo 

individualizado e salões de acervo. 

A Resolução GRU nº002/2011 estabelece a Política de Aquisição de Acervo 

para as Bibliotecas quanto à aquisição de livros, periódicos e multimeios. 

A bibliografia contempla os conteúdos das unidades do plano de estudos das 

disciplinas, sendo composta por livros atuais e pertinentes com as necessidades da 

formação profissional expressas nas Diretrizes Curriculares Nacionais.  

A indicação da bibliografia atende à diretriz institucional de recomendar obras 

atualizadas e que possam estar disponibilizadas no acervo da biblioteca em quantidade 

suficiente para consulta in loco e empréstimo.  Atendendo a mesma diretriz institucional, 

as obras que por ventura estejam fora de catálogo ou esgotadas são substituídas e a 

bibliografia do curso é, consequentemente, atualizada.     

Tanto a indicação da bibliografia quanto a atualização da mesma é competência 

do professor em comum acordo com a coordenação do curso sendo também apreciada no 

coletivo, geralmente, pelo NDE. Nessa apreciação são consideradas a otimização dos 

recursos de biblioteca e a previsão orçamentária da Escola de Ciências da Saúde dentro da 

política institucional de renovação do acervo.   
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A indicação para a aquisição desses acervos (bibliografia básica e complementar, 

periódicos e multimeios) atendem a proposta pedagógica do Curso e é feita pela 

Coordenação do Curso e seu Colegiado. 

Para os alunos estão disponíveis além dos livros básicos que atendem 

plenamente o conteúdo programático das disciplinas, todo o acervo das Bibliotecas do 

Sistema Integrado de Bibliotecas e das Bibliotecas integrantes do (CBIES). 

 A Bibliografia Básica do CST Radiologia é composta por três títulos por unidade 

curricular, disponibilizados na proporção média de um exemplar para a faixa de 10 a 

menos de 15 vagas, das 100 vagas anuais oferecidas.  

 

Biblioteca complementar 

A Biblioteca possui acervo adequado, contemplado com títulos referentes à 

bibliografia complementar que atendem a proposta pedagógica e em número 

suficiente para o atendimento às necessidades do Curso. Os de acesso virtual 

disponíveis para todos os alunos do Curso em: 

<http://UNIGRANRIO.bv3.digitalpages.com.br/reader>.  

  

  - Informatização 

O acervo da biblioteca, composto por obras de referência, livros, folhetos, 

teses, dissertações, trabalhos de conclusão de cursos, periódicos e multimeios, nas 

várias áreas do conhecimento, é tratado tecnicamente segundo o Anglo American 

Cataloguing Rules - AACR2 e a Classificação Decimal de Melvil Dewey - CDD e é 

sinalizado de modo a facilitar sua localização pelos usuários. 

Sistema Pergamum 

A informatização da Biblioteca utiliza o Sistema Pergamun, que contempla de 

forma integrada as principais funções de uma Biblioteca, com o objetivo de facilitar a 

gestão da informação, melhorando a rotina diária de seus usuários. 

Principais Módulos: 

Catalogação: Permite catalogar de acordo com as regras do Anglo American 

Cataloguing Rules – AACR2 e da Classificação Decimal de Melvil Dewey – CDD. 

http://unigranrio.bv3.digitalpages.com.br/reader
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Circulação de Materiais: Controla o empréstimo de qualquer tipo de 

documento com prazos e quantidades diferenciadas por categoria de usuário. Emite 

relatórios e estatísticas referentes ao processo de empréstimo. 

 Empréstimo para consulta local; 

 Empréstimo domiciliar; 

 Empréstimo entre bibliotecas do Sistema UNIGRANRIO; 

 Empréstimo entre bibliotecas que fazem parte do Compartilhamento; 

 Reserva local; 

 Renovação online. 

Os padrões de utilização das Bibliotecas estão definidos no Regulamento do 

Sistema Integrado de Bibliotecas da UNIGRANRIO de 02 de janeiro de 2013. Disponível 

em: http://blogs.unigranrio.com.br/bibliotecavirtual/regulamento/.  

- Treinamentos:  As Bibliotecas da UNIGRANRIO oferecem a seus usuários 

treinamento em: Bases de Dados, NBR:14724- Normatização de trabalhos acadêmicos, 

NBR:6023 – Elaboração de Referências - Elaboração e Sistema  Pergamum – Pesquisa 

(versão web 8.1). 

- Programa de Atendimento a Alunos com Necessidades Educacionais 

Especiais 

De acordo com a Portaria nº 3.284, de 7 de novembro de 2003, do Ministério 

de Educação, o Sistema de Bibliotecas dá acessibilidade aos seus usuários com 

necessidades educacionais especiais a diferentes fontes de informação, mediante 

utilização de recursos diferenciados. Comunicado Interno 003/2012/NCB de 07 de 

maio de 2012. Assim como, ABNT NBR 9.050/2004, que dispõe também sobre a 

Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos a 

UNIGRANRIO proporcionar aos alunos com necessidades especiais, ambiente propício 

à aquisição de igualdade de oportunidade e de participação no processo de 

aprendizagem. Contudo, não só a regulamentação esgota estas questões que 

permeiam a diversidade humana. Neste sentido, adotamos como postulado por outros 

autores a diversidade da acessibilidade, tal qual a atitudinal, arquitetônica, 

comunicacional, instrumental, metodológica e programática (Sassaki, 2002).  

 

http://blogs.unigranrio.com.br/bibliotecavirtual/regulamento/
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As políticas públicas, adotadas pela instituição, orientam a comunidade 

acadêmica para o reconhecimento das necessidades diversas dos alunos, ao respeitar 

estilos e ritmos de aprendizagem com vistas a assegurar uma educação de qualidade a 

todos, por meio de adaptações curriculares e metodologias de ensino compatíveis com 

a realidade, arranjos organizacionais diversificados e o uso de tecnologias assistidas. 

Como compromisso pela inclusão social, a UNIGRANRIO adota as seguintes políticas 

para os atendimentos aos alunos com necessidades especiais:  

• Para alunos com deficiência física proporciona-se livre circulação dos 

estudantes nos espaços de uso coletivo (eliminação de barreiras arquitetônicas); 

elevadores e rampas com corrimãos para facilitar a circulação de cadeirantes; Portas e 

banheiros adaptados com espaço suficiente para permitir o acesso e circulação do 

cadeirante, além de barras de apoio nas paredes dos banheiros.  

 • Para alunos com deficiência visual, a Biblioteca Central da UNIGRANRIO 

“Euclides da Cunha”, encontra-se equipada por conter o Laboratório de Didática 

Inclusiva – LaDIn, sob coordenação dos pesquisadores da área de Educação Especial e 

do Núcleo de Práticas Inclusivas - NuPI, onde acontecem encontros semanais com os 

pesquisadores, auxiliares de pesquisas professores e alunos, versando sobre 

conteúdos acadêmicos a serem trabalhados/adaptados, via utilização de 

equipamentos/recursos próprios de tecnologias assistivas, para pessoas com 

deficiência visual, se apropriem de ferramentas facilitadoras para a aprendizagem. 

Esse serviço pode ser replicado, sob demanda, para outros campi e respectivas 

bibliotecas  

• Para alunos com deficiência auditiva, desde o acesso até a conclusão do 

curso, intérpretes de língua brasileira de sinais fazem a mediação, especialmente por 

ocasião da realização de provas ou sua revisão. Admite-se flexibilidade na correção de 

provas escritas, valorizando o conteúdo semântico; apreendido da língua portuguesa, 

principalmente, na modalidade escrita, (para o uso de vocabulário pertinente aos 

conteúdos do curso em que o estudante estiver matriculado). Informações aos 

professores são veiculadas através do Núcleo de Práticas Inclusivas - NuPI para que se 

esclareça a especificidade linguística dos surdos.  
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Para os professores, alunos, funcionários e empregados especiais, é 

proporcionada, além de ajudas técnicas, programa de capacitação para a educação 

inclusiva, constando, especialmente, da oferta de informações sobre as características 

essenciais necessárias ao aprendizado de pessoas com necessidades especiais; cursos, 

seminários e/ou eventos similares, ministrados por especialistas; e, cursos para o 

aprendizado/entendimento da língua brasileira de sinais.  

Para a comunidade, a oferta de campanhas de sensibilização e 

esclarecimentos acerca da diversidade, promovidas pelo Núcleo de Práticas Inclusivas 

– NuPI, envolvem a parceria da universidade com as corporações profissionais e 

entidades de classe (sindicatos, associações, federações, confederações etc.), com o 

objetivo de ações integradas Escola / Empresa / Sociedade Civil organizada para o 

reconhecimento dos direitos das pessoas com necessidades especiais, como direitos 

humanos universais; estreitando o vínculo de interação Escola / Empresas para a 

oferta de estágios profissionais, incluindo perspectivas de empregos permanentes, 

com adequadas condições de atuação dos alunos com necessidades especiais, com 

vistas à inserção dos mesmos no mundo do trabalho.  

- Serviços 

Aos usuários da Biblioteca são oferecidos os seguintes serviços:  

 Elaboração de fichas catalográficas; 

 Visitas guiadas à Biblioteca;  

 Solicitação de artigos via COMUT ON-LINE (Programa de comutação 

bibliográfica on-line)/SCAD. 

 

 

5.10. Laboratórios de Ensino 

Laboratórios Multidisciplinares: Laboratórios Multidisciplinares: São 

destinados às aulas práticas das disciplinas de Fisiologia, Parasitologia,  e Ciências da 

Saúde.  

O laboratório do campus recebe as lâminas prontas do campus sede, para as 

aulas práticas que acontecem no laboratório de microscopia, sendo conservadas por 

funcionários e repostas conforme a necessidade.  
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O lixo produzido nos laboratórios, composto por resíduos químicos, 

biológicos, fluidos orgânicos, culturas bacterianas e material perfuro cortante, recebe 

tratamento por profissional, conforme as normas estabelecidas pela comissão de 

biossegurança. 

 

  5.11 Laboratórios de Habilidades 

Laboratórios de Vivências:  

O campus possui dois laboratórios para o desenvolvimento de habilidades 

específicas do curso e dois laboratórios para o desenvolvimento de habilidades gerais 

na formação do profissional de saúde. 

Nos laboratórios de Habilidades específicas, denominados “Laboratório de 

Vivências”, os alunos trabalham em pequenos grupos sob a supervisão docente, ou 

monitor sendo possível o treinamento individualizado para realização de práticas 

inerentes ao processo de trabalho do tecnólogo em radiologia. Estes laboratórios 

encontram-se equipado com diversos instrumentos que permitem a organização de 

diferentes cenários de prática que permitem a reprodução de espaços reais. 

Um dos laboratórios de habilidades específicas está fisicamente estruturado 

para a realização da prática baseada na metodologia da Simulação Realística. 

Possuindo uma sala de controle que permite ao professor conduzir a atividade de 

forma interativa, sem estar fisicamente no local da cena, viabilizam o aprendizado 

prático e sequencial para atendimento ao paciente, além de permitir a observação 

pelos demais alunos da turma.  

Nos dois outros laboratórios de habilidades gerais são desenvolvidas atividades 

relacionadas as tecnologias de informação, trabalho em equipe, atividades de grupo, 

entre outras, aumentando assim o potencial de empregabilidade do aluno. É um 

ambiente adequadamente refrigerado e com acesso à internet através de rede sem 

fio.  
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Vigente

Nome da Formação

Superior Tecnologia em Radiologia-TECNOLOGO

Situação Formação Qtd. Optativas

Ativa 0

Turno

Noite

Programa Disciplinas da Formação Teoria TDE Prática Créditos Tipo PesoProfissional

01 IEN104 TOPICOS ESPECIAIS EM MATEMATICA 40 20 20 4 Obrigatoria 10

01 ECT025 QUIMICA APLICADA 40 20 20 4 Obrigatoria 10

01 ECT026 HISTORIA DA RADIOLOGIA E DA RADIOATIVIDADE 26 14 0 2 Obrigatoria 10

01 ECT027 BIOLOGIA 53 27 0 4 Obrigatoria 10

01 ECT024 FISICA DAS RADIACOES 40 20 20 4 Obrigatoria 10

01 ECT028 RADIOBIOLOGIA 26 14 0 2 Obrigatoria 10

Disciplinas do Programa: 6 | CH do Programa: 400 115 60 20225 0

Programa Disciplinas da Formação Teoria TDE Prática Créditos Tipo PesoProfissional

02 IEN094 ESTATISTICA 40 20 20 4 Obrigatoria 10

02 IHM160 INGLES BASICO 13 7 20 2 Obrigatoria 10

02 ECT032 PROCESSAMENTO DE FILMES RADIOLOGICOS 13 7 20 2 Obrigatoria 10

02 ECT033 HUMANIZACAO NO ATENDIMENTO 26 14 0 2 Obrigatoria 10

02 ECT034 RADIOLOGIA ODONTOLOGICA 13 7 20 2 Obrigatoria 10

02 ECT035 FISIOLOGIA 26 14 40 4 Obrigatoria 10

02 ECT036 ANATOMIA DO MUSCULO E DO ESQUELETO 26 14 40 4 Obrigatoria 10

Disciplinas do Programa: 7 | CH do Programa: 400 83 160 20157 0

Programa Disciplinas da Formação Teoria TDE Prática Créditos Tipo PesoProfissional

03 ECT048 ETICA E LEGISLACAO 26 14 0 2 Obrigatoria 10

03 ECT049 ELEMENTOS DE RADIOLOGIA 26 14 40 4 Obrigatoria 10

03 ECT051 ANATOMIA RADIOLOGICA 26 14 40 4 Obrigatoria 10

03 ECT047 ANATOMIA SISTEMICA 26 14 40 4 Obrigatoria 10

03 IHM158 INGLES TECNICO 13 7 20 2 Obrigatoria 10

03 ECT050 TECNICAS RADIOLOGICAS 26 14 40 4 Obrigatoria 10

Disciplinas do Programa: 6 | CH do Programa: 400 77 180 20143 0

Programa Disciplinas da Formação Teoria TDE Prática Créditos Tipo PesoProfissional

