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I. CONTEXTUALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 
 

 

1. DADOS GERAIS ____________________________________________________ 

 

 Razão Social da Mantenedora: Santana Instituto de Educação Superior Eireli  

Endereço: Setor D Sul Lote 5 – Taguatinga / DF 

Endereço Agrupador: Setor D Sul Lote 8 Loja 1 Parte B - Ed. Itacaramby  

Portaria de Credenciamento: Portaria nº 2.552, de 15 de julho de 2005 

Portaria de Recredenciamento: Portaria nº 1.415, de 06 de dezembro de 2016 

Conceito Institucional: 4   

 Nome da Instituição: FACULDADE LS 

 

 

2. MISSÃO, VISÃO E VALORES ________________________________________ 

 

MISSÃO  

Desenvolver, produzir, aplicar e disseminar conhecimentos a partir da busca de soluções inovadoras 

frente às demandas da sociedade. 

 

VISÃO 

Ser uma instituição educacional reconhecida por sua excelência no ensino, promovendo 

uma aprendizagem transformativa na formação do cidadão global. 

 

VALORES 

 Compromisso com a qualidade  

 Ética 

 Pluralidade  

 Compromisso Social 

 Humanismo  

http://emec.mec.gov.br/plugins/download/arquivo.php?666ac576aa2666cff323f5d976d592a6=Mjc3OTA1XzQ0OC5wZGY=&d6fe1d0be6347b8ef2427fa629c04485=SWVzXzMxNDcv
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3. CONTEXTO EDUCACIONAL: DADOS DA REGIÃO _______________________ 

 

3.1- O Distrito Federal: breve histórico e aspectos demográficos 

Brasília é a capital federal da República Federativa do Brasil e sede do governo do Distrito Federal, 

que foi planejada e equivale à área projetada do Plano Piloto. Observa-se que Brasília se forma a 

partir da área central – o Plano Piloto –, estendendo-se pelas chamadas cidades satélites, hoje 

denominadas Regiões Administrativas do Distrito Federal. Mais recentemente, identificamos a 

constituição do Aglomerado Urbano de Brasília, no qual o número de Regiões Administrativas 

aumenta, consolidando a relação entre a área central e a sua periferia, bem como intensificando a 

interação desse todo que forma o Distrito Federal com os municípios do entorno. 

Esse contexto permite o entendimento de que o Distrito Federal é composto de forma distinta das 

outras unidades da federação por não possuir municípios, constituindo-se com uma dinâmica 

socioespacial diferenciada, a qual, ao longo do tempo, passou a ser conformada pela malha urbana 

que agrega as 31 Regiões Administrativas existentes atualmente – entre essas a Região 

Administrativa I que corresponde a área planejada na década de 1950 e tombada na década de 

1990. 

A consolidação dessa estrutura socioespacial indica que apesar dos traços distintos na ocupação 

das Regiões Administrativas, a relação interurbana que as envolve constitui uma unidade. E essa 

estrutura referenciada não mais corresponde a Brasília idealizada, projetada ou construída: trata-se 

de uma Brasília metrópole, cotidianamente vivenciada e, portanto, transformada, sobretudo a partir 

da intensificação da relação interurbana entre o Distrito Federal e os municípios goianos e mineiros 

do entorno.  

A intensificação dessa relação com os municípios do entorno caracteriza o terceiro momento dessa 

constituição, e tem como resultado a criação institucional da Região Integrada de Desenvolvimento 

do Distrito Federal e Entorno – RIDE/DF. Criada por meio da Lei Complementar nº 94/1988 e 

regulamentada pelo Decreto nº 7.469, de 4 de maio de 2011, a RIDE/DF é composta, assim, por 21 

municípios do entorno goiano e mineiro. São eles: Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas, 

Alexânia, Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, 

Formosa, Luziânia, Mimoso de Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo 

Antônio do Descoberto, Valparaíso e Vila Boa, no Estado de Goiás; e Unaí e Buritis, no Estado de 

Minas Gerais. 
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Mapa 1 – Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE) 

 

 

A intensidade da relação existente na RIDE/DF gera um fluxo populacional significativo entre os 

municípios do entorno e o Distrito Federal, em função da concentração de melhores condições de 

infraestrutura em setores como a saúde e a oferta de emprego, apontando para a formação da Área 

Metropolitana de Brasília (AMB). De acordo com a contagem da população do IBGE, realizada em 

2007, Brasília ocupa a posição de terceira metrópole mais importante do país, atrás apenas de São 

Paulo e Rio de Janeiro, apesar de ter apenas 3,7 milhões de habitantes, um número muito abaixo de 

outras metrópoles já consolidadas. Indicativos importantes para esse posicionamento da AMB estão 

relacionados ao fato de que o contingente populacional do DF representa 2,5% da população do 

país, mas corresponde a 4,3% do PIB nacional, o mais alto entre todas as demais. 

Dentro dos limites do Distrito Federal, o crescimento populacional é mais intenso na periferia do que 

na região central, contrariando as projeções de Lúcio Costa de que as cidades satélites somente 

seriam criadas quando o Plano Piloto atingisse a marca dos 500 mil habitantes, haja vista que em 

1980 apenas 300 mil pessoas residiam no Plano Piloto de Brasília, 12% da população. Ou seja, há 

uma estagnação nesse período do crescimento populacional do Plano Piloto, Lago Sul, Lago Norte e 

Cruzeiro.  

Esse processo promove uma mudança do perfil dos habitantes dessa área, o que resulta no início de 

um fenômeno de envelhecimento dessa população, devido às baixas taxas de fecundidade aliadas a 

diminuição do índice de mortalidade em 2000, o que indica uma desaceleração do crescimento 

populacional no Plano Piloto e adjacências (Lago Sul, Lago Norte e Cruzeiro).  

A mudança do perfil dessa parcela da população do Distrito Federal indica as transformações nos 

usos da cidade, que deve se preparar para atender os habitantes que demandarão futuramente 

programas e atividades direcionadas às suas necessidades. 
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Ao contrário do que ocorre no centro do Distrito Federal, a população da periferia continua crescendo 

e a concentração de infraestrutura e emprego no Plano Piloto de Brasília estimula um intenso 

movimento de migração pendular intra e interurbano. 

Ao mesmo tempo em que se observa um crescimento populacional total maior do que o projetado 

inicialmente para o Distrito Federal reafirma-se, com base nas informações construídas até esse 

momento, que a espacialização desse contingente não está concentrada na área planejada, mas 

dispersa nas Regiões Administrativas que, em geral, tem absorvido as massas populares e necessita 

de maiores investimentos quanto a infraestrutura, transporte, emprego. 

Essa mobilidade intrametropolitana traduz a dinâmica demográfica de um território fragmentado, no 

qual a vida se concretiza em meio a problemáticas encontradas nos grandes centros urbanos 

brasileiros e mundiais, tais como as desigualdades de acesso à moradia, emprego, renda e 

transporte de qualidade, entre outros. 

O fato da população do Distrito Federal ser constituída de imigrantes de praticamente todas as 

regiões brasileiras, e de continuar atraindo imigrantes de todas as regiões, faz da capital e seu 

entorno, um território de grande diversidade e riqueza cultural.  

Por conta de seu rápido crescimento, Brasília já é a quarta cidade mais populosa do país. A 

maioria dos moradores, 52%, é mulher e tem em média 30 anos. A expectativa de vida por aqui 

está cada vez maior – hoje, já é de 77,6 anos, a segunda maior do país. A densidade demográfica 

atual é de 444,66 hab/km². 

O clima é tropical de altitude, com um verão úmido e chuvoso e um inverno seco e relativamente frio. 

A temperatura média anual é de cerca de 20ºC, podendo chegar aos 29,7°C de média das máximas 

em setembro, e aos 12,5 °C de média das mínimas nas madrugadas de inverno em julho. A 

temperatura, porém, varia de forma significativa nas áreas menos urbanizadas, onde a média das 

mínimas de inverno cai para cerca de 10 °C a 5 °C. A umidade relativa do ar é de aproximadamente 

70%, podendo chegar aos 20% ou menos durante o inverno. 

A constituição de Brasília e do seu entorno, bem como suas características, fazem parte do 

planejamento educacional proposto pela FACULDADE LS. A instituição entende que a qualidade da 

equidade que avalia o acesso de permanência no sistema de educação superior tem também os 

atributos de igualdade de formação e, numa perspectiva mais ampliada, a equidade externa, que 

implica a posse da igualdade na sociedade e no mercado de trabalho. Mantém-se o predomínio da 

internacionalização competitiva isomórfica. Entende, ainda, que o futuro tende a nos apontar a 

manutenção da complexidade da qualidade da educação superior com tensões e lutas simbólicas na 

busca constante do domínio do campo científico nos contextos emergentes. A certeza que tem é que 

qualidade é um construto imbricado ao contexto das sociedades e, consequentemente, aos 
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paradigmas de interpretação da sociedade e do papel da educação superior na construção de uma 

sociedade promissora.  

A FACULDADE LS está localizada especificamente na Região Administrativa de Taguatinga, a 

terceira mais populosa do DF, com 227.379 moradores, conforme Censo do IBGE (2014) e que está 

próxima às Regiões Administrativas de Águas Claras, Ceilândia, Vicente Pires, Samambaia e 

Recanto das Emas. Juntas, estas representam o maior adensamento urbano do DF. Em 2014, foram 

registrados 1.208.305 habitantes nessas regiões, o que corresponde a 42,4% do total da população 

do DF.  

Mapa 2 – Mapa do Distrito Federal 

 

 

Fonte: IBGE (http://www.brasil-turismo.com/distrito-federal/mapa-regioes.htm) 

 

3.2- Perfil socioeconômico do Distrito Federal 

O Distrito Federal possui a maior escolaridade média da população brasileira, medida em termos de 

anos de estudo de pessoas com mais de 25 anos. Nesse grupo, há em torno de 9 anos de estudo. 

Os estados com maior relevância econômica do país, Rio de Janeiro e São Paulo, ocupam a 

segunda e terceira colocações, respectivamente, no ranking da escolaridade média. No extremo 

inferior, aparece Alagoas, com menos de 5 anos de estudo, em média, de sua população, conforme 

apontam os dados do IBGE (2010). 

http://www.brasil-turismo.com/distrito-federal/mapa-regioes.htm
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Dados do PDADE/DF (2013) revelam que o Distrito Federal tem o menor índice de analfabetismo 

do país entre pessoas com 15 anos ou mais, e continua como a unidade da federação com a menor 

taxa: 3,49%. Na Educação Básica, o Distrito Federal conta com 662 Instituições Educacionais da 

Rede Pública Educacional, incluindo escolas de natura especial (Escola do Parque da Cidade, 

Escola Meninos e Meninas do Parque; Escola da Natureza e CIEF - Centro Integrado de Educação 

Física, as Escolas Parque, Centros Interescolares de Línguas; CEP - Escola de Música de Brasília; 

CEP - Escola Técnica de Saúde de Planaltina; CEP - Escola Técnica de Ceilândia e CEP - Escola 

Técnica de Brasília). Além disso, mais 100 Unidades Escolares integram a Rede Particular 

Conveniada. 

 

Do ponto de vista da população e da abrangência e rendimento do sistema educacional do Distrito 

Federal, os dados revelam situações favoráveis e promissoras em relação à universalização do 

acesso das crianças e jovens de 4 a 17 anos, até 2016. Cumprindo, assim, com a determinação 

expressa na Emenda Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009, quanto ao ensino 

fundamental e ensino médio, exceto na faixa dos 4 e 5 anos, correspondente à pré-escola, que 

acompanha as dificuldades das matrículas em creches. A faixa de idade do ensino fundamental 

conta com 98,8% de frequência bruta na escola, a qual considera as distorções idade-série dentro do 

grupo de 6 a 14 anos, e com 93,1% de taxa líquida, que corresponde ao total da população da 

respectiva faixa etária matriculada na série-ano equivalente (Plano de Desenvolvimento da Educação 

do Distrito Federal, 2015).  

