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CARO(A) ALUNO(A), 
 

 
 

Seja bem-vindo(a)!  

Iniciando a sua trajetória acadêmica, é necessário que você compreenda a organização 

do seu curso, sua relação com o polo de apoio presencial, assim como os espaços virtuais 

pelos quais seu estudo e seus compromissos acadêmicos serão cumpridos.  

Assim, apresentamos neste Guia de Percurso o funcionamento do curso e suas 

especificidades. Pela leitura atenta, esperamos que você obtenha dicas importantes para um 

processo acadêmico de qualidade. 

  

 

A coordenação. 
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1. APRESENTAÇÃO DO CURSO 
 

O Curso Superior de Tecnologia em Radiologia, na modalidade EaD, é ofertado de 

forma 100% On-line.  

Na oferta 100% On-line, você acessa às teleaulas gravadas e demais conteúdos 

multimidiáticos e materiais didáticos no AVA, nos horários e locais mais convenientes para você. 

Nessa oferta, você irá ao polo de apoio presencial para realizar a prova presencial. Você terá 

apoio dos tutores a distância e dos docentes das disciplinas e as interações serão efetivadas pelo 

sistema de mensagem, Sala do Tutor e no fórum da disciplina.  

É importante, neste momento, esclarecer que a modalidade EaD que oferecemos cumpre 

integralmente a legislação nacional vigente, que propõe a integralização da carga horária 

obrigatória por meio do uso da tecnologia para a realização de mediações didático-pedagógicas, 

e de atividades presenciais obrigatórias. 

 

Objetivo do Curso 
 

O Curso Superior de Tecnologia em Radiologia tem como objetivo formar o profissional 

para atuar em vários radiodiagnósticos como na execução de tomografia computadorizada, 

ressonância magnética, ultrassonografia, densitometria óssea, mamografia e radiologia digital. 

Além de atividades na área da medicina nuclear e radiologia industrial. 

 

Objetivos Específicos 
 

Os objetivos específicos do Curso Superior de Tecnologia em Radiologia são:  

• Formar profissional técnico de nível superior que utilize, adequadamente e de 

forma otimizada, os equipamentos de alta tecnologia na área de produção de 

imagens voltadas para os serviços de saúde e industriais. 

• Elaborar projetos para instalação de equipamentos para radiodiagnósticos. 

• Assessorar a aquisição de materiais emissores e detectores de radiação. 

• Desenvolver sistemas de controle para redução de perdas de filmes. 

• Identificar distorções nos sistemas visando otimização da imagem diagnóstica. 

 

 

Atuação Profissional 
 

Ao obter o grau de Tecnólogo em Radiologia, considerando as demandas tradicionais 

apresentadas pelo mercado de trabalho, os egressos poderão atuar nas seguintes áreas: 

radiologia, ressonância magnética, radiologia industrial, mamografia, tomografia 

computadorizada, medicina nuclear, densitometria óssea, radiologia odontológica. 
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Perfil do Egresso 
 

O curso, por meio do modelo acadêmico, busca que o egresso seja um profissional que, 

de acordo com as determinações legais, apresente valores, competências e habilidades como: 

• Atuar no contexto socioeconômico e político do país, sendo um profissional e 

cidadão comprometido com os interesses e desafios da sociedade contemporânea; 

•  Acompanhar a evolução científica e tecnológica da sua área de atuação, mantendo 

adequado padrão de ética e responsabilidade profissional, conduta moral e 

respeito ao ser humano; 

• Atuar nas seguintes áreas do diagnóstico por imagem; 

• Atuar estrategicamente na gestão de serviços e de pessoas na área de 

imagenologia; 

• Auxiliar nos exames radiológicos contrastados e realizar os exames de imagenologia 

solicitados de acordo com as especificações técnicas de cada equipamento e 

controle de qualidade; 

• Dominar, reconstruir e processar imagens radiológicas em todos os sistemas de 

imagem; 

• Realizar exames de imagenologia obedecendo as normativas de biossegurança; 

• Direcionar o descarte dos rejeitos sob os princípios de radioproteção. 