04 ECT063 NEUROANATOMIA 26 14 40 4 Obrigatoria 10

04 EGN203 ADMINISTRACAO HOSPITALAR 26 14 0 2 Obrigatoria 10

04 ECT061 EXAMES CONTRASTADOS 26 14 40 4 Obrigatoria 10

04 ECT062 TECNICAS RADIOLOGICAS AVANCADAS 26 14 40 4 Obrigatoria 10

Emissão:  04/08/2017 13:36:11DTI - Divisão de Tecnologia da Informação 1
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Ativa 0

Turno

Noite

04 IBC224 PATOLOGIA 53 27 0 4 Obrigatoria 10

04 EEF127 FUNDAMENTOS DA ENFERMAGEM 13 7 20 2 Obrigatoria 10

Disciplinas do Programa: 6 | CH do Programa: 400 90 140 20170 0

Programa Disciplinas da Formação Teoria TDE Prática Créditos Tipo PesoProfissional

05 ECT118 EXAMES CINTILOGRAFICOS 40 0 40 4 Obrigatoria 10

05 ECT096 PROGRAMAS DA QUALIDADE EM RADIODIAGNOSTICO 13 7 20 2 Obrigatoria 10

05 ECT095 RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 26 14 40 4 Obrigatoria 10

05 ECT094 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 26 14 40 4 Obrigatoria 10

05 ECT091 TECNICAS E ROTINAS EM MAMOGRAFIA 26 14 40 4 Obrigatoria 10

05 ECT097 FUNDAMENTOS DE RADIOPROTECAO 13 7 20 2 Obrigatoria 10

Disciplinas do Programa: 6 | CH do Programa: 400 56 200 20144 0

Programa Disciplinas da Formação Teoria TDE Prática Créditos Tipo PesoProfissional

06 ECT101 ESTAGIO 0 0 480 24 Obrigatoria 10

06 ECT122 SAUDE PUBLICA 26 14 0 2 Obrigatoria 10

06 ECT004 METODOLOGIA DO TRABALHO ACADEMICO 53 27 0 4 Obrigatoria 10

06 ECT100 TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO 40 20 20 4 Obrigatoria 10

06 ECT099 RADIOLOGIA VETERINARIA 26 14 40 4 Obrigatoria 10

06 ECT093 RADIOTERAPIA 26 14 40 4 Obrigatoria 10

06 ECT092 ULTRA-SONOGRAFIA E DENSITOMETRIA OSSEA 13 7 20 2 Obrigatoria 10

06 ECT098 ENSAIOS NAO-DESTRUTIVOS (RADIOLOGIA INDUSTRIAL) 53 27 0 4 Obrigatoria 10

Disciplinas do Programa: 8 | CH do Programa: 960 123 600 48237 0

Programa Disciplinas da Formação Teoria TDE Prática Créditos Tipo PesoProfissional

IHM088 LIBRAS 26 14 0 2 Optativa 10

Disciplinas do Programa: 1 | CH do Programa: 40 14 0 226 0
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Resumo referente a carga horária das disciplinas obrigatórias:

Dsp. Obrigatórias:

CH Teórica:

CH Prática:

CH Total:

CH Atividade Complementar:

CH Total + CH Ativ. Compl. + CH Eletiva:

38

1620

860

0

2960

2960

Dsp. Optativas:

Créditos:

0

148

CH Eletiva.: 0

CH Trabalho Discente Efetivo (TDE):

CH Teórica + CH TDE:

CH Estágio Supervisionado:

1076

544

480

0CH Profissional:
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PROGRAD – Pró-Reitoria de Graduação 

ANEXO II – REGULAMENTO ACC 

SOCIEDADE NILZA CORDEIRO HERDY DE EDUCAÇÃO E CULTURA S/S LTDA 

MANTENEDORA DA  UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO “ PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA 

HERDY” – UNIGRANRIO " 

CONSEPE- Conselho de ENSINO E PESQUISA 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES CURRICULARES - ACC 

Art. 1º  As Atividades Complementares Curriculares (ACC) compreendidas no currículo 

pleno dos cursos de Graduação da Universidade do Grande Rio “Prof. José de Souza 

Herdy” – UNIGRANRIO são estatuídas pelo presente Regulamento, sendo o seu integral 

cumprimento indispensável para a colação de grau. 

Art. 2º  A presente regulamentação de funcionamento atende aos objetivos de: 

a) buscar uma maior integração entre os corpos docente e discente; 
b) flexibilizar o currículo pleno do curso; 
c) proporcionar ao discente maior aperfeiçoamento crítico-teórico e técnico-instrumental; 
d) aprofundar os graus de multiprofissionalidade e de interdisciplinariedade necessários à 

formação acadêmica dos egressos; 
e) diversificar e enriquecer a formação  humanística oferecida nos Cursos de Graduação; 
f) desenvolver no discente a competência de resolver problemas, de construir suas 

próprias oportunidades e de manter-se em processo de atualização de conhecimento; 
g) possibilitar ao discente autonomia na ampliação de seu universo cultural e 
enriquecimento de seu processo formativo; 
h) promover a indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão. 
Art. 3º  Os discentes dos Cursos de Graduação deverão cumprir, obrigatoriamente, a carga 

horária de Atividades Complementares Curriculares definida no Projeto Pedagógico do 

Curso a que se encontra vinculado na Instituição. 

 Parágrafo Único. As horas de que trata este artigo deverão ser cumpridas em, no 

mínimo, duas atividades diversificadas. 

Art. 4º  As Atividades Complementares Curriculares deverão ser realizadas durante o 

período em que o aluno estiver regularmente matriculado em Curso de Graduação da 

UNIGRANRIO, podendo ser cumpridas a partir do primeiro período de matrícula. 

Art. 5º As Atividades Complementares Curriculares a serem reconhecidas para efeito de 

aproveitamento da carga horária encontram-se assim organizadas:  
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Grupo I: Atividades de Iniciação à Docência, Pesquisa e Extensão (ACC "1") 

01- Exercício de monitoria 

02- Participação em pesquisas como bolsista ou aluno voluntário. 

03- Participação em atividades de extensão da UNIGRANRIO 

04- Participação em programas e projetos de responsabilidade social e extensão 
universitária da UNIGRANRIO 

05- Participação nos núcleos multidisciplinares da UNIGRANRIO  

06- Participação na gestão de entidades sócio-culturais no âmbito universitário 

07- Participação em atividades de extensão da UNIGRANRIO  

08- Participação em programas e projetos sociais desenvolvidos por outras organizações 
civis. 

09- Participação na comissão organizadora em eventos acadêmico-científicos. 

Grupo II: Atividades para enriquecimento profissional (ACC "2")  

01- Participação em congressos, seminários, conferências, mostras e oficinas organizadas 
por associações de classe ou entidades da área  profissional.  

02- Participação, como ouvinte, em defesas de Trabalho de Conclusão de Curso, 
Dissertação de Mestrado e  Tese de Doutorado. 

03- Participação em Atividades Culturais - teatro, cinema, visitas a exposições.  

04-  Participação em cursos de extensão de natureza acadêmica e profissional na 
modalidade presencial ou a distância ofertados por instituições universitárias. 

05- Disciplinas cumpridas em outros cursos de graduação da UNIGRANRIO  

06- Realização de Curso Regular de Língua Estrangeira com certificação de no mínimo de 

nível de Intermediário 

Grupo III: Produção e apresentação de trabalhos científicos (ACC "3") 

01- Apresentação de trabalhos em eventos científicos (pôster, resumo, painel, 

apresentação oral), organizadas por associações de classe ou entidades da área 

profissional.  

02- Publicação de artigos em periódicos ou anais de congresso e seminários organizados 

por associações de classe ou entidades da área profissional.  

03- Publicação de resumo em periódico ou anais de congresso organizado por associações 

de classe ou entidades da área profissional 

04- Publicação de capítulo em livro 
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05- Criação e produção de tecnologias inovadoras e material didático. 

06- Premiação em eventos científicos organizados por associações de classe ou 

entidades da área profissional.  

Grupo IV: Vivência profissional complementar (ACC "4") 

01- Realização de estágios não-curriculares desde que oficialmente aprovados pelo 
NUCEN, ou seja com Termo de Compromisso devidamente assinado, antes do início do 
estágio. 
02- Atuação em Empresa Junior e/ou Incubadora de Empresa. 

03- Participação em ligas estudantis reconhecidas no âmbito da UNIGRANRIO. 

04- Participação em intercâmbio universitário desde que aprovado pela PROCE. 

Art. 6º  Ficam estabelecidos os seguintes limites e requisitos para aproveitamento da 

carga horária: 
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PROGRAD – Pró-Reitoria de Graduação 

Grupo I: Atividades de Iniciação à Docência, Pesquisa e Extensão 

ATIVIDADES CH REQUISITOS 

Exercício de Monitoria Até 80h Certificado (NUCEN) 

Participação em pesquisas como bolsista ou aluno 

voluntário.(I.C) 

Até 100h Relatório do Professor Orientador ou 

declaração/certificado de participação 

emitido pela instituição responsável. 

Participação em programas e projetos de 

responsabilidade social e extensão universitária da 

UNIGRANRIO 

Até 100h Certificado da PROCE 

Participação nos Núcleos Multidisciplinares da 

UNIGRANRIO 

 Até 80h Relatório do Professor Orientador com 

validação da PROPEP 

Participação na gestão de entidades socioculturais 

no âmbito universitário  

Até 20h Ata da eleição e posse. 

Participação em atividades de extensão da 

UNIGRANRIO 

Até 20h Certificado da PROCE 

Participação em programas e projetos sociais 

desenvolvidos por outras organizações civis. 
Até 80h Certificado com validação da PROCE ou 

da instituição responsável 

Participação na comissão organizadora em eventos 

acadêmico-científicos 

 Até 20h Certificado ou declaração de 

participação com validação da PROCE 

ou da instituição responsável 

 

Grupo II: Atividades para enriquecimento profissional 

ATIVIDADES CARGA 

HORÁRIA 

REQUISITOS 

Participação em congressos, seminários, 

conferências, mostras e oficinas organizadas por 

associações de classe ou entidades da área  

profissional 

Até 60h   Certificado ou declaração de presença  

Participação, como ouvinte  em Defesas de TCC, 

Dissertação de Mestrado e Tese de Doutorado 

assistidas. 

Até 10h Certificado ou declaração de presença 

com validação do Coordenador do Curso 
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Participação em Atividades Culturais - teatro, 

cinema, visitas a exposições 

Até 40h Relatório com validação do professor. 

Participação em cursos de extensão de natureza 

acadêmica e profissional na modalidade presencial 

ou a distância ofertados por instituições 

universitárias. 

Até 40h Certificado ou declaração de presença 

Disciplinas cursadas em outros cursos de 

graduação da UNIGRANRIO  
Até 80 h Histórico Escolar ou Boletim de Notas 

Realização de Curso Regular de Língua Estrangeira 

com certificação de no mínimo  nível  

Intermediário 

Até 20h Certificado ou Declaração do Curso 

Grupo III: Produção e apresentação de trabalhos Científicos 

ATIVIDADES CARGA 

HORÁRIA 

REQUISITOS 

Apresentação de trabalhos em eventos científicos 

(pôster, resumo, painel, apresentação oral), 

organizadas por associações de classe ou 

entidades da área profissional 

Até 40h Certificado  

Publicação de artigos e/ ou trabalhos completos  

em periódicos ou anais de congresso e seminários 

organizados por associações de classe ou 

entidades da área profissional 

Até 80h Texto publicado no evento 

Publicação de resumo em periódico ou anais de 

congresso organizado por associações de classe 

ou entidades da área profissional 

Até 60h Texto publicado  no evento 

Publicação de capítulo em livro. 

 

Até 80h Capitulo publicado  

Criação e produção de tecnologias inovadoras e 

material didático. 
Até 60h Relatório com validação do professor 

orientador. 

Premiação em eventos científicos organizadas por 

associações de classe ou entidades da área  

profissional  

Até 40h Declaração comprobatória  

Grupo IV: Vivência profissional complementar 

ATIVIDADES CARGA REQUISITOS 
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Parágrafo Único. Caberá ao Colegiado de cada Curso de Graduação da UNIGRANRIO 

aprovar um quadro de validação da carga horária unitária de cada atividade. 

Art. 7º  As Atividades Complementares Curriculares, quando realizadas durante as férias 

escolares, terão a carga horária computada no semestre letivo subseqüente, desde que 

renovada a matrícula acadêmica. 

Art. 8º  Caberá ao aluno solicitar junto ao UniAtendimento durante o período letivo 

parecer final ao Coordenador Acadêmico do Curso sobre o aproveitamento da carga 

horária da atividade realizada, apresentando original e cópia da documentação 

comprobatória.      

§ 1.º  O Coordenador do Curso deverá emitir parecer em, no máximo, 20 (vinte) dias, 

publicando o resultado, procedendo ao registro na ficha do aluno no sistema acadêmico, 

quando for o caso, e encaminhar o processo à Divisão de Administração Acadêmica - 

D.A.A. para arquivo. 

Art. 9º  Caberá ao Coordenador Acadêmico analisar e emitir parecer sobre as Atividades 

Complementares Curriculares regulamentadas por outras IES em caso de aluno 

transferido, observadas as normas deste Regulamento. 

Art. 10  Caberá ao Colegiado de Curso julgar os casos omissos e decidir, em primeira 

instância, sobre os recursos interpostos. 