 

Na educação superior, o Distrito Federal conta com 85 instituições distribuídas conforme o quadro a 

seguir: 

Quadro 1: Instituições de Educação Superior no Distrito Federal 

 

 

Universidades 

Universidade Católica de Brasília – Campos I e II 

Universidade de Brasília - UnB  

Universidade Paulista - UNIP  

 

 

 

 

Centros 
Universitários 

Centro de Ensino Superior de Brasília - UNIP/CESUBRA 

Centro Educacional e Faculdade Jesus Maria José  

Centro de Instrução de Guerra Eletrônica (CIGE) 

Centro Universitário de Brasília – UniCEUB  

Centro Universitário UDF - Unidades I e II  

Instituto de Educação Superior de Brasília - IESB - Campus Sul e Norte  

Centro Universitário Estácio de Brasília – ESTÁCIO BRASÍLIA  

Centro Universitário EURO-AMERICANO (UNIEURO) 

Centro Universitário Planalto do Distrito Federal – UNIPLAN  

Centro Universitário PROJEÇÃO  
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Faculdades e 
Institutos de 

Educação 
Superior 

Escola de Administração de Brasília (EAB)  

Escola de Administração e Negócios (ESAD)  

Escola de Comunicações (EsCom) 

Escola de Direito de Brasília (EDB)  

Escola de Inteligência Militar do Exército (ExIMex) 

Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS)  

Escola Superior do Ministério Público (ESCOLAMP)  

Faculdade Albert Einstein (FALBE)  

Faculdade ANASPS (FANASPS)  

Faculdade Anhanguera de Brasília (FAB) 

Faculdade Anhanguera de Ciências e Tecnologia de Brasília  

Faculdade Anhanguera de Negócios e Tecnologias da Informação (FACNET) 

Faculdade Anhanguera de Taguatinga  

Faculdade Apogeu (APOGEU) 

Faculdade ATAME  

Faculdade Brasiliense de Negócios (FBN) 

Faculdade CECAP do Lago Norte (CECAP) 

Faculdade Claretiana de Brasília (FCB) 

Faculdade das Águas Emendadas – FAE – (FAE) 

Faculdade de Artes Dulcina de Morais (FADM) 

Faculdade de Tecnologia CNA (FATECNA) 

Faculdade de Tecnologia do Transporte  

Faculdade de Tecnologia e Ciências do Distrito Federal  

Faculdade de Tecnologia Rogacionista (ROGA) 

Faculdade de Tecnologia SENAC DF (FAC Brasília SENAC DF) 

Faculdade de Teologia da Arquidiocese Brasília/DF de Brasília (FATEO) 

Faculdade DF (FDF)  

Faculdade do Distrito Federal (FACDF) 

Faculdade do Meio Ambiente e Tecnologia de Negócios (FAMATEC) 

Faculdade Evangélica (FE) 

Faculdade Evangélica de Taguatinga (FE Taguatinga) 

Faculdade Fortium 

Faculdade Horizonte (FACHORIZONTE)  

Faculdade IBMEC Distrito Federal (IBMEC/DF)  

Faculdade ICESP (ICESP) 

Faculdade JK – Asa Norte 

Faculdade JK – Guará (ESAMC Brasília) 

Faculdade JK – Unidade I Gama 
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Faculdade JK – Unidade II Gama 

Faculdade JK Brasília – Unidade Plano Piloto (CENACAP) 

Faculdade JK de Tecnologia (FACJK) 

Faculdade JK Sobradinho 

Faculdade LS (FACELS) 

Faculdade Mauá de Brasília (MAUADF) 

Faculdade Metropolitana Recanto das EMAS (FMRE) 

Faculdade Michelangelo (MICHELANGELO) 

Faculdade Presbiteriana Mackenzie Brasília (EPMB)  

Faculdade Processus (PFD)  

Faculdade Projeção – Ceilândia (FACEB)  

Faculdade Projeção de Planaltina (FAPRO)  

Faculdade Projeção de Sobradinho (FAPRO) 

Faculdade Projeção de Taguatinga Norte (FAPRO)  

Faculdade Projeção do Guará  

Faculdade Serrana  

Faculdade Teológica Batista de Brasília (FTBB) 

Faculdade UPIS (Particular) - Campus 1, 2, 3 e 4 

Faculdades Integradas da União de Ensino Superior Certo (UNICERTO) 

Faculdades Integradas da União Educacional do Planalto Central (FACIPLAC)  

Faculdades Integradas Promove de Brasília 

IESPLAN - Faculdades Planalto  

IMP de Ensino Superior 

Instituto de Ciências Exatas (UNEB) 

Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (UNEB) 

Instituto de Educação e Ensino Superior de Samambaia (IESA) (Particular) 

Instituto de Ensino Superior Planalto (IESPLAN) 

Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Brasília (IFB) (Pública 
Federal) 

Instituto Rio Branco (Federal)  

Instituto Superior de Ciências Policiais (ISCP)  

Instituto Superior de Educação Albert EINSTEIN (ISALBE) 

Instituto Superior de Educação do CECAP (ISCECAP)  

Instituto Superior de Educação Franciscano Nossa Senhora de Fátima (FATIMA) 

Fonte: e-MEC (2016) 

No Distrito Federal, da população economicamente ativa, com 10 anos e mais de idade, observou-se 

que 48,81% têm atividades remuneradas, 16,23% são aposentados e pensionistas e 16,50% 

somente estudam, sendo estimado que a população ocupada trabalha nas seguintes atividades 
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econômicas: Comércio (27,60%),  Administração Pública (21,65%), Serviços (17,55%), Construção 

Civil (5,56%) e Agropecuária (0,85%), de acordo com o a Pesquisa Distrital por Amostra de 

Domicílios do Distrito Federal – PDADDF-2015. 

 

De modo geral, a economia do Distrito Federal apresenta um comportamento peculiar por sediar a 

capital do país. Uma dessas características é a grande representatividade dos segmentos 

Administração, Saúde e Educação Pública (54,3%), Intermediação Financeira, Seguros, Previdência 

Complementar e Serviços Relacionados (10,4%) e Atividades Imobiliárias e Aluguel (5,9%).  

 

A capital ainda atrai muitos imigrantes por conta das oportunidades de trabalho, principalmente no 

setor público. A maioria da população economicamente ativa da cidade (71,8%) trabalha na 

área de serviços, sendo que 15% é servidor da administração pública, defesa ou seguridade 

social, de acordo com dados de 2015 da Companhia de Planejamento do Distrito Federal 

(Codeplan). 

 

Brasília acolhe grande contingente de servidores públicos, abriga as sedes de várias instituições 

financeiras e o setor imobiliário é fomentado pela transferência de políticos e funcionários de outros 

estados. As atividades mencionadas acima sofreram aperfeiçoamentos qualitativos em suas 

mensurações e, embora tenham reduzido ligeiramente suas participações na composição do valor 

agregado, no confronto do novo método com o antigo, continuam com peso significativo na estrutura. 

 

A atividade industrial é incipiente e está baseada em setores tradicionais como minerais não 

metálicos, produtos alimentares e bens de consumo não duráveis. A indústria extrativa, setor 

tradicional das economias desses municípios, caracteriza-se pela extração da areia lavada, argila, 

cascalho, pedra bruta e calcário. Também municípios que exploram cristais com uma economia 

dinamizada no setor.  

 

O setor terciário é responsável por grande movimento da economia, contando com prestação de 

serviços, administração pública, comércio de mercadorias, prestação de serviços sociais, assim com 

hotéis e restaurantes, transportes e imóveis. 

 

A taxa de desemprego no Distrito Federal elevou-se na comparação entre 2015 e 2016, segundo 

estudo divulgado na Pesquisa de Emprego e Desemprego – PED pela Codeplan. O percentual que 

era de 13,6% passou para 17,8%, o que equivale a cerca de 72 mil pessoas sem ocupação 

profissional. Segundo a Codeplan, os números decorrem do acréscimo da população 

economicamente ativa (3,2% ou 48 mil) e do declínio do número de postos de trabalho (-1,8% ou -23 

mil). 
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O Produto Interno Bruto (PIB) per capita no Distrito Federal em 2013 foi de R$ 62.859,43, valor 

bastante superior ao nacional, esse foi o maior índice do País. Além disso, o DF tem o maior 

rendimento médio do País. Esse indicador é influenciado pela grande quantidade de funcionários 

públicos que trabalham na capital federal. No entanto, em termos de distribuição de renda, o DF é 

mais desigual do que a média dos Estados da Região Centro-Oeste e do que a média brasileira. O 

setor de serviços é o mais importante, com participação de 93,3% do produto da unidade, 

impulsionado pelo alto poder aquisitivo da população. O governo do DF se mantém na sétima 

posição entre as maiores economias do Brasil, sendo o PIB, o responsável por 3,9% do PIB 

brasileiro. O PIB DF cresceu 3,2% enquanto o PIB nacional cresceu 1,0% em relação ao ano 

anterior, 2012. Espera-se um crescimento médio real da economia do Distrito Federal (DF) de 2,1% 

ao ano entre 2014 e 2020. 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da área em que a capital federal está inserida, a 

Região Integrada de Desenvolvimento (Ride-DF), cresceu 16,47% entre 2000 e 2010. Passou de 

0,680, classificada como nível "médio”, para 0,792, considerada "alta".  

 

Os índices de qualidade de vida no país apresentaram melhoras entre 2011 e 2014 entre as 

unidades da federação e as que possuem os melhores indicadores (IDH “muito alto”) são Distrito 

Federal, São Paulo e Santa Catarina, segundo estudo divulgado em 2016 pelo Pnud (Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento), Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) e 

Fundação João Pinheiro. Segundo os pesquisadores, todos os índices – renda, longevidade e 

educação – apresentaram melhoras significativas.  

De acordo com a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDADDF-2015), dos residentes no 

Distrito Federal, 18,77% têm até 14 anos de idade, entretanto, 65,81%, que constituem a grande 

maioria, concentram-se nos grupos entre 15 e 59 anos. A faixa da população acima de 60 anos de 

idade é de 15,42%.  Os jovens de 15 a 24 anos estão presentes principalmente no Varjão (24,73%) e 

na Estrutural (23,85%). Em contrapartida, os idosos também estão mais representativos no Lago Sul 

(34,02%) e Lago Norte (25,07%), regiões administrativas mais antigas. 

 

No que diz respeito à cor/raça, a pesquisa revelou que 52,25% da população do Distrito Federal 

declarou-se parda, seguida de 41,71% da cor branca e 5,67% da cor preta.  

 

O Distrito Federal é atendido principalmente por transporte coletivo de ônibus. O principal ponto de 

saída e chegada de ônibus urbanos no DF é a Rodoviária, que liga o centro de Brasília a todas as 

outras Regiões Administrativas e ao entorno. Um novo terminal rodoviário interestadual foi 
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inaugurado em julho de 2010, às margens da BR-450 (também conhecida como EPIA, Estrada 

Parque Indústria e Abastecimento).  

 

Outras Regiões Administrativas possuem terminais rodoviários interurbanos, como Taguatinga e 

Gama. A maioria, entretanto, possui apenas terminais urbanos, que normalmente funcionam como 

pontos finais de linhas urbanas, com alguma linha direta para a rodoviária do Plano Piloto. 

Inaugurado em 2001, o Metrô de Brasília atende apenas algumas localidades do Distrito Federal 

(Asa Sul, Guará, Águas Claras, Taguatinga, Ceilândia e Samambaia). Sua demanda vem crescendo 

a cada ano.  

 

A responsabilidade pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário é da 

Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB). Cabe à ADASA a 

responsabilidade de definir regras e condições para os serviços de abastecimento de água e esgoto 

sanitários ofertados, inclusive tarifas, bem como fiscalizar sua qualidade e o desempenho do 

prestador dos serviços. 

 

Neste contexto, o credenciamento da FACULDADE LS para a cidade de Taguatinga veio contribuir 

com o acesso de uma parcela significativa de estudantes que buscam a formação superior. E, assim, 

viabilizar a ampliação da democratização da educação superior, bem como a democratização da 

educação formal. 

 

A política de inserção regional adotada pela Faculdade LS busca, ainda, oferecer benefícios 

socioeconômicos para a população residente nos arrabaldes de suas instalações. Os cursos 

implantados por esta IES visam o enquadramento de novos profissionais segundo as demandas do 

mercado profissional dessa região e do Distrito Federal. 

 

Os sujeitos envolvidos nos processos educativos, professores, estudantes, coordenadores de cursos, 

diretores, profissionais de diferentes organizações, entre outros, têm afirmado que o exercício da 

autonomia acadêmica requer que a IES “não aceite ser colocada a serviço de um único segmento 

social”.  Sua função é tanto contribuir para a formação de quadros para o desenvolvimento científico 

e tecnológico, como está a serviço de uma concepção universal de cidadania. 

 

O ensino de graduação e pós-graduação, nesta perspectiva, visa possibilitar a conquista de 

instrumentos para a autonomia profissional, técnica e ética e ampliação da prática da cidadania. Para 

tanto, corpo docente, corpo discente, organização didático-pedagógica e infraestrutura devem ser 

articulados e mobilizados para essa conquista. 
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3.3- Aspectos socioambientais do Distrito Federal 

Inserido no bioma cerrado, o Distrito Federal apresenta uma paisagem bastante heterogênea. As 

formações florestais, savânicas e campestres se desenvolvem de acordo com o perfil do solo e com 

a proximidade dos corpos d‘água, onde mais de 160 mil espécies de fauna, muitas delas endêmicas, 

coexistem. 

Diante da fragilidade dessas unidades geomorfológicas e considerando a preocupação existente 

quanto ao abastecimento de água da região em análise, há no Distrito Federal diversas categorias de 

unidades de conservação que configuram o Patrimônio Ambiental da capital federal. Hoje são 265 mil 

hectares de áreas protegidas (93%) em função, principalmente, da criação da Área de Proteção do 

Planalto Central que corresponde a terras de Goiás e do Distrito Federal. 