 

 

Matriz Curricular  
 

O desenvolvimento do Curso envolve um total de 5 semestres. E, ao concluir o curso, o 

aluno receberá a certificação de Tecnólogo em Radiologia. 

 

SEMESTRE DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

1 Biossegurança 80 

1 Ciências Moleculares e Celulares* 80 

1 Formação Integral em Saúde 80 

1 Responsabilidade Social e Ambiental  80 

1 Saúde Coletiva 80 

1 Sociedade Brasileira e Cidadania  80 

2 Anatomia e Fisiologia Humana* 80 

2 Legislação em Radiologia  80 

2 Microbiologia e Imunologia* 80 

2 Orientação Profissional  80 

2 Primeiros Socorros* 80 

2 Radiologia Industrial* 80 

3 Anatomia das Imagens* 80 

3 Dosimetria das Radiações* 80 

3 Física Aplicada à Radiologia  80 
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3 Estágio Cur. Radiologia I 160 

3 História da Radiologia 80 

3 Patologia Geral e Radiológica 80 

3 Técnicas Radiológicas 80 

4 Estágio Cur. Radiologia II 160 

4 Exames Radiológicas em Contraste* 80 

4 Mamografia e Densitometria Óssea* 80 

4 Optativa I** 80 

4 Radiologia Convencional* 80 

4 Radiologia Odontológica* 80 

4 Tomografia Computadorizada* 80 

5 Estágio Cur. Radiologia III 160 

5 Exames Radiológicos Especiais* 80 

5 Medicina Nuclear e Radioterapia* 80 

5 Optativa II** 80 

5 Proteção Radiológica* 80 

5 Radiologia Veterinária* 80 

5 Ressonância Magnética* 80 

*disciplina com prática simulada realizada com apoio virtual 

**disciplina optativa 

 

QUADRO DEMONSTRATIVO DE CARGA HORÁRIA 

Atividades Acadêmicas Curriculares 2.880 h 

Atividades Complementares  100 h 

CARGA HORÁRIA TOTAL 2.980 h 

 

Ementas 
 

1º Semestre 
Biossegurança 
Microbiologia. Higienização. Doenças Infectocontagiosas, Legislação em Biossegurança. 
Limpeza. Resíduos e Meio Ambiente. 
 
Ciências Moleculares e Celulares  
Estudo integrado da célula, sua origem, evolução, estrutura e fisiologia, associando-os à 
caracterização dos principais bioelementos e biocompostos quanto aos seus aspectos 
estruturais e funcionais, integrando conhecimentos do fluxo da informação genética à 
determinação de características fisiológicas e patológicas, estabelecendo assim, relação entre 
funcionamento metabólico celular e os principais mecanismos fisiopatológicos do organismo 
humano. 
 
Formação Integral em Saúde  
Conhecimento dos determinantes sociais de saúde no território e no Brasil. Características do 
processo saúde-doença no contexto comunitário. Diagnóstico local de saúde. Planos de 
cuidados para os ciclos de vida na concepção da clínica ampliada. Participação do indivíduo e da 
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família na definição do plano de cuidado. Integração das ações programáticas às necessidades 
de cuidado dos indivíduos. 
 
Responsabilidade Social e Ambiental  
Crises Ambiental e Social e o Desenvolvimento Sustentável. Contradições do Desenvolvimento 
Sustentável e a Abordagem Ecológica e Social. Políticas Socioambientais e a Gestão Corporativa. 
Alternativas Socioambientais. 
 
Saúde Coletiva  
O Modelo Assistencial da Vigilância da Saúde. Métodos Epidemiológicos empregados na 
Investigação em Saúde. Epidemiologia nos Serviços de Saúde. Métodos Estatísticos. 
 
Sociedade Brasileira e Cidadania 
Ética e Política. Cidadania e Direitos Humanos. Dilemas éticos da sociedade brasileira. 
Pluralidade e diversidade no Século XXI. 
 