Art. 11  Este Regulamento integra o currículo pleno de cada  Curso de Graduação da 

UNIGRANRIO como anexo, e entra em vigor na data de sua aprovação pelo CONSEPE. 

Este Regulamento foi aprovado pelo CONSEPE e entrou em vigor no dia  7 de julho de 

2013 - Resolução CONSEPE  n.º 40/04  de 7 de julho de 2013. 

HORÁRIA 

Realização de estágios não obrigatórios, desde que 

oficialmente aprovados pelo NUCEN, ou seja, com 

Termo de Compromisso devidamente assinado, 

antes do início do estágio 

Até 100h Termo de Compromisso de Estágio e 

declaração da empresa com período do 

estágio cumprido. 

Atuação em Empresa Junior e/ou Incubadora de 

Empresa 

Até 100h Atestado de realização e apresentação 

de relatório  

Participação em ligas estudantis reconhecidas no 

âmbito da UNIGRANRIO 

Até 20h Atestado de realização e apresentação 

de relatório com validação da PROCE 

Participação em intercâmbio universitário desde 

que aprovada pela PROCE. 
Até 100h Declaração comprobatória com 

validação da PROCE 
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ANEXO III - PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS 

 

 Acesso pela Editora: 

EURORAD Radiological Case Detabese (EURO RAD) (1999-2017) 
Periodicidade: MENSAL 

   Disponível em:  
<http://eurorad.org/> 

 

 EBSCOhost Information Services 

BMC Medical Imaging (EBSCO) (2001-2017) 
Periodicidade: IRREGULAR 
Acesso: http://www.unigranrio.br/ 
Portal da UNIGRANRIO -  Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de 
Dados -EBSCOhost - MEDLINE with Full Text 
 
Cardiovascular Ultrasound (EBSCO) (2003-2017) 
Periodicidade: MENSAL 
Acesso: http://www.unigranrio.br/ 
Portal da UNIGRANRIO -  Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de 
Dados -EBSCOhost - MEDLINE with Full Text 
 
Case Reports in Radiology (EBSCO) (2012-2017) 
Periodicidade: IRREGULAR 
Acesso: http://www.unigranrio.br/ 
Portal da UNIGRANRIO -  Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de 
Dados -EBSCOhost -  Academic Search Premier 
 
Cancer Imaging: the Official Publication of the International Cancer Imaging Society (EBSCO) 
(2008-2017) 
Periodicidade: IRREGULAR 
Acesso: http://www.unigranrio.br/ 
Portal da UNIGRANRIO -  Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de 
Dados -EBSCOhost - MEDLINE with Full Text 
 
Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance: Official Journal of the Society for 
Cardiovascular Magnetic Resonance (EBSCO) (2008-2017) 
Periodicidade: IRREGULAR 
Acesso: http://www.unigranrio.br/ 
Portal da UNIGRANRIO -  Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de 
Dados -EBSCOhost - MEDLINE with Full Text 

 

  Portal de Periódicos CAPES/MEC 

 

Acta Radiologica Open (PORTAL CAPES) (2000-2017) 
Periodicidade: MENSAL 
Acesso: http://www.unigranrio.br/ 

http://eurorad.org/
http://eurorad.org/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/


 

 

 

Projeto Pedagogico CSTR 

PROGRAD – Pró-Reitoria de Graduação 

Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de 
Dados - Portal de Periódicos CAPES/MEC - PubMed Central Free 
 

Diagnostic and Interventional Radiology (PORTAL CAPES) (2001-2017) 
Periodicidade: BIMESTRAL 
Acesso: http://www.unigranrio.br/ 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de 
Dados - Portal de Periódicos CAPES/MEC - PubMed Central Free 
 

European Journal of Radiology Open (PORTAL CAPES) (2000-2017) 
Periodicidade: ANUAL 
Acesso: http://www.unigranrio.br/ 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de 
Dados - Portal de Periódicos CAPES/MEC - PubMed Central Free 
 

Indian Journal of Radiology and Imaging (PORTAL CAPES) (2004-2017) 
Periodicidade: TRIMESTRAL 
Acesso: http://www.unigranrio.br/ 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de 
Dados - Portal de Periódicos CAPES/MEC - PubMed Central Free 
 

Iranian Journal of Radiology (PORTAL CAPES) (2003-2017) 
Periodicidade: TRIMESTRAL 
Acesso: http://www.unigranrio.br/ 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de 
Dados - Portal de Periódicos CAPES/MEC -  PubMed Central Free 
 

Journal of Medical Radiation Sciences (PORTAL CAPES) (2003-2017) 
Periodicidade: TRIMESTRAL 
Acesso: http://www.unigranrio.br/ 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de 
Dados - Portal de Periódicos CAPES/MEC - PubMed Central Free 
 

Journal of Radiation Research (PORTAL CAPES) (1969-2017) 
Periodicidade: BIMESTRAL 
Acesso: http://www.unigranrio.br/ 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de 
Dados - Portal de Periódicos CAPES/MEC - PubMed Central Free 
 

Journal of Radiation Research and Applied Sciences (PORTAL CAPES) (2013-2017) 
Periodicidade: TRIMESTRAL 
Acesso: http://www.unigranrio.br/ 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de 
Dados - Portal de Periódicos CAPES/MEC - DOAJ Directory of Open Access Journals Free 
 

Journal of Radiology Case Reports (PORTAL CAPES) (2007-2017) 
Periodicidade: MENSAL 
Acesso: http://www.unigranrio.br/ 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de 
Dados - Portal de Periódicos CAPES/MEC - PubMed Central Free  

http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
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Molecular Imaging & Radionuclide Therapy (PORTAL CAPES) (2011-2017) 
Periodicidade: QUADRIMESTRAL 
Acesso: http://www.unigranrio.br/ 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de 
Dados - Portal de Periódicos CAPES/MEC - PubMed Central Free 
 

Radiation Protection and Environment (PORTAL CAPES) (1981-2017) 
Periodicidade: MENSAL 
Acesso: http://www.unigranrio.br/ 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de 
Dados - Portal de Periódicos CAPES/MEC - PubMed Central Free 
 
Radiation Oncology (PORTAL CAPES) (2007-2017) 
Periodicidade: IRREGULAR 
Acesso: http://www.unigranrio.br/ 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de 
Dados - Portal de Periódicos CAPES/MEC - PubMed Central Free 
 
Radiation Oncology Journal (PORTAL CAPES) (2011-2017) 
Periodicidade: TRIMESTRAL 
Acesso: http://www.unigranrio.br/ 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de 
Dados - Portal de Periódicos CAPES/MEC - PubMed Central Free 
 

Radiation Research (PORTAL CAPES) (2000-2017) 
Periodicidade: MENSAL 
Acesso: http://www.unigranrio.br/ 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de 
Dados - Portal de Periódicos CAPES/MEC - BioOne 1 
 
Radiologic Technology (PORTAL CAPES) (1996-2017) 
Periodicidade: BIMESTRAL 
Acesso: http://www.unigranrio.br/ 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de 
Dados - Portal de Periódicos CAPES/MEC - Gale Cengage Academic OneFile 
 
Radiology and Oncology (PORTAL CAPES) (2010-2017) 
Periodicidade: TRIMESTRAL 
Acesso: http://www.unigranrio.br/ 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de 
Dados - Portal de Periódicos CAPES/MEC - PubMed Central Free 
 
Radiology of Infectious Diseases (PORTAL CAPES) (2014-2017) 
Periodicidade: TRIMESTRAL 
Acesso: http://www.unigranrio.br/ 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de 

Dados - Portal de Periódicos CAPES/MEC - PubMed Central Free  

 

 

http://www.unigranrio.br/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/?term=%22Radiat%20Prot%20Dosimetry%22%5Bjournal%5D&sort=SortDate&cmd=search&EntrezSystem2.PEntrez.Pmc.Pmc_LimitsTab.LimitsOff=true
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/1836/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
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Radiology Research and Practice (PORTAL CAPES) (2011-2017) 
Periodicidade: IRREGULAR 
Acesso: http://www.unigranrio.br/ 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de 
Dados - Portal de Periódicos CAPES/MEC - PubMed Central Free 
 

Radioisotopes (PORTAL CAPES) (1997-2017) 
Periodicidade: MENSAL 
Acesso: http://www.unigranrio.br/ 
 
Seminars in Interventional Radiology (PORTAL CAPES) (2004-2017) 
Periodicidade: TRIMESTRAL 
Acesso: http://www.unigranrio.br/ 
 
World Journal of Radiology (PORTAL CAPES) (2010-2017) 
Periodicidade: MENSAL 
Acesso: http://www.unigranrio.br/ 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de 
Dados - Portal de Periódicos CAPES/MEC - PubMed Central Free 
 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de 
Dados - Portal de Periódicos CAPES/MEC - PubMed Central Free 
 
 
 

 SciELO - Scientific Electronic Library Online 
 

Arquivos Brasileiros de Cardiologia (SciELO) (1997-2017) - Periodicidade: BIMESTRAL 

  Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0066-782X&lng=en&nrm=iso>  

Humanidades Médicas (SciELO) (2001-2017) - Periodicidade: QUADRIMESTRAL 

  Disponível em: <http://scieloprueba.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=1727-
8120&lng=pt&nrm=iso>   

 

Radiologia Brasileira (SciELO) (2001-2017) - Periodicidade: BIMESTRAL 

  Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0100-3984&lng=pt&nrm=iso 

 

   Revista Argentina de Radiología (SciELO) (2008-2017) - Periodicidade: TRIMESTRAL 

Disponível em: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_serial&pid=1852-9992&lng=es&nrm=iso 

 

http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/1209/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0100-3984&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_serial&pid=1852-9992&lng=es&nrm=iso
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Revista Brasileira de Ensino de Física (SciELO) (2001-2018) - Periodicidade: TRIMESTRAL 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1806-1117&lng=pt&nrm=iso> 

Revista Brasileira de Ortopedia (SciELO) (2007-2017) - Periodicidade: BIMESTRAL 

   Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-3616&lng=pt&nrm=iso> 

Revista Brasileira de Terapia Intensiva (SciELO) (2006-2017) - Periodicidade: TRIMESTRAL 

   Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-507X&lng=en&nrm=iso> 

 

   Revista Chilena de Radiología (SciELO) (2002-2017) - Periodicidade: TRIMESTRAL  

   Disponível em: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0717-9308&lng=es&nrm=iso> 

Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical (SciELO) (1967-2017) - Periodicidade: BIMESTRAL 

   Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0037-8682&lng=en&nrm=iso> 

Revista Habanera de Ciencias Médicas (SciELO) (2007-2017) - Periodicidade: BIMESTRAL 

   Disponível em: <http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=1729-519X&lng=es&nrm=iso> 

Revista Médica Electrónica (SciELO) (2009-2017) - Periodicidade: BIMESTRAL 

   Disponível em: <http://scieloprueba.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=1684-
1824&lng=pt&nrm=iso> 

SA Journal of Radiology  (SciELO) (2014-2017) - Periodicidade: SEMESTRAL 

   Disponível em: <http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_serial&pid=2078-
6778&nrm=iso&rep=&lng=pt> 
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1º PERÍODO 

 

BIOLOGIA 

ECT 027 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

ALBERTS, Bruce et al. Biologia molecular da célula. 5. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2010. (Minha Biblioteca) 

 

DE ROBERTIS, Eduardo M. F.; HIB, José. De Robertis bases da biologia celular e molecular. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2006. (reimpressão 2014) (Minha Biblioteca) 

GRIFFITHS, Anthony J. F. Introdução à genética. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. (Minha Biblioteca)  

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

CARVALHO, Hemardes F. A célula. 3. ed. Barueri: Manole, 2013. (Biblioteca Virtual Pearson) 

 

GUYTON, Arthur C.; HALL, John E. Tratado de fisiologia médica. 12. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.  

 

JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchoa; CARNEIRO, José. Biologia celular e molecular. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2012. (Minha Biblioteca) 

PIERCE, Benjamin A. Genética: um enfoque conceitual. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. (Minha Biblioteca) 

 

THOMPSON, James S. Genética médica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 
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FÍSICA DAS RADIAÇÕES 

ECT 024 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

AUGUSTO, João de Vianey. Conceitos básicos de física e proteção radiológicas. São Paulo: Atheneu, 2009. 

EISBERG, Robert Martin; RESNICK, Robert. Física quântica: átomos, moléculas, sólidos, núcleos e partículas. Rio de Janeiro: 

Campus, 1979.  

OKUNO, Emico; CALDAS, Ibere Luiz; CHOW, Cecil. Física para ciências biológicas e biomédicas. São Paulo: Harbra, 1982.  

TILLY JUNIOR, João Gilberto. Física radiológica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ATTIX, Frank Herbert. Introduction to radiological physics and radiation dosimetry. Weinheim: Wiley-VCH, 2004. 

BRANT, William E.; HELMS, Clyde A. Fundamentos de radiologia: diagnóstico por imagem. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2015. (Minha Biblioteca) 

BOISSON, Luiz Fernando. Fundamentos de proteção radiológica. Rio de Janeiro: Radprotec Eirelli, 2013. 

CARDOSO, Eliezer de Moura. Energia nuclear e suas aplicações. 3. ed. Rio de Janeiro: CNEN, 2012.  

Disponível em: [http://www.cnen.gov.br/images/cnen/documentos/educativo/apostila-educativa-aplicacoes.pdf] 

KHAN, Faiz M. The physics of radiation therapy: Faiz M. Khan. 4. ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2010. 

OKUNO, Emico. Radiação: efeitos, riscos e benefícios. São Paulo: Harbra, 1998. (reimpresão 2007) 

TAUHATA, Luiz et al. Radioproteção e dosimetria: fundamentos. Rio de Janeiro: IRD, 2014. 