Dentre as primeiras ações para a preservação ambiental no Distrito Federal destaca-se a criação do 

Parque Nacional de Brasília (PNB) em 1961, que além de ser um espaço de preservação de animais 

e vegetais típicos do cerrado, se constitui em uma das principais áreas de lazer do Distrito Federal 

com piscinas de água corrente abertas ao público. 

No território do Distrito Federal há diversos tipos de Unidades de Conservação do bioma cerrado, 

são elas: Estações ecológicas; reservas ecológicas; Parque Nacional; Reservas Biológicas; Floresta 

Nacional; Reservas Particulares do Patrimônio Natural; Áreas de Proteção Ambiental; e Áreas de 

Relevante Interesse Ecológico. Além dessas, há ainda 62 Parques Ecológicos e de Uso Múltiplo, e o 

Jardim Zoológico, conforme Mapa 3. 

Mapa 3 – Mapa Ambiental do Distrito Federal 

 



CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA 

 

www.ls.edu.br/faculdade   |         17 

As Áreas de Proteção Ambiental (APA) tratam de áreas mais extensas e com certo grau de 

ocupação humana. Sua função central é proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de 

ocupação a assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.  

As APAs geralmente possuem atributos abióticos, bióticos, estéticos e culturais importantes para a 

qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas. Entre as principais APAs do Distrito 

Federal destacam-se a do Rio Descoberto, a do Rio São Bartolomeu, a do Gama, e a Cabeça-de 

Veado, além da APA do Planalto Central. Assim, há uma biodiversidade bastante considerável. 

Ao contrário das APAs, as Áreas de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) em geral são formadas 

por pequenas extensões e com pouca ou nenhuma ocupação humana por abrigarem exemplares 

raros de biota regional. Entre as principais ARIEs estão o Santuário da Vida Silvestre Riacho Fundo e 

a Capetinga/Taquara. 

A Macrozona de Proteção Integral destina-se a preservação da natureza com permissão apenas de 

uso indireto dos recursos naturais. É composta pelas seguintes Unidades de Conservação: Parque 

Nacional de Brasília, Estação Ecológica de Águas Emendadas, Estação Ecológica do Jardim 

Botânico de Brasília, Reserva Ecológica do IBGE, Reserva Ecológica do Gama, Reserva Ecológica 

do Guará, Reserva Biológica da Contagem, Reserva Biológica do Descoberto, Reserva Ecológica do 

lago Paranoá, Estação Ecológica da UnB – Áreas de Relevante Interesse Ecológico dos córregos 

Capetinga e Taquara.  

Há ainda as Áreas de Proteção Ambiental para proteção em função da captação de água destinada 

ao abastecimento público; e Áreas de Interesse Ambiental que ― correspondem a determinadas 

unidades de conservação de uso sustentável constituídas no Distrito Federal e aos equipamentos 

públicos do Jardim Botânico e do Jardim Zoológico relacionados à conservação, manejo e pesquisa 

da fauna e flora, cujas características justificam a indicação de diretrizes especiais quanto ao seu uso 

e ocupação 

A FACULDADE LS está localizada na Região Administrativa de Taguatinga, próxima às Regiões 

Administrativas de Ceilândia e Samambaia. Entre estas três cidades, encontra-se a Área de 

Relevante Interesse Ecológico Juscelino Kubitschek – ARIE JK, Unidade de Conservação que possui 

cerca de 210 hectares destinados à manutenção da biota nativa: a flora e a fauna; os sítios 

arqueológicos, as nascentes dos córregos Cortado e Taguatinga, e o curso do Ribeirão Taguatinga. 

A ARIE JK tem maior parte de seu perímetro concentrado na Região Administrativa de Taguatinga, a 

qual foi criada para desfazer as invasões que tomavam conta de Brasília. Os operários que se 

deslocaram de todo o Brasil para construir a Nova Capital resolveram fazer ali também sua morada. 

Como, no entanto, eram pobres, invadiram terras e construíram barracos, revelando para um país 

que cria em seu rápido desenvolvimento, a realidade de pobreza em que vivia sua população. O 
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planejamento da cidade, nesse contexto, não obedeceu a um estudo antecipado, nem pelo espaço 

territorial, nem pelas questões ambientais. Estava iniciando uma prática que se tornaria danosa ao 

meio ambiente e corriqueira no DF: ocupação do solo para posterior urbanização e regularização.  

A FACULDADE LS reconhece a importância da ARIE JK para a manutenção da qualidade de vida 

local, não somente pela sua riqueza paisagística, mas por propiciar à comunidade opções de 

esporte, lazer e garantia dos recursos naturais. O maior desafio hoje é conciliar o avanço urbano com 

a preservação dessas áreas naturais, uma vez que todos esses fatores refletem um contexto de 

tamanha complexidade.  

É com essa preocupação que surge a necessidade de trabalhar a educação ambiental de forma 

permanente, preparando profissionais que possam contribuir para o desenvolvimento de uma 

sociedade sustentável. Portanto, esses aspectos socioambientais não são desconsiderados pela 

comunidade acadêmica da FACULDADE LS, tendo em vista que os impactos no meio ambiente 

local afetam direta ou indiretamente a saúde e o bem-estar da população local.  

 

4. BREVE HISTÓRICO DA FACULDADE LS ________________________________ 

 

A Santana Instituto de Educação Superior Eireli é uma organização social de iniciativa privada que 

tem como objetivo o desenvolvimento da qualidade de educação. Sua origem deu-se por meio de 

um estabelecimento de ensino técnico (educação profissional) na área de saúde, funcionando 

desde 19 de novembro de 1998, situada no Setor "D" Sul, Lotes 5, 8 e 9, em Taguatinga  –  

Distrito  Federal,  inscrita  no  CNPJ sob o nº 02.846.920/0001-50. Destaca-se na sua atuação 

social, com relevantes serviços prestados à comunidade de Taguatinga e entorno. 

 

A FACULDADE LS, idealizada pela empresária Sra. Lourdes Conceição Santana, representa a 

concretização do sonho de uma guerreira apaixonada pela área da saúde, que iniciou implantando 

cursos técnicos (educação profissional) nesta área e que tem conquistado, pela sua excelência e 

qualidade, efervescência política, cultural e renome no âmbito da saúde no Distrito Federal. Nasceu 

de um sonho de educação voltado para o avanço científico-tecnológico-cultural, sem nunca perder 

o significado humanístico. 

 

Em acordo regimental, mantêm-se na qualidade de instituição integrante do Sistema de Ensino do 

Distrito Federal, inspirada nos ideais de liberdade e solidariedade humana, observado os 

princípios legais vigentes. Possui como finalidade prestar serviços especializados, em nível 

superior à comunidade e estabelecer com esta uma implementação da relação de reciprocidade, 
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no contexto educacional, como já vem fazendo em nível técnico por meio da oferta dos seguintes 

cursos Técnico em Enfermagem, Técnico em Analises Clínicas, Técnico em Radiologia e 

Especialização Técnica em Instrumentação Cirúrgica, Especialização Técnica em Enfermagem do 

Trabalho e Especialização Técnica em Necropsia e Anatomia Médico Legal.  

 

A FACULDADE LS foi credenciada em 2005, período em que se registrou grande expansão do setor 

privado na área da Educação Superior. Iniciou com a implantação de dois cursos, um na área de 

Saúde – Curso de Bacharelado em Enfermagem – e outro na área de Ciências Humanas – Curso de 

Letras: Português e Respectivas Literaturas. Para tanto, estabeleceu critérios para as disciplinas 

obrigatórias das atividades acadêmicas do bacharelado e da licenciatura, estruturados em 

semestres letivos, com matrícula em bloco semestral, sendo dado o direito de opção ao estudante 

para se matricular no semestre completo oferecido ou no mínimo em três disciplinas. 

 

No ano de 2007, foi instituída a Coordenação de Extensão (COEX/LS), unidade responsável pela 

formulação de políticas, gerência e avaliação de ações, projetos e programas da Extensão 

Acadêmica, bem como pela definição de uma política cultural para a Faculdade. Fundamentadas em  

um modelo político pedagógico participativo, prima pela busca da qualidade social, integrando 

escola-comunidade e desenvolvendo ações de extensão ligadas ao ensino e à pesquisa, 

contribuindo, assim, para a formação integral de nossos estudantes.  

 

No mesmo ano, a FACULDADE LS também criou o Comitê Institucional de Ética (CIE), colegiado de 

caráter exclusivamente educativo, subordinado à Coordenação Ética, Pesquisa e Extensão, instituída 

no mesmo período. Órgão criado para defender os interesses dos sujeitos da pesquisa, bem como 

orientar pesquisadores e estudantes da instituição sobre as questões éticas em pesquisas com seres 

humanos e a necessidade de encaminhamento de protocolos de pesquisas que envolvam seres 

humanos para Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) autorizados pela Comissão Nacional de Ética 

em Pesquisa (CONEP). 

 

Em 2008, atendendo a demanda da comunidade e do mercado de trabalho, dois cursos 

tecnológicos foram implantados: Curso Superior de Tecnologia em Radiologia e Curso Superior 

de Tecnologia em Gestão Hospitalar. No mesmo ano, foram submetidos ao MEC/INEP toda 

documentação necessária para autorização da oferta dos cursos de bacharelado em 

Administração, Ciências Biológicas Bacharelado, Ciências Biológicas Licenciatura, Farmácia 

Bacharelado, Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira e Nutrição. No entanto, a 

conclusão dos atos de avaliação dos referidos cursos ocorreu somente em 2011. 
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O recredenciamento da FACULDADE LS ocorreu em 2014. Na visita in loco, os avaliadores do 

MEC/INEP comprovaram que as políticas institucionais atendem aos critérios de qualidade 

estabelecidos para a Educação Superior e estão devidamente implantadas, de modo que o Conceito 

Institucional 4 (Muito Bom) foi atribuído.  

Nesse contexto, a FACULDADE LS, credenciada pelo MEC com onze cursos autorizados, sendo 

sete reconhecidos, tem como imperativo a relevância de capacitar e formar profissionais na área de 

Nutrição com visão crítica, sistêmica, com habilidades e competências para a avaliação e reavaliação 

de seu desempenho, mediante novas exigências geradas pelo avanço científico, tecnológico e 

necessidades do mercado e da sociedade. Quanto ao Índice Geral de Cursos, a IES mantém 

Conceito Satisfatório (3), conforme registro do Sistema e-MEC a seguir: 

 

  MANTENEDORA 

Mantenedora :  (2148) SANTANA INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR LTDA - EPP 

CNPJ : 02.846.920/0001-50 
 

  IES 

Nome da IES - Sigla : (3396) FACULDADE LS – FACELS 

Endereço: Setor Nº: Lote 05 
 

  ÍNDICES 

Índice Valor Ano 

  CI - Conceito Institucional: 4 2014 

  IGC - Índice Geral de Cursos: 3  

  IGC Contínuo: 2.3112  
 

DETALHES DA IES 

(Código) Nome da IES:  (3396) FACULDADE LS – FACELS 
 

  PROCESSOS E-MEC 

Fonte: e-MEC (2015) 

Atualmente, a FACULDADE LS oferta os seguintes cursos de graduação nas áreas de saúde e 

negócios: 

1. Administração (Bacharelado) 

2. Ciências Biológicas (Bacharelado) 

3. Ciências Biológicas (Licenciatura) 

4. Ciências contábeis (Bacharelado) 

5. Enfermagem (Bacharelado) 

6. Farmácia (Bacharelado) 

javascript:;
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7. Nutrição (Bacharelado) 

8. Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira 

9. Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar 

10. Curso Superior de Tecnologia em Radiologia 

 

Além desses, planeja para o próximo quadriênio a ampliação de cursos na área da saúde, gestão e 

negócios.  

 

O quadro 2 especifica os atos legais dos cursos ofertados pela FACULDADE LS, no âmbito da 

graduação.  

 

 

 

Quadro 2 – Atos Legais dos Cursos de Graduação da Faculdade LS 

CURSO HABILITAÇÃO PORTARIA DE 

AUTORIZAÇÃO 

PORTARIA DE 

RECONHECIMENTO 

 

Bacharelado em 

Enfermagem - Diurno 

 

Enfermagem 

(Bacharelado) 

 

Portaria nº 2.553, de 

19/07/2005 

 

 

Portaria nº 1.531, de 
14/09/2009 

 
Renovação de 

reconhecimento: 
Portaria nº 01 de 

06/01/2012 
 
  

Bacharelado em 

Enfermagem - Noturno 

  

Enfermagem 

(Bacharelado) 

 

Portaria nº 715, de 

20/03/2006 

 

 

Portaria nº 1.531, de 
14/09/2009 

 
Renovação de 

reconhecimento: 
Portaria nº 01 de 

06/01/2012 
  

Curso Superior de 

Tecnologia em 

Radiologia 

 

 

Radiologia 

 

Portaria nº 483, de 

17/08/2007 

 

 

Portaria nº 447 de 
01/11/2011.  