2º Semestre 
Anatomia e Fisiologia Humana. 
Principais estruturas anatômicas, com especial atenção ao reconhecimento da nomenclatura e 
posição anatômica. planos, eixos e conceitos sobre a construção geral do corpo humano: 
sistemas ósseo, articular, muscular, circulatório e respiratório, explorando fundamentalmente 
as noções de forma e relações entre estruturas. 
 
Legislação em Radiologia  
Conceitos de Moral, Ética e Bioética. Legislação do Sistema Único de Saúde. Humaniza SUS. 
Legislação aplicada aos serviços de Radiologia. Portaria 453 do Ministério da Saúde. Lei 7394 de 
1985 regulamentar dos profissionais da Técnica Radiológica. Código de Ética dos Profissionais 
da Técnica radiológica. Sistema CONTER e resoluções associadas. 
 
Microbiologia e Imunologia  
Conhecer a morfologia, estruturas, nutrição, metabolismo e mecanismos de propagação das 
bactérias. Estudar a interação desses microorganismos com o hospedeiro humano sadio: 
conceito de flora normal. Conhecer os mecanismos de virulência das bactérias que permitam o 
estabelecimento de doenças no hospedeiro humano. Compreender as vias de disseminação das 
bactérias patogênicas bem como os métodos de controle das mesmas. 

 
Orientação Profissional  
Relação homem-trabalho. A escolha profissional. Variáveis implicadas na escolha. Instrumentos 
para utilização na Orientação Profissional. Planejamento da Orientação Profissional. Coleta de 
dados. Diagnóstico. Aspectos éticos envolvidos na Orientação Profissional. 

 
Primeiros Socorros 
Primeiros Socorros: caracterização, funções, aspectos fundamentais. Acidentes: características 
e tipologia. Emergências: gravidade da lesão e condição da vítima. cuidados gerais e 
preliminares. Hemorragias. Ferimentos: superficiais e profundos. na cabeça. fraturas e luxações. 
Métodos de Respiração. Parada Respiratória. Massagem Cardíaca. Envenenamentos. Corpos 
estranhos. Picadas de Insetos e de Cobras. Lesões na Coluna Vertebral. Estado de Choque. 
Queimaduras. Transporte de Acidentados. 
 

 



 
 

Guia de Percurso - 8 
 
 

Radiologia Industrial 
Conceitos, princípios e técnicas utilizadas na obtenção de imagens radiográficas na área 
industrial, como ensaios radiográficos, reatores nucleares, irradiadores industriais e técnicas 
analíticas. Armazenamento de fontes. Gerência de rejeitos radioativos. Transporte de material 
radioativo. Procedimentos de emergência. Acidentes radiológicos. 
 

 3º Semestre  
Anatomia das Imagens  
Sistemas orgânicos, envolvendo o sistema circulatório, sistema digestório, sistema urinário, 
sistema genital feminino, sistema genital masculino, sistema endócrino e sistema nervoso, 
compondo todas as unidades corporais do ser humano. Conhecimento dos sistemas e suas 
patologias sob a forma de imagens radiográficas convencionais e das demais especialidades, 
abordando, de forma eletiva, as doenças dos sistemas, bem como as correlações com os 
aspectos radiológicos das mesmas. 
 
Dosimetria das Radiações 
Interação de partículas carregadas com a matéria. Cálculo de dose absorvida. Fundamentos 
Dosimétricos. Teoria da Cavidade. Dosimetria com utilização de Câmaras Cavilaria. Dosimetros 
Integrados. Dosimetria. utilizando detectores pulsos. 
 
Física Aplicada a Radiologia  
Estruturas atômicas e nucleares. o decaimento radioativo: modos e leis de transições nucleares, 
radioatividades natural e artificial. radiações ionizantes e não-ionizantes: tipos e características.  
interações das radiações ionizantes com a matéria: partículas carregadas, nêutrons, raios-X e 
raios gama. produção de raios-X. 
 