Disponível em: [http://www.ird.gov.br/index.php/component/jdownloads/send/36-apostilas/105-radioprotecao-e-dosimetria-

fundamentos-final-i?option=com_jdownloads] 

YOUNG, Hugh D. et al. Sears & Zemansky: fisica. 12. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2008. v.2. (Biblioteca 

Virtual Pearson) 

http://www.cnen.gov.br/images/cnen/documentos/educativo/apostila-educativa-aplicacoes.pdf
http://www.ird.gov.br/index.php/component/jdownloads/send/36-apostilas/105-radioprotecao-e-dosimetria-fundamentos-final-i?option=com_jdownloads
http://www.ird.gov.br/index.php/component/jdownloads/send/36-apostilas/105-radioprotecao-e-dosimetria-fundamentos-final-i?option=com_jdownloads
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HISTÓRIA DA 

RADIOLOGIA E DA 

RADIOATIVIDADE 

ECT 026 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

DUARTE, Dakir Lourenço. A mama em imagens. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

EISBERG, Robert Martin; RESNICK, Robert. Física quântica: átomos, moléculas, sólidos, núcleos e partículas. Rio de Janeiro: 

Campus, 1979.  

OKUNO, Emico; CALDAS, Ibere Luiz; CHOW, Cecil. Física para ciências biológicas e biomédicas. São Paulo: Harbra, 1982.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BRANT, William E.; HELMS, Clyde A. Fundamentos de radiologia: diagnóstico por imagem. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2015. (Minha Biblioteca) 

CARDOSO, Eliezer de Moura. Aplicações da energia nuclear. Rio de Janeiro: CNEN, [20--] 

Disponível em: [http://www.cnen.gov.br/images/cnen/documentos/educativo/aplicacoes-da-energia-nuclear.pdf] 

CHEN, Michael Y. M.; POPE, Tjomas L.; OTT, David J. Radiologia básica. 2. ed. Porto Alegre: AMGH, 2012. (Minha 

Biblioteca) 

MARCHIORI, Edson; SANTOS, Maria Lúcia O. Introdução a radiologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 

(Minha Biblioteca) 

 

MARTINS, Jader de Moura. História da energia nuclear. Rio de Janeiro: CNEN, [20--] 

Disponível em: [http://www.cnen.gov.br/images/cnen/documentos/educativo/historia-da-energia-nuclear.pdf] 

OKUNO, Emico. Radiação: efeitos, riscos e benefícios. São Paulo: Harbra, 1998. (reimpresão 2007) 

 

TILLY JUNIOR, João Gilberto. Física radiológica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.  

 

http://www.cnen.gov.br/images/cnen/documentos/educativo/aplicacoes-da-energia-nuclear.pdf
http://www.cnen.gov.br/images/cnen/documentos/educativo/historia-da-energia-nuclear.pdf
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QUÍMICA APLICADA 

ECT 025 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

KOTZ, John C. et al. Química geral e reações químicas. São Paulo: Cengage Learning, 2010-2016. 2v. (Minha Biblioteca) 

 

RUSSELL, John Blair. Química geral. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 1994. (reimpressão 2013) 2v. 

 

PERUZZO, Tito Miragaia; CANTO, Eduardo Leite do. Química: na abordagem do cotidiano. 4. ed. São Paulo: Moderna, 2006. 

v.1. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

ATKINS, Peter W. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio ambiente. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 

(reimpresão 2012) (Minha Biblioteca) 

BROWN, Lawrence S.; HOLME, Thomas A. Química geral aplicada à engenharia. São Paulo: Cengage Learning, 2016.  

(Minha Biblioteca) 

GIL, Victor M. S. Orbitais em átomos e moléculas. Lisboa, Portugal: Fundação Calouste Gulbencion, 1996. 

 

OKUNO, Emico; CALDAS, Ibere Luiz; CHOW, Cecil. Física para ciências biológicas e biomédicas. São Paulo: Harbra, 1982.  

 

OKUNO, Emico. Radiação: efeitos, riscos e benefícios. São Paulo: Harbra, 1998. (reimpresão 2007) 
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RADIOBIOLOGIA 

ECT 028 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

ANDRADE, Edson Ramos de; BAUERMANN, Liliane de Freitas. Introdução a radiobiologia. Santa Maria: UFSM, 2010. 

BOISSON, Luiz Fernando. Fundamento de proteção radiológica. Rio de Janeiro: Radprotec Eirelli, 2013. 

HENEINE, Ibrahim Felippe. Biofísica básica. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2010. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

ATTIX, Frank Herbert. Introduction to radiological physics and radiation dosimetry. Weinheim: Wiley-VCH, 2004. 

 

CARDOSO, Eliezer de Moura. Radioatividade. Rio de Janeiro : CNEN, [20--]. 

Disponível em: [http://www.if.ufrgs.br/tex/fis01001/radio.pdf] 

 

JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchoa; CARNEIRO, José. Biologia celular e molecular. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2012. (Minha Biblioteca) 

KHAN, Faiz M. The physics of radiation therapy: Faiz M. Khan. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2010. 

 

NOUAILHETAS, Yannick. Radiações ionizantes e a vida. Rio de Janeiro: CNEN, [20--]. 

Disponível em: [http://www.cnen.gov.br/images/cnen/documentos/educativo/radiacoes-ionizantes.pdf] 

OKUNO, Emico; CALDAS, Ibere Luiz; CHOW, Cecil. Física para ciências biológicas e biomédicas. São Paulo: Harbra, 1982. 

 

TAUHATA, Luiz et al. Radioproteção e dosimetria: fundamentos. Rio de Janeiro: IRD, 2014. 

Disponível em: [http://www.ird.gov.br/index.php/component/jdownloads/send/36-apostilas/105-radioprotecao-e-dosimetria-

fundamentos-final-i?option=com_jdownloads] 

TILLY JUNIOR, João Gilberto. Física radiológica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 

 

http://www.if.ufrgs.br/tex/fis01001/radio.pdf
http://www.cnen.gov.br/images/cnen/documentos/educativo/radiacoes-ionizantes.pdf
http://www.ird.gov.br/index.php/component/jdownloads/send/36-apostilas/105-radioprotecao-e-dosimetria-fundamentos-final-i?option=com_jdownloads
http://www.ird.gov.br/index.php/component/jdownloads/send/36-apostilas/105-radioprotecao-e-dosimetria-fundamentos-final-i?option=com_jdownloads
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TÓPICOS ESPECIAIS EM 

MATEMÁTICA 

IEN 104 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

FLEMMING, Diva Marilia; GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo A. 6. ed. rev. e ampl. São Paulo: Prentice Hall Brasil, 2007. 

(reimpressão 2012) (Biblioteca Virtual Pearson) 

IEZZI, Gelson; MURAKAMI, Carlos et al. Fundamentos de matemática elementar. Rio de Janeiro: Atual, 2004-2013. v.1, v.2. 

MACHADO, Antonio dos Santos. Matemática: temas e metas. São Paulo: Atual, 1986 (reimpressão 2010) 1986 (reimpressão 

2008). v.1, v.2. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

HOFFMANN, Laurence D.; BRADLEY, Gerald. Cálculo: um curso moderno e suas aplicações. 11. ed. Rio de Janeiro: LTC, 

2015. (Minha Biblioteca) 

LEITHOLD, Louis. Matemática aplicada à economia e administração. São Paulo: Harbra, 1988. (reimpressão 2001) 

 

MEDEIROS, Valéria Zuma et al. Pré-Cálculo. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Cengage Learning, 2013. 

 

PAIVA, Manoel. Matemática. São Paulo: Moderna, 2009. v.1. (reimpressão 2011) 

 

SANTOS, José Plínio O. dos; MELLO, Margarida P.; MURARI, Idané T. C. Introdução à análise combinatória. 4. ed. rev. Rio 

de Janeiro: Ciência Moderna, 2007.  
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2º PERÍODO 

 

ANATOMIA DO 

MÚSCULO E DO 

ESQUELETO 

ECT 036 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

DANGELO, José Gerald; FATTINI, Carlo Américo. Anatomia humana sistêmica e segmentar. 3. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 

2011. 

GARDNER, Ernest Dean. Anatomia: estudo regional do corpo humano. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1988. 

(reimpressão 2013) 

MOORE, Keith L.; AGUR, Anne M. R. Fundamentos de anatomia clinica. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

(Minha Biblioteca) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

GRAY, Henry. Anatomia. 29. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1988. (reimpressão 2012) 

 

MOORE, Keith L. Anatomia orientada para a clínica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. (Minha Biblioteca)  

 

SNELL, Richard S. Anatomia clinica para estudantes de medicina. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999. 

 

TITTEL, Kurt. Anatomia descritiva e funcional do corpo humano para fisioterapia. 14. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2006. 

TORTORA, Gerard J. Princípios de anatomia e fisiologia. 14. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.(Minha Biblioteca)  
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ESTATÍSTICA 

IEN 094 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

FONSECA, Jairo Simon; MARTINS, Gilberto A. Curso de estatística. 6. ed. São Paulo: Atlas, 1992. (reimpressão 2013) (Minha 

Biblioteca) 

MORETTIN, Pedro Alberto; BUSSAB, Wilton de Oliveira. Estatística básica. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.  

(Minha Biblioteca) 

TOLEDO, Geraldo Luciano. Estatística básica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1985. (reimpressão 2014) 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

CASTANHEIRA, Nelson Pereira. Estatística aplicada a todos os níveis. 4. ed. rev. e atual. Curitiba: Intersaberes, 2012.  

(Biblioteca Virtual Pearson) 

CRESPO, Antônio Arnot. Estatística Fácil. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. (reimpressão 2011) (Minha Biblioteca)  

 

FREUND, John E. Estatística aplicada: economia, administração e contabilidade. 11. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.  

Minha Biblioteca) 

MCCLAVE, James T.; BENSON, P. George; SINCICH, Terry. Estatística para administração e economia. 10.ed.São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2009. (Biblioteca Virtual Pearson) 

TRIOLA, Mario F. Introdução à estatística. Rio de Janeiro: LTC, 2013. (Minha Biblioteca) 
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FISIOLOGIA 

ECT 035 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

AIRES, Margarida de Mello. Fisiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008-2012. (Minha Biblioteca)  

 

GANONG, William F. Fisiologia médica. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 1993-2006. (reimpressão 2010) (Minha Biblioteca) 

 

GUYTON, Arthur C.; HALL, John E. Tratado de fisiologia médica. 12. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.  

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

COSTANZO, Linda S. Fisiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchoa; CARNEIRO, José. Biologia celular e molecular. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2012. (Minha Biblioteca) 

LINHARES, Sérgio de Vasconcellos; GEWANDSZNAJDER, Fernando. Biologia hoje. 15. ed. São Paulo: Ática, 2010. v.1. 

 

SILVERTHORN, Dee Unglaub; PAGNUSSAT, Aline de Souza. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 5. ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2010. (Minha Biblioteca) 

TORTORA, Gerard J. Princípios de anatomia e fisiologia. 14. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.(Minha Biblioteca)  
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HUMANIZAÇÃO NO 

ATENDIMENTO 

ECT 033 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

ALBORNOZ, Suzana. O que é trabalho. 6. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. (reimpressão 2012) 

 

DEJOURS, Chistophe. A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho. 5. ed. ampl. São Paulo: Cortez, 1992. 

(reimpressão 2011) 

SANTOS FILHO, Serafim Barbosa. Avaliação e humanização em saude: aproximação metodológicas. 2. ed. Ijuí: UNIJUÌ, 

2010. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BAUMAN, Zygmunt; MAY, Tim. Aprendendo a pensar com a sociologia. Rio de Janeiro: Zahar, 2010. (Minha Biblioteca) 

 

BOFF, Leonardo. Saber cuidar: ética do humano-compaixão pela terra. 17. ed. Petrópolis: Vozes, 2011. 

 

MELLO FILHO, Julio de et al. Psicossomática hoje. 2. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2010. (Minha Biblioteca)  

 

REMEN, Rachel Naomi. O paciente como ser humano. 3. ed. São Paulo: Summus, 1993. 

 

VOLICH, Rubens Marcelo. Psicossomática: de hipócrates à psicanálise. 6. ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2007. 
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INGLÊS BÁSICO 

IHM 160 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

BRAZIL, David. Pronunciation for advanced learners of english: student's book. Cambridge: Cambridge University, 1994. 

(reimpressão 2007) 

HEWINGS, Martin. Advanced grammar in use:   a self-study reference and practice  book for advanced learners of english .   

2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. (reimpressão 2009) 

THOMSON, A. J.; MARTINET, A. V. A pratical english grammar. 4. ed. Rio de Janeiro: Oxford Univ., 1986. 

(reimpressão 2014) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

GRELLET, Françoise. Developing reading skills: a practical guide to reading comprehension exercises. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2008. (reimpressão 2010) 

LEECH, Geoffrey; SVARTVIK, Jan. A communicative grammar of english. 3. ed. London: Longman, 2002.  

 

NUTTALL, Christine. Teaching reading skills in a foreign language. Oxford: Macmillan, 2005. (reimpressão 2010) 

 

SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 1998 (reimpressão 2009). 

 

VINCE, Michael; MCNICHOLAS, Kevin. Elementary language practice: english grammar and Vocabulary. 3. ed. Oxford: 

Macmilan, 2010. 
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PROCESSAMENTO DE 

FILMES 

RADIOLÓGICOS 

ECT 032 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

ALVARES, Luiz Casati. Curso de radiologia em odontologia. 5. ed. São Paulo: Santos Ed., 2009.(reimpressão 2014) 

 

FENYO-PEREIRA, Marlene. Radiologia odontológica e imaginologia. 2. ed. São Paulo: Santos Ed., 2013. 