 
Renovação de 

reconhecimento:  
Portaria nº 821, de 

30/12/2014 
 
 Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão 

Hospitalar 

 

Gestão 

Hospitalar 

(Tecnológico) 

Portaria nº 530, de 

19/10/2007 

 

 

Portaria nº 447 de 
01/11/2011.  

 
Renovação de 

reconhecimento:  
Portaria nº 821, de 

30/12/2014 
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Bacharelado em Farmácia Farmácia 

(Bacharelado) 

Portaria nº 502, de 

22/12/2011 

 

DOU Nº. 247 Seção I 

– 

Pagina 194 –Brasília – 

de 26/12 de 2011. 

 

200 vagas anuais 

Portaria de 
Reconhecimento Nº 
652, de 29/06/2017 

 
Bacharelado em 

Biologia 

 

Ciências 

Biológicas 

(Bacharelado) 

Portaria nº 251, de 

07/07/2011 

 

 

Portaria nº 819, de 
29/10/2015 

Licenciatura em 

Biologia 

 

 

Ciências 

Biológicas 

(Licenciatura) 

Portaria nº 205, de 

27/06/2011 

 

 

 
Aguardando 

Bacharelado em 

Ciências Contábeis 

Ciências 

Contábeis 

(Bacharelado) 

Portaria nº 1028, de 

29/09/2017. 

 

Bacharelado em 

Administração 

Administração 

(Bacharelado) 

Portaria nº 502, de 

22/12/2011 

 

 

 
Aguardando avaliação 

Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão 

Financeira 

Gestão 

Financeira 

Portaria nº 385, de 

19/09/2011 

 

 

 
Portaria nº 433, de 

30/07/2014. 

 

Bacharelado em 

Nutrição  

 

Nutrição  

 

Portaria nº 563, de 

27/09/2016 

Aguardando  

 

 

O Programa de Pós-Graduação foi fundado em dezembro de 2007, quando o Conselho 

Deliberativo da Mantenedora aprovou a proposta feita pela FACULDADE LS com área de 

concentração em “SAÚDE" e com sua interface em “EDUCAÇÃO”, para que se estabelecesse um 

programa de natureza interdisciplinar. 

 

A Pós-Graduação Lato Sensu abrange exclusivamente os Cursos de Especialização e destina-se 

ao aprofundamento dos conhecimentos obtidos na graduação, ao preparo do estudante para o 

mercado de trabalho ou para iniciar a vida acadêmica na docência e na pesquisa.  

 

O programa está em plena expansão, e atualmente os seguintes cursos são ofertados:  

 

 Análises Clínicas. 

 Atenção Farmacêutica. 

 Auditoria, Gestão e Planejamento em Saúde. 

 Docência do Ensino Superior. 

 Enfermagem do Trabalho. 

http://emec.mec.gov.br/plugins/download/arquivo.php?666ac576aa2666cff323f5d976d592a6=MjY0NTk5XzEwMTUyLnBkZg==&d6fe1d0be6347b8ef2427fa629c04485=SWVzXzMxNDcv
http://emec.mec.gov.br/plugins/download/arquivo.php?666ac576aa2666cff323f5d976d592a6=MjY0NTk5XzEwMTUyLnBkZg==&d6fe1d0be6347b8ef2427fa629c04485=SWVzXzMxNDcv
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 Enfermagem Obstétrica. 

 Radioterapia e Tomografia Computadorizada. 

 Ressonância Magnética e Anatomia Radiológica. 

 Unidade de Tratamento Intensivo – UTI. 

 Urgência e Emergência. 

 

A FACULDADE LS vem crescendo e ganhando expressão no cenário local. Mesmo sendo 

considerada uma Instituição de pequeno porte, tem se destacado por sua atuação junto à 

comunidade, com destaque para a área da saúde. Desse modo, uma breve análise do perfil dos 

estudantes é necessária evidenciar o papel social desenvolvido por essa IES.  

 

 

 

5. PERFIL DOS ESTUDANTES DA FACULDADE LS _________________________ 

 

Considerando o perfil de ingressantes dos últimos cinco anos, mapeado por meio do Sistema 

Educacional Integrado utilizado pela IES, destaca-se que: 

 Mais de 70% são do sexo feminino e oriundos de escolas públicas da região; 

 A maioria dos estudantes afirma ter renda familiar de até três salários mínimos; 

 Mais de 80% dos estudantes trabalham e estudam concomitantemente; 

 Aproximadamente 50% se declararam branco e somente cerca de 14% negros; 

 Em relação ao grau de escolaridade dos pais, mais de 40% afirmaram que possuem apenas 

o ensino fundamental do 1º ao 5º ano e menos de 10% concluíram o ensino superior. 

É possível concluir que o público-alvo da FACULDADE LS é pertencente à Classe Social D (de 

acordo com a classificação do IBGE 2015), sendo o ingresso no ensino superior uma oportunidade 

de inclusão e promoção de maiores possibilidades de conhecimento e ascensão no mercado de 

trabalho e, consequentemente, de ascensão social.  

Ademais, ao analisar esses dados, a FACULDADE LS tem de forma constante ampliado as políticas 

de ensino e apoio ao estudante a fim de favorecer o seu acesso e a sua permanência. Desde 2013, o 

número de bolsas vinculadas aos Programas Sociais foi ampliado de modo significativo, com 

destaque para o Prouni, como pode ser observado nos gráficos a seguir: 
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Gráfico 1- Total de Estudantes Bolsistas na Faculdade LS (2014) 

 

 

 

Gráfico 2- Total de Estudantes Bolsistas na Faculdade LS (2015) 

 

 

Gráfico 3- Total de Estudantes Bolsistas na Faculdade LS (2016) 
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II. CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO 

 

 

1. DADOS GERAIS ____________________________________________________ 

 

 Nome do Curso: Curso Superior de Tecnologia em Radiologia 

 Nome da Mantida: FACULDADE LS 

 Turno de funcionamento: Matutino/Noturno 

 Total de vagas anuais: 200 anuais 

 Regime acadêmico: seriado semestral 

 Regime de matrícula: semestral 

 Tempo de integralização curricular: 3 anos (três anos) 

 Tempo de integralização curricular mínima: 06 semestres 

 Tempo de integralização curricular máxima: 10 semestres 

 Carga horária total do curso (incluindo o Estágio Supervisionado e Atividades 

Complementares): 2.880 

 

 

 

2. JUSTIFICATIVA PARA OFERTA DO CURSO: RELEVÂNCIA SOCIAL COM 

BASE NOS FATORES SOCIOAMBIENTAIS E SOCIOECONÔMICOS _________ 

 

Observados os parâmetros de qualidade e ciente de suas responsabilidades sociais, a FACULDADE 

LS tem se orientado no oferecimento de Cursos de Graduação e Pós-Graduação compromissados 

com as demandas e necessidades sociais.  
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2.1 - Contexto Profissional: 

 

A regulamentação da profissão de técnico em radiologia ocorreu com a publicação da Lei 7.394 de 

29 de outubro de 1985. Desse período em diante, o campo de atuação profissional ampliou-se 

gradativamente mais, em especial, com o avanço das tecnologias e da própria ciência. Para atuar no 

campo radiológico, faz-se necessário, cada vez mais, conhecimentos vinculados à área.  

Apesar disso, a regulamentação específica do Tecnólogo em Radiologia ainda encontra-se no 

Congresso Nacional, por meio do Projeto de Lei 2.245/07, do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG). A 

Frente Nacional dos Tecnólogos (FNT) e o Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia 

(CONTER) estão realizando uma campanha ostensiva no Congresso Nacional para que os 

deputados federais apreciem o PL n.º 2.245/2007, que regulamenta a profissão de Tecnólogo em 

Radiologia. 

Essa regulamentação é importante porque o tecnólogo em radiologia faz parte da equipe médica, 

tendo conhecimentos científicos e práticos de nível superior. Além disso, o seu processo de 

formação visa formas de organização e gestão, diferenciando-se do técnico por poder atuar como 

supervisor de proteção radiológica. 

Os tecnólogos possuem uma ampla área de atuação, sem precisar de especialização por possuir 

conhecimentos sobre métodos de imagem. É relevante estar aptos para desenvolver as funções 

acompanhando o desenvolvimento tecnológico, isso porque, um exame pouco detalhado pode gerar 

um mau laudo, o que, por sua vez, poderá gerar transtornos maiores, alguns, até judiciais. 

 

2.2 – Mercado de Trabalho 

 
Os campos de atuação do tecnólogo em radiologia ampliam-se cada vez mais. Há, no momento, a 

possibilidade de entrada no mercado de trabalho por diferentes vias, que são: médica (setor de 

diagnóstico), radioterápica (setor terapia), industrial, radiologia veterinária e radiologia odontológica 

(DAMAS; SAVAREGO, 2007). Isso porque o tecnólogo em radiologia atua em áreas mais complexas 

e possuem outras oportunidades de atuação no mercado de trabalho. Atualmente, é uma profissão 

em desenvolvimento, o que decorre do alto crescimento da tecnologia (SILVA et al., 2013).  

O tecnólogo em Radiologia tem, dentre suas atribuições, o preparo e a operação de equipamentos 

de diagnóstico por imagem. Tais equipamentos são fundamentais na medicina moderna, pois 

possibilitam um auxílio significativo para os médicos, que podem detectar diversas doenças por meio 

de imagens de estruturas internas do organismo. 
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A preparação do ambiente para a realização do exame envolve o preparo de soluções químicas, a 

utilização de meios de contrastes radiológicos e a observação das normas de radioproteção. Faz 

parte, também, do trabalho deste profissional a preparação do paciente para exames como: 

mamografia, radiografia convencional, ressonância magnética e tomografia, entre outros. Além da 

medicina, estes equipamentos são utilizados na área industrial e engenharia. Eles podem, por 

exemplo, rastrear tubulações e estruturas metálicas que estão escondidas sob o concreto. 

As possibilidades de atuação do Tecnólogo em Radiologia vão ao encontro das demandas da 

população do DF. Cresce, cada vez, mais a utilização dos serviços em saúde. Existem, atualmente, 

em torno de 177 estabelecimentos de saúde do SUS (IBGE, 2016). Em Brasília e nas regiões 

administrativas do entorno há, atualmente, 23 hospitais da rede pública, 7 Unidades de Pronto 

Atendimento (UPA), em torno de 80 estabelecimentos que realizam exames radiológicos e mais 

outras clínicas e hospitais da rede particular que oferecem atendimentos na área de radiologia, 

incluindo atendimentos nas áreas veterinária e odontológica.  

Aliado aos serviços já oferecidos há as campanhas de prevenção de doenças e promoção de saúde, 

as quais alertam a população para os cuidados necessários e importantes para uma boa qualidade 

de vida. A campanha nacional referente ao câncer de mama, por exemplo, alerta o público feminino 

acerca da relevância de mamografias, indicadas pelos médicos, e outros cuidados. 

No DF, o acesso às informações/campanhas e a possibilidade da população em buscar 

atendimentos radiológicos, favorecem o mercado de trabalho para o egresso do curso de radiologia. 

Os dados do IBGE (2016) mostram que, nessa região, a média per capita população é a maior do 

Brasil. É também uma região que está em pleno desenvolvimento. 

Para favorecer esse desenvolvimento regional, o curso de Tecnologia em Radiologia oferecido pela 

FACULDADE LS busca responder às demandas no mercado de trabalho da região de Taguatinga e 

Entorno. Essas regiões sofreram nas últimas décadas uma expansão significativa, em localidades 

como Colônias Agrícolas Vicente Pires, Aguas Claras, Samambaia e regiões do Entorno como Aguas 

Lindas de Goiás. Faz-se necessária, então, a ampliação do oferecimento de qualificação profissional, 

capacitando a população para a resolução de desafios e interesses emanados da sociedade e do 

desenvolvimento econômico e social da região.  

A Região Administrativa de Taguatinga, de modo específico, inscreve-se no Programa de Expansão 

Industrial, que tem como objetivo a integração entre a área industrial, o desenvolvimento tecnológico 

e o meio ambiente. Essa localidade, além de oferecer uma infraestrutura sólida para a instalação de 

indústrias, preocupa-se em melhorar as condições naturais do local, preservando também a 

natureza. 
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A FACULDADE LS vem ao encontro dessas necessidades, atuando na educação superior, 

promovendo a disseminação do conhecimento e formando pessoas capacitadas a promover o 

desenvolvimento regional. Para tanto, o curso proposto irá oportunizar uma grade curricular 

estruturada de modo a favorecer uma profissionalização sólida e atual, com disciplinas de ampla 

abrangência, que possibilitarão ao egresso o desenvolvimento de habilidades e competências para o 

exercício das diferentes atividades que o mercado solicita, observando ainda as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Tecnologia em Radiologia (Resolução 

CNE/CEP 3, de 18 de Dezembro de 2002 e Parecer CES/CNE436/2001). 