História da Radiologia  
Introdução à história da radiologia: as radiações ionizantes, suas aplicações e sua importância 
para a Saúde Pública. Introdução aos equipamentos de radiodiagnóstico, radioterapia e 
radiologia industrial: apresentação destes e aplicações. Conhecer as habilidades e competências 
do profissional Tecnólogo em Radiologia. Legislação pertinente à atuação deste profissional. 
Conselho Regional de Tecnólogos em Radiologia. Problemas relacionados com o profissional no 
setor de radiodiagnóstico. 
 
Patologia Geral e Radiológica  
Principais afecções de estudo radiológico. Comparação entre fisiológico e patológico em exames 
de imagem, identificação e evolução. 
 
Técnicas Radiológicas 
Diferenciar as características dos principais exames radiodiagnósticos, a partir das solicitações 
médicas.  Identificar cuidados e restrições que envolvem a preparação para os diferentes 
procedimentos.  Distinguir as características básicas da formação da imagem, empregando os 
conceitos e princípios das diferentes modalidades de imagens.  Selecionar alternativas de 
posicionamento do paciente monitorizado de modo a garantir a estabilidade dos sinais vitais e 
viabilizar a realização do procedimento radiológico. 
 

 4º Semestre  
Exames Radiológicos em Contraste 
Estudo de exames contrastados. Técnicas radiológicas especiais. Técnicas radiológicas 
(mamografia)  Técnicas radiológicas (tomografia)  Ultrassonografia. 
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Mamografia e Densitometria  
Anatomia da mama. Aspectos gerais dos equipamentos e acessórios na mamografia. Incidências 
de rotina, complementares e manobras especificas para prótese de silicone. Controle de 
qualidade em mamografia e Proteção Radiológica. Técnicas de posicionamento para 
densitometria óssea. Patologias associadas ao exame. Controle de qualidade em densitometria 
e Proteção Radiológica.  
 

Radiologia Convencional  
Bases físicas das radiações do diagnóstico por imagem: radiologia convencional. 
ultrassonografia. tomografia computadorizada. ressonância magnética. Diagnóstico por 
contração e vasos da base. Diagnóstico por imagem em caixa torácica. pulmões. pleura. 
mediastino. Diagnóstico por imagem abdômen e retro peritônio: pâncreas. fígado e vias biliares. 
baço. rins e vias urinárias. tubo gastro entérico. Diagnóstico por imagem sistema músculo 
esquelético. Diagnóstico por imagem ossos e articulações. 

 
Radiologia Odontológica  
Princípios básicos de obtenção de imagens e processamento de filmes radiográficos. Técnicas 
radiográficas intrabucais e panorâmica. Anatomia radiográfica nos exames intra e extrabucais. 
Biossegurança e radioproteção. Princípios de interpretação radiográfica. 

 
Tomografia Computadorizada  
Gerações da tomografia computadorizada. Componentes do sistema de imagem da tomografia 
computadorizada. Características da imagem. Qualidade da imagem. Controle de qualidade. 
 

5º Semestre 
Exames Radiológicos Especiais  
Técnicas de posicionamento radiográfico avançados. Incidências de crânio. Incidências de 
coluna 28 vertebral. Incidências de ombro. Incidências de quadril. Incidências de tórax. 
Incidências do esqueleto apendicular. 
 

Medicina Nuclear e Radioterapia 
Conhecimento dos princípios técnicos e clínicos nos quais se baseia a medicina nuclear com 
desenvolvimento da capacidade de realizar as diferentes técnicas, manejando e identificando 
os conceitos, métodos e critérios empregados na especialidade. Estatística aplicada à medicina 
nuclear. Detectores e equipamentos de medicina nuclear. Espectometria. Produção de 
radionuclídeos e geradores. Radiofarmácia. Informática aplicada à medicina nuclear. Protocolos 
clínicos de aquisição e processamento de exames. Controle de qualidade de equipamentos de 
medicina nuclear. Normas de proteção radiológica. 
 