 

IANNUCCI, Joen; HOWERTON, Laura Jansen. Radiografia odontológica: princípios e técnicas. 3. ed. São Paulo: Santos Ed., 

2010. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

CAPELOZZA, Ana Lúcia Alvares. Manual técnico de radiologia odontológica. Goiânia: AB editora, 2009. 

 

NEVILLE, Brad W. et al. Patologia oral & maxilofacial. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

 

PASLER, Friedrich Anton. Radiologia odontológica. 3. ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 1999. 

 

WHAITES, Eric. Princípios de radiologia odontológica. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

 

WHITE, Stuart; PHAROAH, Michael. Radiologia oral: fundamentos e interpretação. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 
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RADIOLOGIA 

ODONTOLÓGICA 

ECT 034 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

ALVARES, Luiz Casati. Curso de radiologia em odontologia. 5. ed. São Paulo: Santos Ed., 2009.(reimpressão 2014) 

 

FENYO-PEREIRA, Marlene. Radiologia odontológica e imaginologia. 2. ed. São Paulo: Santos Ed., 2013. 

 

TALANOW, Roland. Radiologia de emergência: manual baseado em casos clínicos. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2011. 

(reimpressão 2012) (Minha Biblioteca)  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

FREITAS, Aguinaldo de; ROSA, J. E.; SOUZA, I. F. Radiologia odontológica. 6. ed. São Paulo: Artes Médicas, 2004. 

 

NEVILLE, Brad W. et al. Patologia oral & maxilofacial. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

 

NOBREGA, Almir Inácio da (Org.). Tecnologia radiológica e diagnóstico por imagem: guia para ensino e prendizado. 5. ed. 

São Caetano do Sul: Difusão, 2012. v.4. 

WHAITES, Eric. Princípios de radiologia odontológica. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

 

WHITE, Stuart; PHAROAH, Michael. Radiologia oral: fundamentos e interpretação. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 
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3º PERÍODO 

 

ANATOMIA 

RADIOLÓGICA 

ECT 051 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

BIASOLI JUNIOR, Antonio. Técnicas radiográficas: princípios físicos, anatomia básica, posicionamento. Rio de Janeiro: Rubio, 

2006. (reimpressão 2014)  

GUNDERMAN, Richard B. Fundamentos de Radiologia: apresentação clínica, fisiopatologia, técnicas de imagem. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.  

MACHADO, Angelo. Neuroantomia Funcional. Rio de Janeiro: Atheneu, 1998 (reimpressão 2010)-2014. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BONTRAGER, Kenneth L.; LAMPIGNAN, John P. Tratado de posicionamento radiográfico e anatomia associada. Rio 

Janeiro: Elsevier, 2010-2015.  

GARDNER, Ernest Dean. Anatomia: estudo regional do corpo humano. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1988. 

(reimpressão 2013) 

GEBRIM, Eloisa Maria Santiago; CHAMMAS, Maria Cristina; GOMES, Regina Lúcia Elia. Radiologia e diagnóstico por 

imagem: cabeça e pescoço. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan: 2010. (Minha Biblioteca) 

NOVELLINE, Robert A. Fundamentos de radiologia de Squire. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 1999.  

 

ROCHA, Antonio José; VEDOLIN, Leonardo; MENDONÇA, Renato Adam. Encéfalo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 
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ANATOMIA SISTÊMICA 

ECT 047 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

GARDNER, Ernest Dean. Anatomia: estudo regional do corpo humano. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1988. 

(reimpressão 2013) 

MACHADO, Angelo. Neuroantomia funcional. Rio de Janeiro: Atheneu, 1998 (reimpressão 2010)-2014. 

 

WERLANG, Henrique Zambenedeti; BERGOLI, Pedro Martins; MADALOSO, Ben Hur. Manual do residente de radiologia. 2. 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. (reimpressão 2015) (Minha Biblioteca)  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BEVILACQUA, Fernando et al. Fisiopatologia clínica. 5. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 1995. 

 

BIASOLI JUNIOR, Antonio. Técnicas radiográficas: princípios físicos, anatomia básica, posicionamento. Rio de Janeiro: Rubio, 

2006. (reimpressão 2014)  

BONTRAGER, Kenneth L.; LAMPIGNAN, John P. Tratado de posicionamento radiográfico e anatomia associada. Rio 

Janeiro: Elsevier, 2010-2015.  

NOBREGA, Almir Inácio da (Org.). Tecnologia radiológica e diagnóstico por imagem: guia para ensino e prendizado. 5. ed. 

São Caetano do Sul: Difusão, 2012. (reimpressão 2015).  v.1.  

ROCHA, Antonio José; VEDOLIN, Leonardo; MENDONÇA, Renato Adam. Encéfalo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 
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ELEMENTOS DE 

RADIOLOGIA 

ECT 049 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

CHEN, Michael Y. M.; POPE, Thomas Lee; OTT, David J. Radiologia básica. 2. ed. Porto Alegre: AMGH, 2012.  

(Minha Biblioteca) 

MARCHIORI, Edson; SANTOS, Maria Lúcia O. Introdução a radiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009-2015.   

(Minha Biblioteca)  

PRANDO, Adilson; MOREIRA, Fernando A. Fundamentos de radiologia e diagnóstico por imagem. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2007. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BOISSON, Luiz Fernando. Técnica radiológica médica: básica e avançada. São Paulo: Atheneu, 2007. 

 

INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER (Brasil). Mamografia: da prática ao controle: recomendações para profissionais de 

saúde. Rio de Janeiro: INCA, 2007.  

Disponível em:  

[http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/qualidade_mamografia.pdf] 

OKUNO, Emico; CALDAS, Ibere Luiz; CHOW, Cecil. Física para ciências biológicas e biomédicas. São Paulo: Harbra, 1982. 

 

PASQUALETTE, Henrique Alberto et. al. Mamografia atual. Rio de Janeiro: Revinter, 1998.  

 

TALANOW, Roland. Radiologia de emergência: manual baseado em casos clínicos. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2011. 

(reimpressão 2012) (Minha Biblioteca) 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/qualidade_mamografia.pdf
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ÉTICA E LEGISLAÇÃO 

ECT 048 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

BONAMIGO, Elcio Luiz. Manual de bioética: teoria e prática. São Paulo: All Print, 2012-2015. 

 

FRITZEN, Silvino José. Relações humanas interpessoais: nas conveniências grupais e comunitárias. 19. ed. Rio de Janeiro: 

Vozes, 2010. 

PETROIANU, Andy. Ética, moral e deontologia médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

HELMAN, Cecil. Cultura, saúde & doença. 5. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2009. 

 

MYERS, David G. Psicologia social. 10. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. (Minha Biblioteca)  

 

NOBREGA, Almir Inácio da (Org.). Tecnologia radiológica e diagnóstico por imagem: guia para ensino e prendizado. 5. ed. 

São Caetano do Sul: Difusão, 2012. (reimpressão 2015). v.1.  

REGO, Sergio et al. Bioética para profissionais de saúde. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2009. 

 

VIEIRA, Tereza Rodrigues (Org.) Bioética nas profissões. Petrópolis: Vozes, 2005. 
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INGLÊS TÉCNICO 

IHM 158 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

BRAZIL, David. Pronunciation for advanced learners of english: student's book. Cambridge: Cambridge University, 1994. 

(reimpressão 2007) 

SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 1998 (reimpressão 2009). 

 

TERZI, Sylvia Bueno. A construção da leitura. 4. ed. Campinas: Pontes Ed., 2006. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

GRELLET, Françoise. Developing reading skills: a practical guide to reading comprehension exercises. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2008. (reimpressão 2010) 

HEWINGS, Martin. Advanced grammar in use:   a self-study reference and practice  book for advanced learners of english .   

2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. (reimpressão 2009) 

LEECH, Geoffrey; SVARTVIK, Jan. A communicative grammar of english. 3. ed. London: Longman, 2002.  

 

NUTTALL, Christine. Teaching reading skills in a foreign language. Oxford: Macmillan, 2005. (reimpressão 2010) 

 

VINCE, Michael; MCNICHOLAS, Kevin. Elementary language practice: english grammar and Vocabulary. 3. ed. Oxford: 

Macmilan, 2010. 
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TÉCNICAS 

RADIOLÓGICAS 

ECT 050 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

BIASOLI JUNIOR, Antonio. Técnicas radiográficas: princípios físicos, anatomia básica, posicionamento. Rio de Janeiro: Rubio, 

2006. (reimpressão 2014)  

BONTRAGER, Kenneth L.; LAMPIGNAN, John P. Tratado de posicionamento radiográfico e anatomia associada. Rio 

Janeiro: Elsevier, 2010-2015.  

CHEN, Michael Y. M.; POPE, Thomas Lee; OTT, David J. Radiologia básica. 2. ed. Porto Alegre: AMGH, 2012.  

(Minha Biblioteca) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BOISSON, Luiz Fernando. Técnica radiológica médica: básica e avançada. São Paulo: Atheneu, 2007. 

BRANT, William E.; HELMS, Clyde A. Fundamentos de radiologia: diagnóstico por imagem. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2015. (Minha Biblioteca) 

GEBRIM, Eloisa Maria Santiago; CHAMMAS, Maria Cristina; GOMES, Regina Lúcia Elia. Radiologia e diagnóstico por 

imagem: cabeça e pescoço. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan: 2010.  

(Minha Biblioteca)  

NOBREGA, Almir Inácio da (Org.). Tecnologia radiológica e diagnóstico por imagem: guia para ensino e prendizado. 5. ed. 

São Caetano do Sul: Difusão, 2012. (reimpressão 2015).  v.3.  

NOVELLINE, Robert A. Fundamentos de radiologia de Squire. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 1999.  

 

WEBB, Steve (Coord). The Physics of Medical Imaging. New York: Taylor e Francis, 1988. 
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4º PERÍODO 

 

ADMINISTRAÇÃO 

HOSPITALAR 

EGN 203 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

CHIAVENATO, Idalberto. Administração nos novos tempos: os novos horizontes em administração. 3. ed. Barueri: Manole, 

2014. 

(Minha Biblioteca) 

DRUCKER, Peter Ferdinand. Administrando em tempos de grandes mudanças. São Paulo: Pioneira, 1995.  

 

MALAGÓN-LONDONO, Gustavo; GALÁN MORERA, Ricardo; PONTÓN LAVERDE, Gabriel. Administração hospitalar. 3. 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BERTELLI, Sandra Benevento. Gestão de pessoas em administração hospitalar. Rio de Janeiro: Qualitmark, 2004. 

 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 9. ed. Barueri: Manole, 2014. (Minha Biblioteca)  

 

CORREA, Henrique L.; CAON, Mauro. Gestão de serviços: lucratividade por meio de operações e de satisfação dos clientes. São 

Paulo: Atlas, 2002. (reimpressão 2014) (Minha Biblioteca) 

CURY, Antonio. Organização e métodos: uma visão holística. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2017. (Minha Biblioteca) 

 

ROCHA, Aristides Almeida; CESAR, Chester Luis Galvão; RIBEIRO, Helena. Saúde Pública: bases conceituais. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Atheneu, 2013. 
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EXAMES 

CONTRASTADOS 

ECT 061 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

BIASOLI JUNIOR, Antonio. Técnicas radiográficas: princípios físicos, anatomia básica, posicionamento. Rio de Janeiro: Rubio, 

2006. (reimpressão 2014)  

BONTRAGER, Kenneth L.; LAMPIGNAN, John P. Tratado de posicionamento radiográfico e anatomia associada. Rio 

Janeiro: Elsevier, 2010-2015.  

WERLANG, Henrique Zambenedeti; BERGOLI, Pedro Martins; MADALOSO, Ben Hur. Manual do residente de Radiologia. 

2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. (reimpressão 2015) (Minha Biblioteca) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BOISSON, Luiz Fernando. Técnica radiológica médica: básica e avançada. São Paulo: Atheneu, 2007. 

 

LEDERMAN, Henrique M.; SOUZA, Raimundo de. Técnicas radiológicas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

 

NOBREGA, Almir Inácio da (Org.). Tecnologia radiológica e diagnóstico por imagem: guia para ensino e prendizado. 5. ed. 

São Caetano do Sul: Difusão, 2012. (reimpressão 2015). v.3.  

NOVELLINE, Robert A. Fundamentos de radiologia de Squire. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 1999.  

 

WEBB, Steve (Coord). The Physics of Medical Imaging. New York: Taylor e Francis, 1988. 
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FUNDAMENTOS DA 

ENFERMAGEM 

EEF 127 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

ATKINSON, Leslie D.; MAURY, Ellen Fundamentos de enfermagem: introdução ao processo de enfermagem. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 1989. (reimpressão 2008) 

KUMAR, Vinay et. al. Robbins e Cotran, patologia: bases patológicas das doenças. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.  

 

POTTER, Patrícia Ann; PERRY, Anne Griffin. Fundamentos de enfermagem. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

ALMEIDA FILHO, Naomar de; BARRETO, Mauricio Lima. Epidemiologia & saúde: fundamentos, métodos e aplicações. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. (Minha Biblioteca) 

BENSOUSSAN, Eddy; ALBIERI, Sergio; MATHEUS, Silvia Regina Fernandes. Manual de gestão e prática em saúde 

ocupacional. Rio de Janeiro: GZ, 2010. 

BRUNNER, Lillian Sholtis; SUDDARTH, Doris Smith; SMELTZER, Suzanne C. O'Connell. Brunner & Suddarth: tratado de 

enfermagem médico-cirúrgica. 13. ed. Rio de janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 2v. (Minha Biblioteca) 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 9. ed. Barueri: Manole, 2014. (Minha Biblioteca)  

 

ROCHA, Aristides Almeida; CESAR, Chester Luis Galvão; RIBEIRO, Helena. Saúde pública: bases conceituais. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Atheneu, 2013. 