A instituição está atenta às transformações nacionais e regionais. A sociedade moderna vive um 

momento histórico diferenciado, marcado por rápidas transformações científicas, tecnológicas e dos 

meios de comunicação, o que requer a formação de profissionais criativos e dinâmicos, 

comprometidos com o êxito das organizações brasileiras, aptos a atenderem às demandas nacionais 

e internacionais. A formação oferecida buscará fomentar nos estudantes a capacidade de contribuir 

para o desenvolvimento da área de saúde, especialmente no diagnóstico e radiodiagnóstico e para o 

desempenho das organizações em geral e da Capital Federal, de maneira específica.  

A ampliação do mercado de trabalho para o tecnólogo em radiologia está acompanhada do aumento 

de estudantes que optam pelo curso. Conforme dados do INEP/MEC, a evolução dos cursos de 

Tecnologia em Radiologia vem ocorrendo de forma vertiginosa. Em 2014, a quantidade de 

estudantes matriculados representava 7,8% da população estudantil de ensino superior no Distrito 

Federal, com 1500 alunos matriculados. Nesse período, houve um aumento nominal de 25% na 

quantidade de matrículas. Aumento esse que foi acompanhado por um recuo de 18% na quantidade 

de estudantes concluintes. O gráfico a seguir demonstra as informações do DF: 

Gráfico 4 – Situação do estudante de Tecnologia em Radiologia em formação no DF (2009-

2014) 

 

Índice 

 Ingressantes  

 Matriculados  

 Concluintes  
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No DF, hoje, o curso vem sendo oferecido pelas seguintes instituições de ensino:  

 Faculdade JK: com 41% dos estudantes matriculados; 

 Universidade Paulista – UNIP: com 30% dos matriculados; 

 Faculdade LS: com 22% dos estudantes matriculados;  

 Faculdades Integradas Promove de Brasília: com 7,4% dos matriculados. 

A Faculdade LS vem investindo no curso de radiologia. Gradativamente, há a aquisição de novas 

fontes bibliográficas, laboratório de práticas radiológicas e a ampliação dos campos de estágio. Com 

isso, a qualidade do ensino está ampliando cada vez mais. Enquanto no DF o crescimento nominal 

de matriculas cresceu 25%, na Faculdade LS, esse crescimento representou 32%. Outro fator 

relevante é a quantidade de concluintes. No DF ocorreu um recuo de 18% e na IES houve um 

crescimento de 13% nesse mesmo item. O gráfico a seguir demonstra tais informações: 

Gráfico 5 – Situação do estudante de Tecnologia em Radiologia na Faculdade LS - (2009-2014) 

 

 

 

Para tanto, é ofertado um curso dinâmico, que incentiva os estudantes a buscarem e produzirem 

conhecimentos. A FACULDADE LS, por meio desse curso, pode assumir um papel importante na 

Índice 

 Ingressantes  

 Matriculados  

 Concluintes  
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formação e capacitação de profissionais qualificados para o atendimento na área de saúde na 

sociedade. 

Em síntese, o curso foi concebido com o compromisso de oferecer uma sólida formação técnica ao 

lado de uma formação ética e humanística, preparando o estudante para enfrentar os desafios das 

rápidas transformações da sociedade, do mercado de trabalho e das condições de exercício 

profissional em harmonia com o desenvolvimento sustentável.  

No campo da extensão, projetos integradores voltados para as ações de responsabilidade social da 

IES e aproximação com a comunidade foram implementadas e estão em desenvolvimento. Entre 

esses, busca-se realizar visitas técnicas em hospitais, no zoológico, em Abadia de Goiás, dentre 

outros. 

Ademais, o Núcleo de Extensão da Faculdade LS oferta periodicamente um conjunto de cursos de 

atualização, organiza minicursos durante as Jornadas Acadêmicas, workshop e simpósios com o 

objetivo de integrar ensino e comunidade e favorecer práticas interdisciplinares que diversificam o 

currículo acadêmico, favorecendo, assim, um ensino diferenciado e de qualidade. 

E com a intenção de difundir o conhecimento produzido, atividades de iniciação científicas são 

estimuladas. Para tanto, os estudantes são incentivados a observar a realidade social e, a partir da 

identificação de demandas específicas, desenvolver pesquisas e estudos que possibilitem novas 

alternativas de atuação. 
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III. ORGANIZAÇÃO E POLÍTICAS INSTITUCIONAIS 

 

1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL: ÓRGÃOS COLEGIADOS _______________ 

 

De acordo com artigo 3º do Regimento Geral, são órgãos da faculdade: 

I - Conselho Superior;  

II - Diretoria Geral; 

III – Diretoria de Ensino; 

IV– Instituto Superior de Educação; 

V - Colegiado de Curso; 

VI - Coordenadoria de Curso. 

 

Figura 1 - Organograma Institucional 

 

Fonte: PDI  
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O funcionamento dos órgãos deliberativos, conforme o artigo 4º do Regimento Geral, obedece às 

seguintes normas: 

I - as reuniões realizam-se no início e no final de cada semestre e, extraordinariamente, por 

convocação do Presidente ou a requerimento de 1/3 (um terço) dos membros do respectivo órgão; 

II - as reuniões realizam-se com a presença de metade mais um dos membros do respectivo órgão; 

III - as reuniões de caráter solene são públicas e realizam-se com qualquer número;  

IV - nas votações são observadas as seguintes regras: 

a) as decisões são tomadas por maioria dos presentes; 

b) as votações são feitas por aclamação ou por voto secreto, segundo decisão do plenário; 

c) as decisões que envolvem direitos pessoais são tomadas mediante voto secreto; 

d) o Presidente do colegiado participa da votação e no caso de empate, terá o voto de qualidade; 

e) nenhum membro do colegiado pode participar de sessão em que se aprecie matéria de seu 

interesse particular; 

f) cada membro do respectivo colegiado terá direito a apenas 1 (um) voto; 

V - da reunião de cada órgão é lavrada ata, que é lida e aprovada ao final da própria reunião ou início 

da reunião subsequente; 

VI - os membros dos órgãos, quando ausentes ou impedidos de comparecer às reuniões, são 

representados por seus substitutos; 

VII - as reuniões que não se realizarem em datas pré-fixadas no calendário acadêmico, aprovado 

pelo Colegiado, são convocadas com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, salvo em 

caso de urgência, constando da convocação, a pauta dos assuntos. 

 

O artigo 5º destaca que é obrigatório e preferencial a qualquer outra atividade na Instituição o 

comparecimento dos membros dos órgãos deliberativos às reuniões de que façam parte. 

 

De forma específica, é importante ressaltar a composição, as atribuições e o funcionamento do  

Colegiado de Curso e do Núcleo Docente Estruturante 

 

 

1.1. O Colegiado de Curso _____________________________________________ 

 
Conforme Regimento Geral da FACULDADE LS e Regulamento Interno, o Colegiado de Curso é um 

órgão consultivo em matéria administrativa e disciplinar e deliberativo em matéria didático-científica. 

Tem por finalidade acompanhar a implementação do Projeto Pedagógico; discutir temas ligados ao 

curso; planejar e avaliar as atividades acadêmicas do curso. 
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O representante do corpo discente deve ser estudante do curso, indicado por seus pares para 

mandato de 1 (um) ano, com direito à recondução. 

 

 

Constituição do Colegiado de Curso  

 

O Colegiado de Curso é constituído:  

I – pelo Coordenador, seu Presidente;  

II – pelos professores vinculados ao curso;  

III - pelos professores vinculados a outros Colegiados da Faculdade, mas que ministram aulas no 

curso;  

IV – por um representante estudantil, indicado por seus pares, com mandato de 01 (um) ano, 

permitida apenas uma recondução. 

§ 1º - O mandato do Coordenador de Curso é de 03 (três) anos, permitida a recondução. 

§ 2º - Em seus impedimentos, o Coordenador do Colegiado de Curso é substituído por um professor, 

designado pela Diretoria Geral. 

§ 3º - O Colegiado de Curso conta com o apoio técnico-pedagógico dos membros do seu respectivo 

Núcleo Docente Estruturante (NDE), constituído por 05 (cinco) professores do curso, conforme 

preconiza a legislação.  

 

 

Competências  do Colegiado de Curso: 

 

São competências gerais, conforme o artigo 30 do Regimento Geral: 

I - fixar o perfil do curso e as diretrizes gerais das disciplinas, com suas ementas e respectivos 

programas; 

II - elaborar o currículo do curso e suas alterações com a indicação das disciplinas e respectiva carga 

horária, de acordo com as diretrizes curriculares emanadas do Poder Público; 

III - promover a avaliação do curso; 

IV - decidir sobre aproveitamento de estudos e de adaptações, mediante requerimento dos 

interessados; 

V - colaborar com os demais órgãos acadêmicos no âmbito de sua atuação; 

VI - exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe forem delegadas pelos demais órgãos 

colegiados. 

 

Conforme Regulamento Interno compete ao Colegiado de Curso, de forma específica: 
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I - avaliar e propor melhorias ao Projeto Pedagógico do Curso (PPC), a fim de adequá-lo ao Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) e às necessidades que se fizerem necessárias, submetendo-o à 

aprovação da Direção Geral; 

II - definir o perfil profissiográfico dos egressos do curso;  

III - elaborar, no início de cada ano letivo, o calendário das atividades do curso, tais como: 

cronograma de reuniões ordinárias, atividades complementares, cursos de extensão, semana 

pedagógica, simpósios, jornadas dos cursos, entre outros eventos acadêmicos;  

IV - analisar os resultados apresentados pelos estudantes participantes do Exame Nacional de 

Desempenho do Estudante (ENADE), com a finalidade de conhecer o respectivo desempenho e 

propor mudanças curriculares, quando for o caso;  

V - aprovar os Planos de Ensino elaborados pelos professores, considerando a compatibilidade entre 

seus objetivos e a integração dos respectivos conteúdos programáticos;  

VI - opinar sobre a reestruturação ou reformulação do Projeto Pedagógico do Curso; 

VII - distribuir encargos de ensino e de extensão entre seus professores, respeitadas suas 

especialidades e coordenar-lhes as atividades;  

VIII - pronunciar-se, quando necessário, sobre aproveitamento de estudos e adaptações de 

estudantes transferidos ou de portadores de diploma de nível superior;  

IX - propor à Diretoria Geral a oferta de cursos de especialização e de extensão relativos à área do 

conhecimento do curso;  

X - aprovar o plano e o calendário anual de atividades do Colegiado elaborado pelo seu 

Coordenador; 

XI - propor aos órgãos superiores programas para a atualização de seus quadros de docentes e 

discentes;  

XII - propor à Diretoria Geral a admissão de monitores; 

XIII - opinar sobre a criação de comissões necessárias aos trabalhos da IES; 

XIV - opinar, em grau de recurso, sobre questões a serem submetidas ao Conselho Superior; 

XV - incumbir-se de outras atribuições que lhe estejam previstas neste regulamento, ou que 

decorram de seu campo de decisão e responsabilidade. 

 

 

Compete ao Coordenador de Curso, Presidente do Colegiado (Art. 33 do Regimento Geral): 

I - convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Curso; 

II - representar a Coordenadoria de Curso perante as autoridades e órgãos da Faculdade; 

III - elaborar o horário escolar do curso e fornecer à Diretoria os subsídios para a organização do 

calendário acadêmico; 

IV - orientar, coordenar e supervisionar as atividades do curso; 
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V - fiscalizar a observância do regime escolar e o cumprimento dos programas e planos de ensino, 

bem como a execução dos demais projetos da Coordenadoria; 

VI - acompanhar e autorizar estágios curriculares e extracurriculares no âmbito de seu curso; 

VII - homologar aproveitamento de estudos e propostas de adaptações de curso; 

VIII - exercer o poder disciplinar no âmbito do curso; 

IX - executar e fazer cumprir as decisões do Colegiado de Curso e as normas dos demais órgãos da 

Faculdade; 

X - exercer as demais atribuições previstas neste Regimento e aquelas que lhe forem atribuídas pelo 

Diretor Geral e demais órgãos da Faculdade. 

 

Quanto ao funcionamento do Colegiado de Curso, destaca-se: 

 O Colegiado reúne-se ordinariamente 2 (duas) vezes por semestre e, extraordinariamente, a 

qualquer tempo, quando convocado pelo seu Presidente, por sua própria iniciativa ou a 

requerimento de, no mínimo 1/3 (um terço) de seus membros.  

 A convocação é feita por escrito, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. 

 Em caso de urgência, a critério do Presidente do Colegiado, a convocação pode ser feita 

com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

 A ausência de representantes de determinada categoria não impede o funcionamento do 

Colegiado, nem invalida as decisões. 

 O comparecimento dos membros às reuniões do Colegiado de Curso prevalece a qualquer 

outra atividade acadêmica, o comparecimento dos membros às reuniões do Colegiado de 

Curso, vedada qualquer forma de representação. 

 Para instalar-se reunião de Colegiado o quorum mínimo para reunião é de maioria absoluta, 

e para aceitação da deliberação é de maioria relativa dos presentes. 