Proteção Radiológica  
Bases físicas que fundamentam a proteção radiológica. Fundamentos de proteção radiológica. 
Efeitos biológicos das radiações ionizantes. Fundamentos de dosimetria e radiobiologia. Limites 
de dose de radiação a que profissionais de radiodiagnóstico e os clientes/pacientes podem ser 
expostos. Códigos, símbolos, sinais e terminologias específicas da radioproteção. 
 
Radiologia Veterinária  
Introdução à Radiologia Veterinária. Contenção Animal em Veterinária. Radiodiagnóstico da 
Cavidade Abdominal. Proteção Radiológica em Veterinária. 
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Ressonância Magnética  
Técnicas radiográficas: histórico. propriedade. formação de imagens radiográficas, aparelhos e 
implementos. preparo dos animais. posição radiográfica. contrastes e proteção radiológica. 
Estudo radiográfico em condições normais. Alterações radiográficas dos diversos sistemas nas 
espécies animais. Técnica ultrassonográfica: histórico. propriedade. formação de imagens, 
aparelhos. preparo do animal. posicionamento do animal. Introdução ao estudo da tomografia 
computadorizada, ressonância magnética e endoscopia. 
 

 

2. ORGANIZAÇÃO DO CURSO 

 

Atividades disponíveis no AVA 
 

O desenvolvimento das disciplinas ocorre conforme datas e prazos apresentados no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) “Colaborar”, que você pode acessar em 

www.colaboraread.com.br, com login e senha específicos. 

 

Ao acessar as disciplinas no AVA, você terá disponíveis os seguintes conteúdos: 

 

• Teleaulas. 

• Web aulas. 

• Avaliações virtuais. 

• Livro didático digital (LDD) para cada disciplina. 

• Materiais de apoio. 

• Fórum avaliativo. 

• Atividades interdisciplinares (orientação para produção textual). 

Sempre que precisar de orientações para a realização das atividades propostas, você deve 

entrar em contato com o seu tutor a distância.  

O conteúdo do livro e das demais referências é fundamental para a realização das 

atividades programadas, para sua participação e compreensão da teleaula e da web aula, além 

de ser componente obrigatório das provas presenciais.  

A bibliografia do curso pode ser consultada na biblioteca digital e é excelente fonte de 

pesquisa e suporte para a realização das atividades do seu curso. Seu tutor a distância também 

poderá orientá-lo sobre o uso do material didático, por meio do Sistema de Mensagens, de 

maneira direta e individual. 

Consulte o detalhamento destas atividades no Manual do Acadêmico disponível no AVA. 

 
Estágio Curricular Obrigatório 

 
Considera-se estágio as atividades eminentemente pedagógicas, previstas na matriz 

curricular do curso, tendo como finalidade articular os estudos teóricos e práticos. 
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A carga horária a ser cumprida no Estágio Obrigatório é estabelecida na matriz curricular 

do curso, sendo as atividades definidas em Plano de Trabalho específico, disponibilizado no AVA, 

com o Manual do Estágio e demais orientações e documentos necessários. 

O Estágio Obrigatório deve ser cumprido pelo estudante em local que disponibilize 

funções compatíveis com o perfil profissional previsto no curso e que seja previamente 

cadastrado junto ao Setor de Estágio. 

 

Estágio Curricular Não Obrigatório 

 

Você pode optar por realizar o estágio curricular não obrigatório, que tem como objetivo 

desenvolver atividades extracurriculares que proporcionem o inter-relacionamento dos 

conhecimentos teóricos e práticos adquiridos durante o curso e sua aplicação na solução de 

problemas reais da profissão.   

Esse estágio pode ser realizado em entidades de direito privado, órgãos de administração 

pública, instituições de ensino e/ou pesquisa em geral, por meio de um termo de compromisso, 

desde que traga vivência efetiva de situações reais de trabalho no seu campo profissional, 

aprofunde os conhecimentos teórico-práticos do seu curso e ofereça o acompanhamento e 

orientação de um profissional qualificado.  