Currículo 
 

113 

 
Núcleo de Coordenação de Bibliotecas - NCB 

CST. RADIOLOGIA 

UNIDADE 

NOVA IGUAÇU 

BIBLIOGRAFIA 

 

Página 23 de 40 Atualizado em 19/07/2017 
 

 

 

NEUROANATOMIA 

ECT 063 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

COSENZA, Ramon M. Fundamentos de neuroanatomia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. (reimpressão 2014) 

(Minha Biblioteca) 

NOBREGA, Almir Inácio da (Org.). Tecnologia radiológica e diagnóstico por imagem: guia para ensino e prendizado. 5. ed. 

São Caetano do Sul: Difusão, 2012. (reimpressão 2015).  v.3.  

MACHADO, Angelo. Neuroantomia funcional. Rio de Janeiro: Atheneu, 1998 (reimpressão 2010)-2014. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BAEHR, Mathias; FROTSCHER, M.; DUUS, Peter. Duus, diagnóstico topográfico em neurologia: anatomia – fisiologia – 

sinais - sintomas. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

MARTIN, John H. Neuroanatomia: texto e atlas. 4. ed. Porto Alegre, AMGH, 2013. (Minha Biblioteca) 

 

MENESES, Murilo S. Neuroanatomia aplicada. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.  (Minha Biblioteca)  

 

RUBIN, Geoffrey D.; ROFSKY, Neil M. Angiografia por TC e RM: avaliação vascular abrangente. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2010. (Minha Biblioteca)  

SNELL, Richard S. Neuroanatomia clínica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. (Minha Biblioteca) 
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PATOLOGIA 

IBC 224 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

BRASILEIRO FILHO, Geraldo et al. Bogliolo: patologia geral. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011-2013.  

(Minha Biblioteca) 

FRANCO, Marcello. Patologia: processos gerais. 5. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2010. 

 

KUMAR, Vinay et. al. Robbins e Cotran, patologia: bases patológicas das doenças. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.  

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

FARIA, José Lopes de. Patologia geral: fundamentos das doenças, com aplicações clínicas. 4. ed. atual. e ampl. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2003. (reimpressão 2010) 

MCPHEE, Stephen J.; GANONG, William F. Fisiopatologia da doença: uma introdução a medicina clinica. 5. ed. Porto Alegre, 

AMGH, 2015. (Minha Biblioteca)  

MITCHELL, Richard N. Fundamentos de Robbins e Cotran: patologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 

 

PORTH, Carol; MATFIN, Glenn. Fisiopatologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 2v. (Minha Biblioteca)  

 

RUBIN patologia: bases clinicopatológicas da medicina. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. (reimpressão 2010) 
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TÉCNICAS 

RADIOLÓGICAS 

AVANÇADAS 

ECT 062 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

BIASOLI JUNIOR, Antonio. Técnicas radiográficas: princípios físicos, anatomia básica, posicionamento. Rio de Janeiro: Rubio, 

2006. (reimpressão 2014)  

BONTRAGER, Kenneth L.; LAMPIGNAN, John P. Tratado de posicionamento radiográfico e anatomia associada. Rio 

Janeiro: Elsevier, 2010-2015.  

CHEN, Michael Y. M.; POPE, Thomas Lee; OTT, David J. Radiologia básica. 2. ed. Porto Alegre: AMGH, 2012.  

(Minha Biblioteca) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BOISSON, Luiz Fernando. Técnica radiológica médica: básica e avançada. São Paulo: Atheneu, 2007. 

 

BUSHONG, Stewart C. Ciência radiológica para tecnólogos: física biologica e proteção. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

 

NOBREGA, Almir Inácio da (Org.). Tecnologia radiológica e diagnóstico por imagem: guia para ensino e prendizado. 5. ed. 

São Caetano do Sul: Difusão, 2012. (reimpressão 2015).  v.3.  

NOVELLINE, Robert A. Fundamentos de radiologia de Squire. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 1999.  

 

WEBB, Steve (Coord). The physics of medical imaging. New York: Taylor e Francis, 1988. 
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5º PERÍODO 

 

EXAMES 

CINTILOGRÁFICOS 

ECT 118 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

KUMAR, Vinay et. al. Robbins e Cotran, patologia: bases patológicas das doenças. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.  

 

SANTOS-OLIVEIRA, Ralph. Radiofarmácia com monografias de radiofármacos extraídas da farmacopeia internacional. 

São Paulo: Atheneu, 2010. 

ZIESSMAN, Harvery A.; O’MALLEY, Janis P.; THRALL, James H. Medicina nuclear. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

CARDOSO, Eliezer de Moura. Energia nuclear e suas aplicações. 3. ed. Rio de Janeiro: CNEN, 2012.  

Disponível em: [http://www.cnen.gov.br/images/cnen/documentos/educativo/apostila-educativa-aplicacoes.pdf] 

CARDOSO, Eliezer de Moura. Radioatividade. Rio de Janeiro : CNEN, [20--]. 

Disponível em: [http://www.if.ufrgs.br/tex/fis01001/radio.pdf] 

 

HIRONAKA, Fausto; BUCHPIGUEL, Carlos Alberto; SAPIENZAL, Marcelo Tatit. Medicina nuclear em oncologia. São Paulo: 

Atheneu, 2008. 

KHAN, Faiz M. The physics of radiation therapy: Faiz M. Khan. 4. ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2010. 

 

SALVAJOLI, João Victor; SOUHAMI, Luis; FARIA, Sérgio Luiz. Radioterapia em oncologia. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2013. 

 

http://www.cnen.gov.br/images/cnen/documentos/educativo/apostila-educativa-aplicacoes.pdf
http://www.if.ufrgs.br/tex/fis01001/radio.pdf
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

BOISSON, Luiz Fernando. Fundamentos de proteção radiológica. Rio de Janeiro: Radprotec Eirelli, 2013. 

BUSHONG, Stewart C. Ciência radiológica para tecnólogos: física biologica e proteção. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

DIMENSTEIN, Renato; HORNOS, Yvone M. Mascarenhas. Manual de proteção radiologica aplicada ao radiodiagnóstico. 4. 

ed. São Paulo: SENAC, 2013. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

ATTIX, Frank Herbert. Introduction to radiological physics and radiation dosimetry. Weinheim: Wiley-VCH, 2004. 

 

CARDOSO, Eliezer de Moura. Energia nuclear e suas aplicações. 3. ed. Rio de Janeiro: CNEN, 2012.  

Disponível em: [http://www.cnen.gov.br/images/cnen/documentos/educativo/apostila-educativa-aplicacoes.pdf] 

CARDOSO, Eliezer de Moura. Radioatividade. Rio de Janeiro : CNEN, [20--]. 

Disponível em: [http://www.if.ufrgs.br/tex/fis01001/radio.pdf] 

 

KHAN, Faiz M. The physics of radiation therapy: Faiz M. Khan. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2010. 

 

OKUNO, Emico; CALDAS, Ibere Luiz; CHOW, Cecil. Física para ciências biológicas e biomédicas. São Paulo: Harbra, 1982 

 

TAUHATA, Luiz et al. Radioproteção e dosimetria: fundamentos. Rio de Janeiro: IRD, 2014. 

Disponível em: [http://www.ird.gov.br/index.php/component/jdownloads/send/36-apostilas/105-radioprotecao-e-dosimetria-

fundamentos-final-i?option=com_jdownloads] 

http://www.cnen.gov.br/images/cnen/documentos/educativo/apostila-educativa-aplicacoes.pdf
http://www.if.ufrgs.br/tex/fis01001/radio.pdf
http://www.ird.gov.br/index.php/component/jdownloads/send/36-apostilas/105-radioprotecao-e-dosimetria-fundamentos-final-i?option=com_jdownloads
http://www.ird.gov.br/index.php/component/jdownloads/send/36-apostilas/105-radioprotecao-e-dosimetria-fundamentos-final-i?option=com_jdownloads
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PROGRAMAS DA 

QUALIDADE EM 

RADIODIAGNÓSTICO 

ECT 096 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

BRANT, William E.; HELMS, Clyde A. Fundamentos de radiologia: diagnóstico por imagem. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2015. (Minha Biblioteca) 

BUSHONG, Stewart C. Ciência radiológica para tecnólogos: física biologica e proteção. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

 

DUARTE, Dakir Lourenço. A mama em imagens. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BIASOLI JUNIOR, Antonio. Técnicas radiográficas: princípios físicos, anatomia básica, posicionamento. Rio de Janeiro: Rubio, 

2006. (reimpressão 2014)  

BOISSON, Luiz Fernando. Técnica radiológica médica: básica e avançada. São Paulo: Atheneu, 2007. 

 

BONTRAGER, Kenneth L.; LAMPIGNAN, John P. Tratado de posicionamento radiográfico e anatomia associada. Rio 

Janeiro: Elsevier, 2010-2015.  

NOBREGA, Almir Inácio da (Org.). Tecnologia radiológica e diagnóstico por imagem: guia para ensino e prendizado. 5. ed. 

São Caetano do Sul: Difusão, 2012.(reimpressão 2015) v.2.  

GEBRIM, Eloisa Maria Santiago; CHAMMAS, Maria Cristina; GOMES, Regina Lúcia Elia. Radiologia e diagnóstico por 

imagem: cabeça e pescoço. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan: 2010. (Minha Biblioteca) 
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RESSONÂNCIA NUCLEAR 

MAGNÉTICA 

ECT 095 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

LEE, Joseph K. T. (Ed.). Tomografia computadorizada do corpo em correlação com ressonância magnética. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 2v. (Minha Biblioteca)  

RUBIN, Geoffrey D.; ROFSKY, Neil M. Angiografia por TC e RM: avaliação vascular abrangente. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2010. (Minha Biblioteca) 

WESTBROOK, Catherine; ROTH, Carolyn Kaut; TALBOT John Ressonância magnética: aplicações e práticas. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.  (Minha Biblioteca) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BRANT, William E.; HELMS, Clyde A. Fundamentos de radiologia: diagnóstico por imagem. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2015. (Minha Biblioteca)  

FERREIRA, Fernanda Meireles; NACIF, Marcelo Souto. Manual de técnicas em ressonância Magnética. Rio de Janeiro: 

Rubio, 2011. 

BANCROFT, Larua W. ; BRIDGES, Mellena D. Ressonância magnética: variante normais e armadilhas. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2010. (Minha Biblioteca)  

HAAGA, John R. TC e RM: uma abordagem do corpo humano completo. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 2v. 

 

MARCHIORI, Edson; SANTOS, Maria Lúcia O. Introdução a radiologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 

(Minha Biblioteca) 
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TÉCNICAS E ROTINAS 

EM MAMOGRAFIA 

ECT 091 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

BIAZÚS, Joerge V.; MELO, Márcia Portela de; ZUCATTO, Angela Erguy. Cirurgia da mama. 2.ed. Porto Alegre: Artmed, 

2012.  

(Minha Biblioteca) 

DRONKERS, Daniel J. Mamografia prática: patologia, técnicas, interpretação, métodos complementares. Rio de Janeiro: 

Revinter, 2003. 

 

DUARTE, Dakir Lourenço. A mama em imagens. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

 

KOPANS, Daniel B. Diagnóstico por imagem da mama. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. (Minha Biblioteca)  

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BONTRAGER, Kenneth L.; LAMPIGNAN, John P. Tratado de posicionamento radiográfico e anatomia associada. Rio 

Janeiro: Elsevier, 2010-2015.  

DUARTE, Dakir Lourenço. Radiologia da mama. Rio de Janeiro: MEDSI, 1994. 

 

FRANCO, Josélio Matins. Mastologia: formação do especialista. São Paulo: Atheneu, 2000. 

 

INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER (Brasil). Mamografia: da prática ao controle: recomendações para profissionais de 

saúde. Rio de Janeiro: INCA, 2007.  

Disponível em:  

[http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/qualidade_mamografia.pdf] 

PASQUALETTE, Henrique Alberto et. al. Mamografia atual. Rio de Janeiro: Revinter, 1998.  

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/qualidade_mamografia.pdf
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

CAVALCANTI, Marcelo. Tomografia computadorizada por feixe cônico: interpretação e diagnóstico para o cirurgião-dentista. 

2. ed. São Paulo: Santos Ed., 2014. (Minha Biblioteca) 

FUNARI, Marcelo Buarque de Gusmão. Diagnóstico por imagem das doenças toráxicas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2012.  

(Minha Biblioteca) 

LEE, Joseph K. T.(Ed.). Tomografia computadorizada do corpo em correlação com ressonância magnética. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2008 2v. (Minha Biblioteca)  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

AMBROSIO Jr., Renato. Wavefront & Topografia, Tomografia e biomecânica da córnea: propedêutica complementar em 

cirurgia refrativa. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.  

(Minha Biblioteca) 

HAAGA, John R. TC e RM: uma abordagem do corpo humano completo. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 2v. 

 

HENWOOD, Suzanne (Coord.). Técnicas e prática na tomografia computadorizada clínica. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2003. (Minha Biblioteca)  

GEBRIM, Eloisa Maria Santiago; CHAMMAS, Maria Cristina; GOMES, Regina Lúcia Elia. Radiologia e diagnóstico por 

imagem: cabeça e pescoço. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan: 2010. (Minha Biblioteca) 

NOBREGA, Almir Inácio da (Org.). Tecnologia radiológica e diagnóstico por imagem: guia para ensino e prendizado. 5. ed. 