 

Importante destacar que o comparecimento dos membros às reuniões do Colegiado de Curso 

prevalece a qualquer outra atividade acadêmica.  

 

 

1.2. O Núcleo Docente Estruturante ____________________________________ 

 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é um órgão consultivo e de assessoramento, vinculado ao 

Colegiado de Curso, sendo responsável pelo processo de concepção, consolidação e atualização 

contínua do respectivo Projeto Pedagógico.  

 

As atribuições do NDE, conforme Regulamento Interno são:  
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I.Propor alterações da matriz curricular, encaminhando-as ao Colegiado do Curso para a devida 

apreciação;  

II.Avaliar, constantemente, a adequação do perfil profissional do egresso do curso com as 

disponibilidades do mercado de trabalho;  

III.Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades acadêmicas;  

IV.Promover formas de incentivo ao desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão 

oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e aderentes às 

políticas desta Instituição de Ensino relativas à área do conhecimento;  

V.Zelar pelo cumprimento das diretrizes curriculares nacionais para o respectivo curso de 

graduação;  

VI.Participar da revisão e atualização periódica do Projeto Pedagógico do Curso para análise a 

aprovação do Colegiado de Curso;  

VII.Supervisionar os critérios de avaliação do rendimento escolar e de acompanhamento dos 

estudantes, que forem estabelecidos pelos docentes do Curso, observadas as normas 

preconizadas pela Faculdade LS;  

VIII.Analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares que compõem a matriz 

curricular do curso;  

IX.Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos estabelecidos pelo 

Projeto Pedagógico;  

X.Analisar e acompanhar o desempenho do corpo docente, oferecendo formação pedagógica 

continuada e metodologia de ensino atual, de acordo com eventuais dificuldades detectadas;  

XI.Encaminhar ao Colegiado de Curso sugestões para contratação e/ou substituição de docentes 

e monitores, quando necessário;  

XII.Planejar e acompanhar as atividades complementares e de extensão executadas pelo curso;  

XIII.Produzir trabalhos científicos de interesse do curso;  

XIV.Propor na elaboração do Projeto Pedagógico do Curso procedimentos e critérios para a auto 

avaliação do curso; 

XV.Propor os ajustes que se fizerem necessários no curso, a partir dos resultados obtidos na auto 

avaliação promovida pela Comissão Própria de Avaliação e na avaliação externa;  

XVI.Levantar dificuldades na atuação do corpo docente do curso, que estejam interferindo na 

formação do perfil profissional do egresso;  

XVII.Desenvolver outras atividades que sejam solicitadas pelos órgãos superiores.  

 

O Núcleo Docente Estruturante, conforme Regulamento Interno terá a seguinte constituição:  

I. Conforme preconiza a Resolução CONAES, cada NDE desta Instituição de Ensino será 

constituído por 05 (cinco) professores pertencentes ao corpo docente do respectivo Curso, 

garantindo-se a representatividade das áreas do conhecimento que o integram;  
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II. O Coordenador do Curso, membro nato do NDE, deverá atuar como seu Presidente.  

§ 1º - Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos membros do NDE deverão ter titulação acadêmica 

obtida em programas de pós-graduação stricto sensu, dando-se preferência para os portadores do 

título de doutor, quando houver essa possibilidade.  

§ 2º - Todos os membros do NDE deverão ter regime de trabalho de tempo parcial ou integral. 

Sendo que a indicação dos nomes dos docentes que poderão compor o NDE será encaminhada pelo 

Coordenador do Curso à Direção de Ensino por meio de procedimentos estabelecidos pelo 

Colegiado de Curso, e tendo o mandato de cada membro duração de 02 (dois) anos, permitida uma 

recondução.  

 

O Presidente do NDE, conforme previsto no Regulamento Interno, deverá possuir o título de Mestre 

e/ou de Doutor na área do conhecimento ou correlatas do curso e ter, no mínimo, 03 (três) anos de 

experiência no magistério superior, competindo-lhe:  

I.Convocar e presidir as reuniões, com direito a voto e ao de qualidade, quando for o caso;  

II. Representar o NDE junto aos órgãos superiores desta Instituição de Ensino Superior;  

III.Encaminhar as deliberações do NDE aos órgãos competentes desta Instituição de Ensino;  

IV. Designar um de seus membros para secretariar e lavrar as Atas das reuniões;  

V.Coordenar a integração do NDE com os demais Colegiados e setores desta Instituição de 

Ensino;  

VI. Solicitar à Diretoria de Ensino o desligamento de membro do NDE, quando for o caso;  

VII.Executar outras atribuições pertinentes ao NDE que forem solicitadas pelos órgãos superiores. 

 

Do Funcionamento 

 

O NDE reunir-se-á, ordinariamente, por convocação de seu Presidente, de acordo com calendário 

estabelecido no início do período letivo e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo 

Presidente ou por solicitação de, pelo menos, 02 (dois) de seus membros. Ademais, no início de 

cada semestre letivo, no período destinado ao Planejamento de ensino, o Presidente do NDE deverá 

encaminhar à Diretoria de Ensino o calendário de reuniões, prevendo a realização de, pelo menos, 

duas semestrais.  

 

As reuniões deverão ter início com, pelo menos, 2/3 (dois terços) de seus membros, conforme 

Regulamento Interno. Constatada a falta de quórum, o início da sessão fica transferido para 30 

(trinta) minutos após a hora marcada na Convocação e, após este prazo, poderão funcionar com, no 

mínimo, 02 (dois) de seus membros, devendo constar em Ata os nomes dos docentes presentes e 

dos que, eventualmente, tenham justificado suas ausências.  
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As decisões do NDE serão tomadas por maioria simples de votos, com base no número de 

presentes, sendo que, conforme Regulamento Interno, as votações deverão ser observados os 

seguintes procedimentos, a saber: 

I.Em todos os casos, o voto deverá ser aberto;  

II.Qualquer membro do NDE poderá fazer constar expressamente em Ata o seu voto;  

III.Nenhum membro desse órgão poderá votar ou deliberar em assuntos que lhes seja de seu 

interesse;  

IV.Não serão admitidos votos por procuração.  

 

Destaca-se ainda a necessidade de registro das deliberações de cada reunião em Ata, que será 

discutida e votada na reunião seguinte para sua aprovação e assinatura dos membros que dela 

participaram.  

 

 

2. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS _________________________________________ 

 

As políticas da FACULDADE LS estão expressas de acordo com as seguintes dimensões: (1) 

ensino, (2) pesquisa, (3) extensão e (4) gestão. A dimensão do ensino contempla tanto a graduação 

como a pós-graduação. A formulação dessas políticas está organizada de acordo com objetivos e 

ações. Há ainda políticas destinadas à qualificação, plano de carreira e regime de trabalho. 

a) Políticas de Ensino 

A instituição educacional, como lócus de divulgação e sistematização do saber construído 

historicamente pela humanidade, nos seus diferentes estágios de produção, assume, na 

contemporaneidade, aquilo que a caracteriza como instância articuladora do conhecimento nas suas 

diferentes dimensões. Nessa perspectiva, a política de ensino da Faculdade LS enfatiza a 

preparação do ser humano para entender e intervir adequadamente na sociedade em que vive, 

buscando formar cidadãos com uma visão inter e multidisciplinar de sua área de atuação, com 

pensamento global em suas ações e elevados padrões éticos.  

Os princípios pedagógicos estão estruturados sobre a égide da interdisciplinaridade e da 

contextualização que vinculem a educação ao mundo do trabalho e à prática social, à compreensão 

de significados, à preparação para o exercício da cidadania, à construção da autonomia intelectual e 

do pensamento crítico, ao aprendizado da flexibilidade para a compreensão das novas condições de 

vida e de organização social, ao relacionamento da teoria com a prática; cumprindo o disposto na Lei 

nº 11.645, de 10 de março de 2008, Resolução CNE/CP nº 01, de 17 de junho de 2004, e Portaria 

Normativa/MEC nº 21, de 28 de agosto de 2013. 
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Visando um padrão de excelência acadêmica, o ensino proporciona a construção de competências, 

habilidades e atitudes, por meio da utilização de práticas pedagógicas diversificadas, fundamentais 

na formação mais qualificada. Tais práticas deverão ser constituídas por aulas teóricas e teórico-

práticas, ao utilizar tecnologias educacionais inovadoras, práticas laboratoriais e de campo, 

elaboração de trabalho de conclusão de curso, atividades de monitoria e estágio, participação em 

projetos de pesquisa, de iniciação científica e em atividades de extensão, bem como em congressos, 

eventos, oficinas e colóquios, entre outros. 

São objetivos da política de ensino da FACULDADE LS no âmbito do Curso de Tecnologia em 

Radiologia: 

Objetivo 1 – Assegurar a oferta de um ensino de qualidade, pautando em um processo crítico, 

reflexivo e criativo, voltado a formação integral e articulado ao contexto histórico-cultural. 

Ações: 

• Formulação e avaliação das políticas e ações relacionadas ao curso de Tecnologia em Radiologia 

em consonância com a missão da FACULDADE LS e de acordo com as diretrizes curriculares 

nacionais.  

• Acompanhamento dos processos de avaliações internas e externas do curso, para conscientizar a 

comunidade acadêmica da sua importância na melhoria contínua da qualidade do curso.  

• Promoção da formação continuada dos professores do curso de Tecnologia em Radiologia da 

FACULDADE LS. 

• Monitoramento dos índices e das causas de evasão e repetência dos estudantes. 

• Fomento a integração, a convivência harmônica e o bem-estar social da comunidade interna.  

• Desenvolvimento de projetos integradores que atuem na realidade social e no processo saúde-

doença do cidadão.  

• Fomento a realização de atividades extracurriculares, como visitas técnicas e ações sociais. 

• Implementação de cursos de pós-graduação lato senso na área de radioterapia, ressonância 

magnética e tomografia computadorizada a fim de promover a integração com o curso de graduação.  

 

Objetivo 2 – Incentivar ações inovadoras no processo didático.  

Ações: 
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• Estímulo à utilização de metodologias educacionais inovadoras e ativas.  

• Fortalecimento da interdisciplinaridade. 

• Estímulo ao desenvolvimento e a responsabilidade dos estudantes do curso de Tecnologia em 

Radiologia em atividades de monitoria, iniciação científica, extensão e aprimoramento profissional.  

• Incentivo a ampliação na promoção de eventos acadêmicos inovadores com a participação de 

palestrantes externos.  

Objetivo 3 – Institucionalizar ações de interação com os egressos do curso de Tecnologia em 

Radiologia. 

Ações: 

• Implantar políticas de relacionamento com os egressos para fornecer subsídios ao curso, visando à 

constante atualização da matriz curricular perante as necessidades da sociedade.  

• Desenvolver ações de cooperação e de promoção institucional com os egressos.  

 

b) Política de Pesquisa  

A FACULDADE LS, ao incentivar a iniciação científica, entende que está baseada no princípio de 

que aprender a pensar é uma atitude metodológica que se aplica a qualquer disciplina. Uma de suas 

funções é conduzir ao aprendizado de métodos e técnicas para o desenvolvimento da capacidade de 

pensar criticamente, direcionar o olhar e exercitar a habilidade para lidar com problemas e buscar 

soluções. 

Constituem objetivos essenciais da FACULDADE LS para o curso de Tecnologia em Radiologia no 

campo da iniciação científica: 

 

Objetivo 4 – Promover a iniciação científica ao longo do processo formação. 

Ações:  

• Definição de linhas de pesquisa que deverão servir como um direcionamento para a capacitação de 

docentes e para o desenvolvimento dos discentes em programas de iniciação científica.  

• Incentivo a participação de docentes e discentes no Programa de Iniciação Científica (PIC-LS).  
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• Fomento a participação de docentes e discentes em eventos científicos para apresentação de 

trabalhos.  

• Apoio à produção bibliográfica dos docentes. 

c) Política de Extensão 

As atividades de extensão da FACULDADE LS ocorrerão articuladas às atividades acadêmicas de 

ensino junto à comunidade local, visando, sobretudo, contribuir para elevar as condições de vida da 

comunidade e para o progresso e desenvolvimento da região. 

As atividades de extensão serão realizadas por meio de cursos, assessoramentos ou serviços a 

pessoas, grupos, comunidade, instituições. 

O objetivo no campo da extensão é: 

 

Objetivo 05 – Promover atividades de extensão, estimulando propostas inovadoras de 

interação comunitária. 

Ações: 

• Incentivo à participação de docentes e discentes no Programa de Extensão. 

• Aumento do número de cursos de extensão oferecidos que atendam as necessidades dos 

estudantes do curso de Tecnologia em Radiologia.  

• Estabelecimento de uma política de avaliação das ações de extensão. 

• Desenvolvimento de projetos interdisciplinares que favoreçam a interação dos estudantes com a 

comunidade nas ações de ensino e projetos sociais. 