 

Atividades Complementares Obrigatórias - ACO 

 

As Atividades Complementares Obrigatórias são atividades focadas no desenvolvimento 

de competências e habilidades importantes para a sua futura atuação profissional. A carga 

horária total está descrita na matriz curricular, como estudos dirigidos e outras modalidades, a 

ser cumprida durante a integralização do curso. 

Atividades complementares – Estudos Dirigidos (ED) 

Os Estudos Dirigidos (ED) são uma modalidade de ACO, disponibilizada no AVA, criados 

com o objetivo de incentivar a autoaprendizagem, produzir conhecimentos com a integração de 

informações acadêmicas e oportunizar uma nova forma de aprender e desenvolver a 

criatividade. Os EDs possuem materiais didáticos, exercícios e avaliações.  

Atividades complementares – outras modalidades 

Alguns exemplos de outras modalidades de ACO são: estágio curricular não obrigatório, 

visitas técnicas, monitoria acadêmica, programa de iniciação científica, participação em cursos, 

palestras, conferências e outros eventos acadêmicos. 

Não deixe para a última hora: organize-se e vá realizando as atividades, aos poucos, em 

cada semestre. Assim, elas não irão pesar na sua rotina diária e acrescentarão conhecimento no 

decorrer de seu percurso educativo. 
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3. SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

 

No sistema de Avaliação Continuada, o aluno acumula pontos a cada atividade, prova ou 

trabalho realizado, sendo a soma da pontuação obtida, por disciplina, convertida em nota. 

Cada disciplina possui um nível que determina quais atividades valem pontos e a 

quantidade total de pontos disponíveis. 

As atividades que valem ponto são: prova da disciplina, avaliações virtuais, fórum 

avaliativo, engajamento AVA e atividades transversais, como produção textual. 

Para entender cada uma dessas atividades, quanto vale e os critérios de avaliação, veja os 

detalhes no Manual da Avaliação Continuada disponível no AVA. 

Fique atento. Acesse sempre a linha do tempo, disponível em seu Ambiente Virtual. Com 

ele, você consegue organizar a sua rotina de estudo se preparando para todas as atividades 

previstas no curso.  

 

4. APOIO AOS ESTUDOS 

 

Para que você organize seus estudos e cumpra os prazos correspondentes, é necessário 

que você tenha disciplina, responsabilidade e administre seu tempo com eficiência no 

cumprimento das atividades propostas. Para isso, a leitura dos manuais disponíveis no AVA é 

essencial: 

• Manual da Avaliação Continuada: descreve o modelo de avaliação, as atividades 

previstas por tipo de disciplina, como obter pontuação e os critérios de aprovação. 

• Manual do Acadêmico: detalha o sistema acadêmico, as atividades a serem 

realizadas pelo discente, o sistema de avaliação, procedimentos acadêmicos, 

atendimento ao discente e outros serviços de apoio ao estudante. É o documento 

que deve nortear sua vida acadêmica, pois contém todas as informações necessárias 

do ingresso à colação de grau. 

 

Consulte também em seu AVA: 

• Sala de tutor: espaço no AVA onde são divulgadas orientações gerais pelos tutores a 

distância. 

• Biblioteca Digital: disponibiliza diversos materiais que vão desde os livros didáticos 

das disciplinas até outros conteúdos de estudo, incluindo periódicos científicos, 

revistas, teleaulas e livros de literatura disponíveis nas diversas bases de dados de 

Livros Digitais e Periódicos nacionais e internacionais.  

• Biblioteca Virtual: é uma ferramenta que contempla os mais diversos tipos de 

materiais virtuais e digitais, como e-books, periódicos, teses, monografias, recursos 

educacionais abertos, normas e o regulamento da biblioteca.  
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Esperamos que você tenha conhecido alguns dos aspectos importantes de seu 

curso. Fique atento e lembre-se de sempre acessar o AVA para contatar seu tutor a distância.  

Lembre-se também que você conta com o polo de apoio presencial para que sua vida 

acadêmica transcorra da melhor maneira possível. 

 

 

Estamos à sua disposição. 

Coordenação do Curso 

 

 