São Caetano do Sul: Difusão, 2012. (reimpressão 2015).  v.3.  
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6º PERÍODO 

 

ENSAIOS  

NÃO-DESTRUTIVOS 

(RADIOLOGIA 

INDUSTRIAL) 

 ECT 098 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

BRANT, William E.; HELMS, Clyde A. Fundamentos de radiologia: diagnóstico por imagem. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2015. (Minha Biblioteca)  

BOISSON, Luiz Fernando. Fundamentos de proteção radiológica. Rio de Janeiro: Radprotec Eirelli, 2013. 

 

TILLY JUNIOR, João Gilberto. Física radiológica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.  

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

ANDREUCCI, Ricardo. Ensaio por ultrassom. São Paulo: ABENDI, 2016. 

Disponível em: [http://www.abendi.org.br/abendi/Upload/file/biblioteca/apostila_us_2016.pdf] 

ANDREUCCI, Ricardo. Proteção radiológica. São Paulo: ABENDI, 2016. 

Disponível em: [http://www.abendi.org.br/abendi/Upload/file/biblioteca/apostilaradioprotecao.pdf] 

ANDREUCCI, Ricardo. Radiologia industrial. São Paulo: ABENDI, 2014. 

Disponível em: [http://www.abendi.org.br/abendi/Upload/file/radiologia_maio_2017.pdf] 

ATTIX, Frank Herbert. Introduction to radiological physics and radiation dosimetry. Weinheim: Wiley-VCH, 2004. 

 

KHAN, Faiz M. The physics of radiation therapy: Faiz M. Khan. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2003-2010. 

 

http://www.abendi.org.br/abendi/Upload/file/biblioteca/apostila_us_2016.pdf
http://www.abendi.org.br/abendi/Upload/file/biblioteca/apostilaradioprotecao.pdf
http://www.abendi.org.br/abendi/Upload/file/radiologia_maio_2017.pdf
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ESTÁGIO  

ECT 101 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

BURIOLLA, Marta A. Feiten. O estágio supervisionado. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2011.  

 

CANDAU, Vera Maria (Org.). A didática em questão. Petrópolis: Vozes, 2000-2005. (Biblioteca Virtual Pearson) 

 

WEISZ, Telma. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. São Paulo: Ática, 2004-2011. (Biblioteca Virtual Pearson) 

  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

GANDIN, Danilo. A prática do planejamento participativo: na educação e em outras instituições, grupos e movimentos dos 

campos cultural, social, político, religioso e governamental. 15. ed. Petrópolis: Vozes, 2008.  

HERNÁNDEZ, Fernando; VENTURA, Montserrat. A organização do currículo por projetos de trabalho: o conhecimento e 

um caleidoscópio. 5. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. (reimpressão 2009) 

MINAYO, Maria Cecília de Souza. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 33. ed. Petrópolis: Vozes, 2013.  

 

PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e docência. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2012.  

 

SILVA,Wagner Rodrigues; TURBIN, Ana Emilia Fajardo (Org). Como fazer relatórios de estágios supervisionado. Brasília: 

Liber, 2012. 
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METODOLOGIA DO 

TRABALHO 

ACADÊMICO 

ECT 004 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. (Minha Biblioteca) 

 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do trabalho cientifico: procedimentos básicos, pesquisa 

bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos científicos. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2007. (reimpressão 2015) 

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho cientifico. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007. (reimpressão 2015) 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BASTOS, Lilia Rocha. Manual para elaboração de projetos e relatórios de pesquisa, dissertações e monografias. 6. ed. Rio 

de Janeiro: LTC, 2003. (reimpressão 2011) 

CARVALHO, Maria Cecilia Maringone de (Org.). Construindo o saber: metodologia científica: fundamentos e técnicas. 24. ed. 

São Paulo: Papirus, 2011. 

ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 23. ed. São Paulo: Perspectiva, 2010. 

 

FACHIN, Odília. Fundamentos de metodologia. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. (Minha Biblioteca) 

 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 

2010. (Minha Biblioteca) 
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RADIOLOGIA 

VETERINÁRIA 

ECT 099 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

RADOSTITS, O. M.; MAYHEW, Ian G.; HOUSTON, D. M. Exame clínico e diagnóstico em veterinária. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2002. (reimpressão 2013) 

O’BRIEN, Timothy Robert. Radiologia torácica para o clínico de pequenos animais. São Paulo: Roca, 2003. 

 

MOORE, Paula Hotston; HUGHES, Alan. Manual de cuidados práticos em veterinária. São Paulo: Roca, 2013. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BIASOLI JUNIOR, Antonio. Técnicas radiográficas: princípios físicos, anatomia básica, posicionamento. Rio de Janeiro: Rubio, 

2006. (reimpressão 2014)  

BRANT, William E.; HELMS, Clyde A. Fundamentos de radiologia: diagnóstico por imagem. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2015. (Minha Biblioteca) 

BUSHONG, Stewart C. Ciência radiológica para tecnólogos: física biologica e proteção. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

 

FENNER, William R. Consulta rápida em clinica veterinária. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 

 

TILLY JUNIOR, João Gilberto. Física radiológica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.  
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RADIOTERAPIA 

ECT 093 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

EISBERG, Robert Martin; RESNICK, Robert. Física quântica: átomos, moléculas, sólidos, núcleos e partículas. Rio de Janeiro: 

Campus, 1979.  

FERREIRA, Paulo Renato Figueiredo et. al. Tratamento combinado em oncologia: quimioterapia, hormonioterapia, 

radioterapia. Porto Alegre: Artmed, 2007.   

SALVAJOLI, João Victor; SOUHAMI, Luis; FARIA, Sérgio Luiz. Radioterapia em oncologia. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2013. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

ATTIX, Frank Herbert. Introduction to radiological physics and radiation dosimetry. Weinheim: Wiley-VCH, 2004. 

 

BRANT, William E.; HELMS, Clyde A. Fundamentos de radiologia: diagnóstico por imagem. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2015. (Minha Biblioteca)  

NOBREGA, Almir Inácio da (Org.). Tecnologia radiológica e diagnóstico por imagem: guia para ensino e prendizado. 5. ed. 

São Caetano do Sul: Difusão, 2012. (reimpressão 2015) v.4. 

OKUNO, Emico; CALDAS, Ibere Luiz; CHOW, Cecil. Física para ciências biológicas e biomédicas. São Paulo: Harbra, 1982.  

 

TILLY JUNIOR, João Gilberto. Física radiológica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.  
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SAÚDE PÚBLICA 

ECT 122 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

ALMEIDA FILHO, Naomar de; BARRETO, Mauricio Lima. Epidemiologia & saúde: fundamentos, métodos e aplicações. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. (reimpressão 2014)  

(Minha Biblioteca) 

MALAGÓN-LONDONO, Gustavo; GALÁN MORERA, Ricardo; PONTÓN LAVERDE, Gabriel. Administração hospitalar. 3. 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. (reimpressão 2014) 

MEDRONHO, Roberto A. Epidemiologia. São Paulo: Atheneu, 2009. (reimpressão 2015) 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

NOBREGA, Almir Inácio da (Org.). Tecnologia radiológica e diagnóstico por imagem: guia para ensino e prendizado. 5. ed. 

São Caetano do Sul: Difusão, 2012.(reimpressão 2015) v.1.  

SANTOS FILHO, Serafim Barbosa. Avaliação e humanização em saude: aproximação metodológicas. 2. ed. Ijuí: UNIJUÌ, 

2010. 

 

SCHRAMM, Fermin Roland. A terceira margem da saúde: ética natural, complexidade, crise e responsabilidade no saber-fazer 

sanitário. Brasília, DF: UnB, 1996. 

SCLIAR, Moacyr. Do mágico ao social: trajetória da saúde pública. 2. ed. São Paulo: SENAC, 2005. 

 

VECINA NETO, Gonzalo; MALIK, Ana Maria. Gestão em saúde. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.  

(Minha Biblioteca) 
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TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO 

ECT 100  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. (Minha Biblioteca) 

 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do trabalho cientifico: procedimentos básicos, pesquisa 

bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos científicos. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2007. (reimpressão 2015) 

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho cientifico. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007. (reimpressão 2015) 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BASTOS, Lilia Rocha. Manual para elaboração de projetos e relatórios de pesquisa, dissertações e monografias. 6. ed. Rio 

de Janeiro: LTC, 2003. (reimpressão 2011) 

CARVALHO, Maria Cecilia Maringone de (Org.). Construindo o saber: metodologia científica: fundamentos e técnicas. 24. ed. 

São Paulo: Papirus, 2011. 

ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 23. ed. São Paulo: Perspectiva, 2010. 

 

FACHIN, Odília. Fundamentos de metodologia. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. (Minha Biblioteca) 

 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 

2010. (Minha Biblioteca) 
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ULTRA-SONOGRAFIA E 

DENSITOMETRIA ÓSSEA  

ECT 092 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

BONNICK, Sidney Low. Densitometria óssea na prática clínica: aplicação e interpretação. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2012. 

RUMACK, Carol M et al. Tratado de ultrassonografia diagnóstica. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 2v. 

 

NOBREGA, Almir Inácio da (Org.). Tecnologia radiológica e diagnóstico por imagem: guia para ensino e prendizado. 5. ed. 

São Caetano do Sul: Difusão, 2012. (reimpressão 2015) v.4. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BONNIN, André. Interpretação rápida da ecografia: atlas do andar suplamesocolico. São Paulo: Andrei Ed., 1986. 

 

FUNARI, Marcelo Buarque de Gusmão. Diagnóstico por imagem das doenças toráxicas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2012. (Minha Biblioteca) 

KOPANS, Daniel B. Diagnóstico por imagem da mama. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. (Minha Biblioteca)  

 

SIEGEL, Marilyn J. Ultra-sonografia pediátrica. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.  
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PROGRAD – Pró-Reitoria de Graduação 

ANEXO IV – REGULAMENTO TCC 

A Escola de Ciências da Saúde estabelece as diretrizes básicas para a elaboração de 

Trabalho de Conclusão de Curso, possibilitando a adequação do sistema para cada Curso. 

CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

A elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) deve ser estimulada nos Cursos de 

Graduação, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais de 2001, respeitando-se as 

particularidades de cada Curso. Esse deve constituir um momento de participação em 

situações reais ou simuladas de vida e trabalho, bem como de potencialização e 

sistematização de competências e conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação na 

forma de pesquisa acadêmico-científica. 

O TCC tem o objetivo de estimular a busca sistematizada de informações, organizando os 

conteúdos obtidos pelos acadêmicos no decorrer da sua graduação, na medida em que 

estes escolhem temas de pesquisa e desenvolvem reflexões relacionadas com os 

conhecimentos trabalhados nas disciplinas, e das atividades do estágio supervisionado. 

Aliando assim, a vivência acadêmica com a práxis do profissional que se almeja formar,  

dando ao aluno a aplicabilidade dos conhecimentos, uma vez que temos de prepará-lo 

para a atuação no universo do trabalho profissional, conferindo-o o empreendedorismo, a 

empregabilidade e a sustentabilidade, previstos no PDI (2010-2014). 

O TCC deve dar aos acadêmicos a oportunidade de aplicar e desenvolver novos 

procedimentos metodológicos e de pesquisa que propiciem sistematizar, os 

conhecimentos teóricos adquiridos. Portanto, consiste em realizar uma pesquisa orientada 

que culminará em uma produção cientifica, articulada com a iniciação científica (IC), 

tecnológica e inovação, conforme preconiza o PDI (2015-2019). 

 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º - O presente regulamento normatiza as atividades e os procedimentos relacionados 

ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), no âmbito dos Cursos da Escola de Ciências da 

Saúde da Universidade do Grande Rio - Unigranrio. 

Art. 2º - O TCC consta da estrutura curricular dos Cursos de Graduação, conforme 

preconiza a Diretriz Curricular Nacional. E, conforme é avaliado junto ao MEC quando 

considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: carga horária, orientação e 

coordenação. Logo, é condição sine qua non e parte dos requisitos para obtenção do grau 

e do diploma.  
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CAPÍTULO II 

DA CONCEPÇÃO 

Art. 3º - O TCC poderá ser desenvolvido individualmente, em dupla ou em equipe, 

podendo ser, inclusive, multidisciplinar, com participação de alunos de diferentes cursos, 

de acordo com normas complementares estabelecidas para cada curso ou Programas 

Institucionais.  

Parágrafo único - É vedado a convalidação de TCC realizado em outro Curso de Graduação 

ou em outra Instituição de Ensino Superior (IES).  

Art. 4º - O TCC constitui-se de uma atividade desenvolvida em até três etapas semestrais. 

Há cursos que o integram com o Estágio supervisionado.  

 

CAPÍTULO III 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Seção I - DO COORDENADOR DE CURSO  

Art. 5º. - Compete ao Coordenador de Curso:  

I - Indicar o(s) professor(es) responsável(eis) pelo TCC, doravante denominado(s) 

Professor Responsável, que se encarregará(ão) pelas ações do processo ensino-

aprendizagem do Trabalho de Conclusão de Curso. 

II – Indicar e cadastrar no Sistema Acadêmico da Unigranrio os orientadores do 

Trabalho de Conclusão de Curso, respeitando-se os critérios de carga horária 

determinados pela Comissão de Carreira Docente (CCD). 

III - Providenciar, em consonância com o Núcleo Docente Estruturante (NDE), a 

homologação dos Professores Orientadores do TCC. 

IV - Estabelecer, em consonância com o Núcleo Docente Estruturante (NDE), 

normas e instruções complementares, no âmbito do seu Curso. 

V - Homologar as decisões referentes ao TCC, sem ferir o previsto neste 

regulamento. 

Seção II – DO PROFESSOR RESPONSÁVEL PELO TCC 

Art. 6º - Compete ao Professor Responsável pelo TCC:  

I - Apoiar a Coordenação de Curso no desenvolvimento das atividades relativas ao 

TCC.  
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II – Zelar pela originalidade dos temas escolhidos, evitando repetições excessivas 

de temáticas e respeitando o alinhamento destas aos pressupostos do Programa 

de Responsabilidade Social da Escola de Ciências da Saúde da Unigranrio. 