 

3. RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO ________________________ 

 

A FACULDADE LS, preocupada em cumprir sua Missão, procura atuar de forma responsável por 

meio da aplicação das melhores práticas de Ensino, Cultura, Arte, Extensão e Gestão, 

implementando ações voltadas a Gestão Integrada que envolve a qualidade, o meio ambiente, a 

segurança e saúde ocupacional e de responsabilidade ética e social. 

As mudanças que aconteceram nas duas últimas décadas, especialmente as relacionadas aos 

avanços científicos e tecnológicos e, também, às expectativas das empresas que têm enfrentado os 
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mercados globalizados extremamente competitivos, têm provocado súbitas transformações no 

exercício do trabalho e nas modalidades de ensino. Essas necessidades, de uma maneira geral, têm 

demonstrado uma visão global dos problemas e das necessidades que a sociedade tem em relação 

ao ensino. 

A atual realidade, caracterizada por rápidas transformações no mundo do trabalho, pela 

competitividade e desintegração de barreiras que separavam setores econômicos, pela velocidade 

da informação e mercado em constante modificação, criaram novas necessidades dentre as quais a 

de uma profunda reflexão acerca da concepção e das finalidades da educação e sua relação com a 

sociedade, o tipo de indivíduo que se deseja formar e a contribuição de cada um na construção de 

um mundo mais justo. 

A FACULDADE LS, neste sentido, pauta-se na necessidade de formação e qualificação de recursos 

humanos, a fim de acompanhar as transformações do mundo globalizado e atender às novas 

exigências do mercado. Contribui, com isso, para diminuir a demanda ainda existente de vagas no 

ensino superior do país e, especialmente, no Distrito Federal, por meio da oferta de um ensino de 

qualidade. 

Esta proposta está construída considerando o contexto de uma realidade complexa. Foram 

consideradas as potencialidades da Região Centro-Oeste brasileira e, mais precisamente, do Distrito 

Federal, dentre os quais necessitam de mão de obra-qualificada para o desenvolvimento de um 

serviço adequado ao que a população necessita. 

Assume-se, nessa perspectiva, o compromisso de trabalhar junto aos estudantes as situações que 

se apresentam como problemas e necessidades locais, regionais e nacionais, incluindo entre outras, 

a competência de trabalhar com as novas tecnologias; trabalhar com populações com características 

diferentes de suas próprias (da cultura, da linguagem, da família, da comunidade, do gênero, da 

escolarização) e trabalhar com diferentes ambientes educacionais, além da escola. 

No cumprimento da responsabilidade social, criaram-se diversos projetos institucionais, e outros por 

cursos, por meio do estabelecimento de projetos integradores, em que docentes e estudantes 

prestam atendimento à comunidade. 

Além disso, fazem-se necessárias atividades comuns entre os cursos, tais como: ações sociais, 

jornadas e feiras temáticas envolvendo toda a comunidade acadêmica e sociedade do entorno da 

IES. Assim como, a obrigatoriedade de Estudo de temas relacionados com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico raciais e para o ensino da história e cultura afro-

brasileira e indígena (Lei nº 11. 645, de 10 de março de 2008); Resolução CNE/CP nº 01, de 17 de 

junho de 2004, e a Portaria Normativa nº 21, de 28 de agosto de 2013, da Associação Brasileira de 

Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) em todos os cursos de ensino superior da FACULDADE 
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LS. Torna-se relevante, ainda, o estudo de políticas de educação ambiental e em direitos humanos, 

visando o desenvolvimento de valores sociais, visão, missão e vocação institucional, pelo qual 

recebemos o selo por participar dos eventos de responsabilidade social. 

Nesse contexto, oferecemos também a disciplina de LIBRAS que, apesar de ser obrigatória para os 

cursos de licenciatura, oferecemos para todos os cursos de bacharelado e tecnológico, viabilizando, 

com essa formação específica, a inclusão social. 

 



IV. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DO CURSO 

 

O projeto pedagógico do curso de Tecnologia em Radiologia pressupõe que a formação do 

Tecnólogo em Radiologia é de suma importância como apoio ao diagnóstico para subsídio à melhor 

interpretação médica. Com o avanço tecnológico, exames como tomografia computadorizada, 

ressonância magnética e a medicina nuclear, na área do diagnóstico e tratamentos radioterápicos 

vem apresentando um aumento dos centros de diagnósticos/tratamento.  

A modernização dos exames e sofisticados equipamentos médicos, com a consequente evolução da 

radiologia, a expansão globalizada das atividades de controle da saúde, com materiais radioativos, 

vêm exigir pessoal técnico especializado para possibilitar a operacionalização de tais serviços com 

segurança e qualidade. 

O maior desafio está em formar profissionais habilitados a manipular e processar imagens 

radiológicas, para otimizar o uso da tecnologia disponível e evitar a adoção de condutas clínicas e 

cirúrgicas impróprias para a saúde do paciente. 

O Tecnólogo em Radiologia possui uma relação direta com a gestão da Saúde e Segurança no que 

se refere às possibilidades da formação do profissional, visando a análise de riscos à saúde, análise 

de riscos à segurança, atendimento a legislação de saúde e segurança. 

O tecnólogo não vai substituir o técnico em radiologia, mas sim ocupar uma lacuna existente entre o 

profissional técnico e o médico. No caso da Radiologia, o tecnólogo se encarregará da gestão e 

supervisão dos serviços radiográficos; trabalhará com técnicas radiográficas e desenvolverá suas 

habilidades em estações de trabalho para estudo e reconstrução de imagens. 

Nesse sentido, a estruturação dos conteúdos programáticos das disciplinas elencadas na matriz 

curricular visa favorecer a constituição de profissionais adequados ao momento social e científico, 

possibilitando a formação de tecnólogos capazes de compreender, analisar, criticar e intervir nos 

diversos contextos em que estão inseridos de forma competente, humana e ética. Esse processo 

viabiliza a inserção dos egressos no mercado de trabalho, desenvolvendo alternativas que atendam 

à melhoria da qualidade de vida da comunidade local e da sociedade como um todo, além do 

desenvolvimento de atitudes éticas norteadoras de sua atuação como cidadão. 

As premissas da organização didático-pedagógica do curso de Tecnologia em Radiologia da 

FACULDADE LS são: 

 Integração dos conteúdos básicos e profissionalizantes;  

 Currículo flexível, dinâmico e contextualizado;  

 Articulação entre teoria e prática e entre ensino-serviços e comunidade;  
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 Abordagem de temas transversais como: cidadania e direitos humanos, diversidade e 

sustentabilidade;  

 Ensino centrado na interação ativa entre professor e estudante; 

 Avaliação para as aprendizagens, na perspectiva avaliação formativa. 

 

 

1. OBJETIVOS DO CURSO/ DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS E 
HABILIDADES ____________________________________________________________________ 

 

 

1.1. Objetivo Geral 

 
Formar o tecnólogo em radiologia com o domínio operacional, utilizando adequadamente as 

tecnologias relacionadas ao diagnóstico, terapia, medicina nuclear e áreas correlatas ao 

processo industrial. 

  

 

1.2. Objetivos específicos 

 

O tecnólogo em radiologia tem como objetivos específicos: 

  

 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 a otimização da imagem diagnóstica; 

 Operar estações de trabalho (Workstation) estudar e fazer reconstrução de imagens digitais e 

computadorizadas; 

 Assessorar no projeto de salas de Radiodiagnóstico, Medicina Nuclear e Radioterapia, sob os 

aspectos da legislação sanitária (RDC 50/02, Portaria 453/98, etc); 

 Planejar e organizar o trabalho na instituição, na perspectiva do atendimento integral do 

serviço, exercendo a função de gestor da instituição; 

 Assimilar as constantes mudanças conceituais (novos procedimentos) e evolução 

tecnológica, aplicando diretamente em sua rotina de trabalho; 

 Realizar pesquisas técnicas na área da saúde; 

 Implementar sistemas de Biossegurança na área da saúde; 
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 Assessorar tecnicamente na venda, aquisição e treinamento em equipamentos de 

Radiodiagnóstico, Medicina Nuclear e Radioterapia; 

 Avaliar a correta aplicação de rotinas e protocolos de trabalho, além das instalações de 

equipamentos; 

 Exercer a docência no ensino, tanto no nível médio como superior, na área da sua 

competência; 

 Prosseguir sua qualificação no nível de pós-graduação: Especialização, Mestrado e 

Doutorado conforme preconiza o artigo 44 da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 

Lei 9394/1996 combinada com o Parecer 436/2001. 

 

 

1.3.  Competências e Habilidades do Egresso 

 

O desafio está em formar, desenvolver e treinar profissionais com competências específicas para 

operar diferentes equipamentos e métodos diagnósticos, métodos de imagenologia e de radiologia 

industrial, otimizando o uso da tecnologia disponível de maneira eficiente, segura e atual. O curso 

também visa à educação continuada e requalificação de profissionais que atuam no mercado de 

trabalho.  

Nesse cenário o Curso Superior de Tecnologia em Radiologia tem a grade curricular cuidadosamente 

planejada para atender às necessidades do mercado de trabalho regional, e formar profissionais e 

cidadãos conscientes de seu papel na sociedade e com competências e habilidades que os 

capacitem para um mercado de trabalho. 

As competências e habilidades almejadas são baseadas nos documentos do MEC/ INEP (como, a 

Portaria n.304 de 8/06/2016) e envolvem: 

 

I - Aplicar o conhecimento científico de física das radiações nas atividades profissionais nas diversas 

modalidades da radiologia;  

II - Aplicar os conceitos de radiobiologia, segurança e proteção radiológica no desenvolvimento das 

atividades profissionais;  

III - Atender a legislação vigente e as recomendações de proteção radiológica relativas ao exercício 

da profissão;  

IV - Aplicar os conceitos de biossegurança na prática profissional;  

V - Aplicar os conceitos de segurança em ressonância magnética;  

VI - Realizar a gerência de rejeitos radioativos em serviços de saúde;  

VII - Compreender os princípios de funcionamento dos equipamentos radiológicos e estar apto a 

assimilar a constante evolução das tecnologias;  
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VIII - Compreender, planejar, executar e promover o desenvolvimento dos protocolos e das técnicas 

radiológicas adequadamente para atender as necessidades específicas em radiodiagnóstico, 

radioterapia, medicina nuclear e radiologia industrial;  

IX - Aplicar os conhecimentos de anatomia, fisiologia e patologia nas diversas modalidades da 

radiologia;  

X - Compreender a aplicabilidade dos meios de contrastes e seus mecanismos de ação;  

XI - Compreender a aplicabilidade dos radiofármacos e seus mecanismos de ação;  

XII - Compreender os princípios de funcionamento dos instrumentos de medida das radiações e suas 

aplicações em proteção radiológica e no controle de qualidade;  

XIII - Utilizar instrumentos de medidas das radiações em proteção radiológica;  

XIV - Planejar, implementar e aplicar programas de garantia de qualidade;  

XV - Interagir em equipes multidisciplinares utilizando raciocínio lógico, análise crítica e conduta ética 

e humanista no exercício profissional;  

XVI - Atuar no controle de qualidade e no processo de otimização das técnicas radiológicas, visando 

a proteção do paciente, do público e dos profissionais;  

XVII - Respeitar os princípios éticos e bioéticos inerentes ao exercício profissional;  

XVIII - Utilizar os sistemas de gerenciamento de informação hospitalar e radiologia digitais;  

XIX - Conhecer e aplicar os princípios de gestão nos serviços de radiologia;  

XX - Conhecer as diretrizes básicas do sistema de saúde coletiva brasileira. 

 

 

1.4. Perfil Profissional do Egresso 

 

O profissional egresso do curso de Tecnologia em Radiologia da FACULDADE LS atuará 

principalmente na operação de equipamentos de radiologia para diagnóstico e terapia, cujo princípio 

de funcionamento utilizará sistemas de produção de imagens por elemento radioativo ou raios X, 

tomografia computadorizada, ressonância magnética, ultrassom. 

Prosseguir sua qualificação no nível de pós-graduação, tendo, ainda, desenvolvido sua capacidade 

de gestão empreendedora para atuar nas organizações de saúde, assim como sua capacidade de 

utilização de métodos científicos para a pesquisa e construção de novos conhecimentos. 

Há outras questões relevantes para o perfil do egresso, como as características que a Portaria do 

INEP nº 304, de 08 de junho de 2016, propõe. São elas: 

 Hábil em tecnologia e ciência nas áreas de radiologia e diagnóstico por imagem, radioterapia, 

medicina nuclear e radiologia industrial;  

 Proativo em atuações inter e multidisciplinar, e gestão em práticas pertinentes ao profissional 

da tecnologia em radiologia; 
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 Ético e humanista, com foco em biossegurança e na proteção radiológica; 

 Reflexivo, crítico e inovador, pautado pela adaptação a novas tecnologias e pela constante 

busca da apropriação das melhores práticas. 