III - Organizar e operacionalizar as diversas atividades de desenvolvimento e 

avaliação do TCC que se constituem na apresentação do projeto de pesquisa, 

apresentação parcial (ou qualificação), quando houver e defesa final.  

IV - Definir, juntamente com a Coordenação de Curso, as datas das atividades de 

acompanhamento e de avaliação do TCC.  

V - Promover, juntamente com a Coordenação de Curso, a integração com os 

Programas Institucionais e de Pós-Graduação, empresas e organizações, de forma a 

levantar possíveis temas de trabalhos e fontes de fomento.  

VI - Constituir as comissões ou bancas de avaliação dos TCC´s. 

VII – Construir as regras de cálculo da avaliação do TCC, validando e publicando 

estas notas no Portal Acadêmico da Unigranrio. 

Parágrafo único – O desempenho deste papel caberá ao Coordenador de Curso ou 

membro do NDE, por ele indicado, caso o Curso não possua docente para esta função. 

Seção III - DO PROFESSOR ORIENTADOR  

 Art. 7º - O acompanhamento dos alunos no TCC será efetuado por um Professor 

Orientador, indicado pelo Coordenador, observando-se sempre a vinculação entre a área 

de conhecimento na qual será desenvolvido o projeto e a área de atuação do Professor 

Orientador. Este, preferencialmente com o título de Mestre ou Doutor.  

§ 1º - O Professor Orientador deverá, obrigatoriamente, pertencer ao corpo docente 

da Unigranrio, podendo existir a figura do co-orientador(es) externo a Unigranrio ou 

até mesmo de outro Curso da própria IES.  

§ 2º - O(s) co-orientador(es) terá(ão) por função auxiliar no desenvolvimento do 

trabalho, podendo ser profissional, independente da titulação, com conhecimento 

aprofundado e reconhecido no assunto em questão.  

 Art. 8º - Cada professor Orientador pode orientar, sempre que possível, no máximo, cinco 

(5) trabalhos, em execução (TCC 2 ou TCC 3, conforme o caso), por semestre. 

Art. 9º - A responsabilidade pela elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso é 

integralmente do aluno, o que não exime o professor orientador de desempenhar, 

adequadamente, dentro das normas definidas neste Regulamento, as atribuições 

decorrentes da sua atividade de orientação. 

Art. 10º - A substituição do orientador deverá ser evitada, devendo este acompanhar o(s) 

orientando(s) ao longo das diferentes etapas (TCC 1, TCC 2 e etc.). Do contrário, deverá ser 

solicitada por escrito com justificativa(s) e entregue ao Professor Responsável, até 60 

(sessenta) dias antes da data prevista para a qualificação do trabalho.  
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Parágrafo único - Caberá ao Coordenador de Curso junto ao NDE analisar a justificativa e 

decidir se homologa ou não a substituição do Professor Orientador.  

Art. 11º - Compete ao Professor Orientador:  

I – Estimular a busca de soluções e a tomada de decisões por parte dos seus 

orientandos  

II - Orientar o(s) aluno(s) na elaboração do TCC em todas as suas fases, do projeto 

de pesquisa até a defesa e entrega da versão final.  

III - Realizar reuniões periódicas de orientação com os alunos e emitir relatório de 

frequência e avaliações. 

IV - Orientar o aluno na aplicação de conteúdos e normas técnicas para a 

elaboração do TCC, conforme metodologia da pesquisa científica.  

V - Efetuar a revisão dos documentos e componentes do TCC, e autorizar os 

alunos a fazerem as apresentações previstas e a entrega de toda a documentação 

solicitada.  

VI - Participar das reuniões com o Coordenador do Curso e/ou Professor 

Responsável.  

VII - Participar da comissão ou banca de avaliação final.  

VIII - Efetuar a divulgação e o lançamento das avaliações referentes ao TCC. 

 

Seção IV - DOS ALUNOS (ORIENTANDOS) 

 Art. 12º - São obrigações do(s) Aluno(s):  

I – Estar regularmente matriculado na disciplina referente ao Trabalho de 

Conclusão de Curso, respeitando os seus pré-requisitos, se existentes, ou a sua 

sequência lógica prevista na matriz curricular dos Cursos.  

II - Elaborar e apresentar o projeto do TCC em conformidade com este 

Regulamento.  

III - Apresentar toda a documentação solicitada pelo Professor Orientador ou 

Responsável. 

IV - Participar das reuniões periódicas de orientação com o Professor Orientador 

do TCC.  

V - Seguir as recomendações do Professor Orientador concernentes ao TCC.  

VI - Participar de todos os seminários referentes ao TCC, previstos no plano de 

ensino ou no calendário do Curso ou ainda da IES.  

VII - Entregar ao Professor Orientador do TCC o trabalho corrigido (ou de acordo 

com as recomendações da banca examinadora) nas versões impressa e 
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eletrônica, incluindo arquivos de resultados experimentais, tais como: planilhas, 

gráficos, softwares e outros.  

VIII - Tomar ciência e cumprir os prazos estabelecidos pela Coordenação de 

Curso.  

IX- Respeitar os direitos autorais sobre artigos técnicos, artigos científicos, textos 

de livros, sítios da Internet, entre outros, evitando todas as formas e tipos de 

plágio acadêmico. Respeitando assim, a redação do item III, do Art. 10, do 

Capítulo IV do Código de Ética e Disciplina da Unigranrio. 

 

CAPÍTULO IV 

DO DESENVOLVIMENTO 

Art.13º - O desenvolvimento do TCC consistirá de duas etapas, normalmente nos dois 

últimos períodos do Curso:  

 1ª etapa – Elaboração do Projeto:  

 Pesquisa bibliográfica compatível com o tema;  

 Projeto de pesquisa;  

 Apresentação de relatórios periódicos durante todas as etapas;  

 Delineamento geral do projeto, em exame de qualificação, com apresentação oral, até 
sessenta dias antes do final do período letivo, para avaliação parcial.  

 Execução das correções solicitadas;  

 Avaliação semestral. 

2ª etapa - Desenvolvimento do Trabalho:  

 Início da execução do trabalho;  

 Apresentação de relatórios periódicos durante todas as etapas;  

 Delineamento geral do trabalho, em exame de qualificação, com apresentação oral, 
até sessenta dias antes do final do período letivo, para avaliação parcial.  

 Execução das correções solicitadas;  

 Digitação definitiva do trabalho e entrega, de acordo com as especificações de cada 
Curso, em até 15 (quinze dias) antes do término do semestre letivo;  

 

§ 1º - Alguns Cursos apresentam a disciplina TCC 3, nestes casos, a primeira etapa se 

restringe a metodologia científica e a elaboração do Projeto de TCC e, as 

subsequentes serão conforme as duas etapas descritas acima, nos semestres 

subsequentes.  

§ 2º - Os Cursos que adotam a publicação científica, na forma de artigo, oriundos da 

conclusão do TCC, o farão na última etapa e compondo o processo avaliativo.  



 

 

Projeto Pedagogico CSTR 

PROGRAD – Pró-Reitoria de Graduação 

§ 3º - Os Cursos que adotam apenas uma disciplina de TCC, irão compor estas etapas 

em um semestre, de acordo com o desenvolvimento do trabalho, proposto no PPC do 

Curso em questão, validado pela Direção da ECS e a ADESA.  

Art.14º - O tema a ser tratado no TCC dos alunos, deve ser alinhado com o Programa de 

Responsabilidade Social da Escola de Ciências da Saúde da Unigranrio. Ressalva seja feita, 

ao disposto nas DCN’s dos Cursos, com vistas a tratar especificidades de formação. Estes 

deverão ser submetidos à Direção da Escola, pelo Coordenador, com vistas a 

homologação. 

Art.15º - Os Cursos terão autonomia para decidir sobre a formatação dos TCC´s sob sua 

responsabilidade, desde que o formato de artigo científico seja contemplado, com vistas a 

atender o previsto no PDI (2015-2019) e que não esteja contrário a esta regulamentação. 

Parágrafo único - Caberá à Direção da Escola analisar as excepcionalidades de formato do 

TCC e decidir se homologa ou não formato diferente de artigo, visando atender as 

especificidades de cada Curso.  

 

CAPÍTULO V 

DA APRESENTAÇÃO, AVALIAÇÃO E PENALIDADES 

Seção I – DA APRESENTAÇÃO 

Art. 16º - A apresentação do TCC ocorrerá nas formas escrita (apresentação textual da 

pesquisa desenvolvida), de painel ou oral (exposição do trabalho e arguição pela banca 

examinadora). 

Art. 17º - O aluno apresentará o TCC respeitando a data limite estabelecida no plano de 

ensino e em conformidade com o calendário acadêmico. O TCC deverá ser apresentado 

em 1 (uma) via impressa e outra digitalizada, em conformidade com as normas da ABNT 

ou Vancouver vigentes; 

Art. 18º - A apresentação em sessão de painéis (banner) ou de comunicação oral do TCC, 

em caráter público, ocorre de acordo com cronograma definido e aprovado pelo 

Coordenador de Curso, em conformidade com o calendário acadêmico. 

Parágrafo único – O tempo de apresentação oral do TCC será distribuído da seguinte 

maneira: aluno (no mínimo 10 minutos e no máximo 15 minutos para exposição), 

examinador interno (até 10 minutos para arguição), aluno (05 minutos para responder à 

arguição, ao final dos comentários do examinador). 
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Seção II - DA AVALIAÇÃO 

Art. 19º - A Comissão Avaliadora será composta por professores do Curso ou convidados 

pela Coordenação, os quais receberão os instrumentos necessários à emissão das 

avaliações. Em se tratando de apresentação oral, a comissão avaliadora será formada por 

um examinador titular e um suplente, ambos da Unigranrio ou de outra IES pública ou 

privada. A critério do Curso o Orientador poderá compor a banca examinadora. A titulação 

mínima de Mestre é desejável. 

Art. 20º - Os critérios de avaliação envolvem: 

§1º – No trabalho escrito, a) aspectos formais do TCC, b) clareza na definição da 

questão/problema de pesquisa e dos objetivos de investigação, c) desenvolvimento 

do trabalho (apresentação da fundamentação teórica, adequação dos procedimentos 

metodológicos, apresentação dos resultados obtidos, discussão e a revisão 

bibliográfica realizada), d) importância do trabalho para a formação do orientando.  

§2º – Na apresentação em painel ou oral, o domínio do conteúdo, organização da 

apresentação, capacidade de comunicar as ideias e de argumentação. 

Art. 21º - As regras para a aprovação do TCC são estabelecidos em conformidade com o 

regulamento de avaliação da Unigranrio 

Art. 22º - Não há recuperação da nota atribuída ao Trabalho de Conclusão de Curso, sendo 

a reprovação, nos casos em que possam vir a ocorrer, definitiva.  

Parágrafo Primeiro - Se reprovado, fica a critério do aluno continuar ou não com o mesmo 

tema de Trabalho de Conclusão de Curso e com mesmo Orientador. Em caso de trabalho 

em dupla ou equipe o aluno reprovado obrigatoriamente deverá mudar de tema, uma vez 

que os aprovados seguirão com o tema previamente estabelecido.  

I - Optando por mudança de tema, deve o aluno reiniciar todo o processo para 

elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, desde a primeira etapa. 

II - Decidindo continuar com o mesmo tema, basta que se matricule novamente na 

disciplina perdida para dar continuidade ao Trabalho de Conclusão de Curso. 

Seção III - DAS PENALIDADES 

Art. 23º - O acadêmico que não cumprir os prazos previstos neste regulamento e normas 

suplementares divulgadas pela Coordenação estará sujeito às seguintes penalidades:  

 O aluno que não observar o prazo de entrega dos relatórios estará sujeito à perda de 
pontos no cálculo das suas avaliações, podendo acarretar a sua reprovação na 
disciplina;  

 O aluno que não comparecer aos encontros agendados do TCC terá as faltas 
computadas. O que acarretará em possível reprovação, assim que seja alcançado o 
equivalente a 25% da carga horária da disciplina conforme definida na LDB, Lei 
9394/96 e regimento interno da Unigranrio.  
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 O aluno que não comparecer ao dia local e horário estipulado para apresentação e 
defesa do TCC, deverá apresentar justificativa por escrito, que ficará sujeito à 
aceitação ou não pela Coordenação Curso. Do contrário, isto poderá acarretar a sua 
reprovação na disciplina.  

 O aluno que não entregar as versões impressa e digitalizada do TCC, não obterá o 
registro da nota atribuída, culminando com a reprovação na disciplina. É agravante, 
aqueles Cursos em que a submissão de resumo e/ou artigos, em periódico científico, 
são exigidos. 

Art. 24º - O aluno pode e deve fazer uso de citações em seu TCC, respeitando as normas 

de citação e os direitos autorais de quem as publicou.  

 Parágrafo Único - O trabalho que comprovadamente apresentar: cópia, plágio, citações 

copiadas sem o devido crédito ao autor do texto, ou trabalho encontrado total ou em 

parte na Internet, sem o devido reconhecimento, o(s) aluno(s), seu(s) autor(es), será(ão) 

apenado(s) conforme o Código de Ética e Disciplina da Unigranrio (Capítulo IV, Art. 10 no 

item III) – anulação da prova ou trabalho escrito com atribuição de grau zero, ou perda da 

nota auferida [...];. 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Artigo 25º - Os casos omissos serão resolvidos pela Direção da Escola de Ciências da Saúde, 

em seu órgão colegiado, ou se assim entendido pela Pró-Reitoria de Graduação (PROAC). 
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