 

Outras competências e habilidades compõem o perfil do profissional egresso, sendo: 

 Desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício profissional do 

tecnólogo em radiologia; 

 Reconhecer a saúde como direito da população e via necessária para as condições dignas de 

vida, atuando de forma a garantir a integralidade da assistência. 

 Reconhecer-se como coordenador do trabalho da equipe de radiologia, promovendo, quando 

necessário, intervenções para atualização da formação profissional; 

 Assumir o compromisso humanístico, ético e social como trabalho multiprofissional em saúde 

utilizar os instrumentos que garantam a qualidade do cuidado; 

 Compreender e usar adequadamente novas tecnologias, utilizando os instrumentos que 

garantam a qualidade do atendimento; 

 Atuar nos diferentes cenários da prática profissional. 

 

A Faculdade LS busca, assim, ao longo do curso, favorecer a formação de um egresso com domínio 

operacional, que saiba utilizar, de forma adequada, as tecnologias relacionadas ao diagnóstico, 

medicina nuclear, terapia, e outras áreas vinculadas ao processo industrial. 

 

2. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR ___________________________________________________ 
 

2.1. Concepções Teórico-Metodológicas 

 

Numa visão dinâmica, compreendemos o Currículo como um instrumento que se realiza em 

diferentes âmbitos de decisões e realizações, ganha vida no processo de implantação e se 

materializa no processo de concepção, desenvolvimento e expressão de práticas pedagógicas e em 

sua avaliação, cujo valor para os estudantes depende dos processos de transformação por eles 

vivenciados (SACRISTÁN, 2000). 

O Currículo do curso de Tecnologia em Radiologia da FACULDADE LS fundamenta-se na 

Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico-Cultural, opções teórico-metodológica que 

apresentam elementos objetivos e coerentes na compreensão da realidade social e educacional, 

buscando não somente explicações para as contradições sociais, mas, sobretudo, para superá-las, 

identificando as causas do fracasso escolar e garantindo a aprendizagem para todos. 
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A Psicologia Histórico-Cultural destaca o desenvolvimento do psiquismo e das capacidades 

humanas relacionadas ao processo de aprendizagem, compreendendo a educação como fenômeno 

de experiências significativas, organizadas didaticamente pela escola. A aprendizagem não ocorre 

solitariamente, mas na relação com o outro, favorecendo a crianças, jovens e adultos a interação e a 

resolução de problemas, questões e situações na “zona mais próxima do nível de seu 

desenvolvimento”. A possibilidade de o estudante aprender em colaboração pode contribuir para seu 

êxito, coincidindo com sua “zona de desenvolvimento imediato” (VIGOSTSKY, 2001, p. 329). Assim, 

aprendizagem deixa de ser vista como uma atividade isolada e inata, passando a ser compreendida 

como processo de interações de estudantes com o mundo, com seus pares, com objetos, com a 

linguagem e com os professores num ambiente favorável à humanização. 

A Pedagogia Histórico-Crítica esclarece sobre a importância dos sujeitos na construção da história. 

Sujeitos que são formados nas relações sociais e na interação com a natureza para a produção e 

reprodução de sua vida e de sua realidade, estabelecendo relações entre os seres humanos e a 

natureza. Consequentemente, “[...] o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e 

intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e 

coletivamente pelo conjunto dos homens” (SAVIANI, 2003, p. 07), exigindo que seja uma prática 

intencional e planejada. 

Nessa perspectiva, o estudo dos conteúdos curriculares tomará a prática social dos estudantes como 

elemento para a problematização diária na escola e sala de aula e se sustentará na mediação 

necessária entre os sujeitos, por meio da linguagem que revela os signos e sentidos culturais. A 

Prática social é compreendida como o conjunto de saberes, experiências e percepções construídas 

pelo estudante em sua trajetória pessoal e acadêmica e que é transposto para o estudo dos 

conhecimentos científicos. Considerar a prática social como ponto de partida para a construção do 

conhecimento significa trabalhar os conhecimentos acadêmicos a partir da articulação dialética de 

saberes do senso comum, escolares, culturais, científicos, assumindo a igualdade entre todos eles.  

O trabalho pedagógico, assim concebido, compreende que a transformação da prática social se inicia 

a partir do reconhecimento dos educandos no processo educativo. A mediação entre a escola e seus 

diversos sujeitos fortalece o sentido da aprendizagem construída e sustentada na participação e na 

colaboração dos atores. 

A aprendizagem, sob essa ótica, só se torna viável quando a identificação da prática social, como 

vivência do conteúdo pelo estudante, é o ponto de partida do processo de ensino-aprendizagem e 

influi na definição de todo o percurso metodológico a ser construído pelos professores. A partir dessa 

identificação, a problematização favorece o questionamento crítico dos conhecimentos prévios da 

prática social e desencadeia outro processo mediado pelo docente, o de instrumentalização teórica, 

em que o diálogo entre os diversos saberes possibilita a construção de novos conhecimentos 
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(SAVIANI, 2003). Na organização do trabalho pedagógico, a prática social, seguida da 

problematização, instiga, questiona e desafia o educando, orienta o trabalho do professor com vistas 

ao alcance dos objetivos de aprendizagem. São indicados procedimentos e conteúdos a serem 

adotados e trabalhados por meio da aquisição, significação e recontextualização das diferentes 

linguagens expressas socialmente. A mediação docente resumindo, interpretando, indicando, 

selecionando os conteúdos numa experiência coletiva de colaboração produz a instrumentalização 

dos estudantes nas diferentes dimensões dos conceitos cotidianos e científicos que, por sua vez, 

possibilitará outra expressão da prática social (catarse e síntese). Tal processo de construção do 

conhecimento percorrerá caminhos que retornam de maneira dialética para a prática social (prática 

social final). 

A prática pedagógica, nesse contexto, tem significado social e deve ser desenvolvida para além da 

dimensão técnica, permeada por conhecimentos científicos, mas também por relações interpessoais 

e vivências de cunho afetivo, valorativo, estético e ético.  

Dentre os desafios a serem assumidos, a FACULDADE LS se propõe a transpor a cômoda e 

rotineira prática instrucionista em favor de outras formas de atuação pedagógica que estimulem a 

criatividade e valorizem o espírito empreendedor, na perspectiva de superação da transmissão de 

um conhecimento, em forma de conteúdo pronto e elaborado. Nesse sentido, o currículo do curso 

está alicerçado nos princípios definidos no Projeto Pedagógico da FACULDADE LS, sendo eles: a) 

unicidade entre teoria e prática; b) interdisciplinaridade; c) flexibilização; d) articulação entre ensino, 

pesquisa e extensão.  

 

2.2. Princípios do Currículo 

 

Toda proposta curricular é situada social, histórica e culturalmente; é a expressão do lugar de onde 

se fala e dos princípios que a orientam. Princípios são ideais, aquilo que procuramos atingir e 

expressam o que consideramos fundamental: conhecimentos, crenças, valores, atitudes, relações, 

interações. Dentro da perspectiva dos cursos de graduação da FACULDADE LS, os princípios 

orientadores são: unicidade entre teoria e prática, interdisciplinaridade, flexibilização e articulação 

ensino, pesquisa e extensão. Esses princípios são centrais nos enfoques teóricos e práticas 

pedagógicas no tratamento de conteúdos curriculares, em articulação a múltiplos saberes que 

circulam no espaço social e escolar. 

 

a)  Princípio da unicidade entre teoria e prática 
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Vázquez (1977) afirma que, ao falar de unidade entre teoria e prática, é preciso considerar a 

autonomia e a dependência de uma em relação à outra; entretanto, essa posição da prática em 

relação à teoria não dissolve a teoria na prática nem a prática na teoria, tendo em vista que a teoria, 

com sua autonomia relativa é indispensável à constituição da práxis e assume como instrumento 

teórico uma função prática, pois “é a sua capacidade de modelar idealmente um processo futuro que 

lhe permite ser um instrumento – às vezes decisivo – na práxis produtiva ou social” (idem, p. 215). 

Nessa perspectiva de práxis, o conhecimento é integrado, há uma visão articulada de áreas de 

conhecimento/componentes curriculares, de saberes e de ciências; as metodologias são mais 

dinâmicas, mutáveis e articuladas aos conhecimentos. A avaliação das aprendizagens adquire 

sentido emancipatório quando passa a considerar o conhecimento em sua totalidade e em 

permanente construção.  

Para garantir a unicidade da teoria-prática no currículo e sua efetividade na sala de aula, devemos 

privilegiar estratégias de integração que promovam reflexão crítica, análise, síntese e aplicação de 

conceitos voltados para a construção do conhecimento, permeados por incentivos constantes ao 

raciocínio, problematização, questionamento, dúvida. O ensino que articula teoria e prática requer de 

professor e estudantes a tomada de consciência, revisão de concepções, definição de objetivos, 

reflexão sobre as ações desenvolvidas, estudo e análise da realidade para a qual se pensam as 

atividades.  

 

b) Princípio da interdisciplinaridade  

A interdisciplinaridade favorece a abordagem de um mesmo tema em diferentes disciplinas e, a partir 

da compreensão das partes que ligam as diferentes áreas do conhecimento, ultrapassa a 

fragmentação do conhecimento e do pensamento, o que contribui para o desenvolvimento de 

habilidades, atitudes, conceitos, ações importantes para o estudante em contato real com os espaços 

sociais, profissionais e acadêmicos em que irá intervir.  

A organização do processo de ensino-aprendizagem em uma situação próxima daquela na qual o 

conhecimento será utilizado, facilita a compreensão e favorece as aprendizagens dos estudantes. 

Essa ação rompe com a lógica de determinação de temas sem uma reflexão sobre os 

conhecimentos em diferentes áreas e com as tentativas frustradas de forçar uma integração que não 

existe, dificultando a implementação de atividades interdisciplinares durante o desenvolvimento 

curricular.  

Para garantir que a interdisciplinaridade se efetive em sala de aula, necessário se faz que os 

professores dialoguem, rompendo com a solidão profissional característica das relações sociais e 

profissionais na modernidade. O princípio da interdisciplinaridade estimula o diálogo entre 
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conhecimentos científicos, pedagógicos e experienciais, criando possibilidades de relações entre 

diferentes conhecimentos e áreas. Santomé (1998) afirma que “[...] interdisciplinaridade é 

fundamentalmente um processo e uma filosofia de trabalho que entram em ação na hora de enfrentar 

os problemas e questões que preocupam em cada sociedade” (p.65), contribuindo para a articulação 

das diversas disciplinas e, ao mesmo tempo, favorecendo o trabalho colaborativo entre os 

professores. 

 

c) Princípio da Flexibilização 

A flexibilidade curricular dá abertura para a atualização e a diversificação de formas de produção dos 

conhecimentos e para o desenvolvimento da autonomia intelectual dos estudantes, para atender as 

novas demandas de uma sociedade em mudança que requer a formação de cidadãos críticos e 

criativos. Amplia, portanto, a possibilidade de reduzir a rigidez curricular ao favorecer o diálogo entre 

os diferentes conhecimentos, de forma aberta, flexível e coletiva, numa tentativa de romper as 

amarras impostas pela organização das grades curriculares repletas de pré-requisitos.  

A flexibilidade do currículo é viabilizada pelas práticas pedagógicas dos professores, articuladas a 

autonomia dos estudantes. Ao considerar os conhecimentos prévios dos estudantes, o professor 

torna possível a construção de novos saberes, ressignificando os saberes científicos e os do senso 

comum, que conduz à emancipação e à criatividade individual e social. Ao promover a articulação 

entre os conhecimentos científicos e os saberes dos estudantes, o professor contribui para que 

partam de uma visão sincrética, caótica e pouco elaborada do conhecimento, reelaborando-a numa 

síntese qualitativamente superior (SAVIANI, 2008). Nessa perspectiva, abrimos espaço para 

experiências, saberes, práticas dos sujeitos comuns que protagonizam e compartilham com 

professores saberes e experiências construídas em espaços sociais diversos. 

Em relação à seleção e organização dos conteúdos, a matriz curricular define as disciplinas 

obrigatórias, mas garante certa flexibilidade para que os estudantes possam optar por outras que 

possam enriquecer seus conhecimentos em uma determinada área de interesse.  

 

d) Articulação entre ensino, pesquisa e extensão. 

Neste contexto, desde o início do curso, projetamos o envolvimento dos estudantes nos projetos de 

iniciação científica e de extensão desenvolvidos no âmbito da Faculdade LS, seguindo assim, o que 

propõe a Constituição de 1998, Art. 2017: a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

Busca-se, desse modo, a integração entre essas atividades, considerando-as como tempos, espaços 

e processos de aprendizagem, e não como o somatório de atividades isoladas. 
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Partimos da compreensão de que entre o ensino, pesquisa e extensão há a produção de 

conhecimentos, num processo inovador, complexo e instigante para os estudantes. Durante esse 

processo de produção de ideias, o ensino é enriquecido com as possibilidades de pesquisa e ensino, 

em especial, porque há o compartilhamento de inquietudes, experiências e expectativas, ações 

consolidadoras do princípio da indissociabilidade.  

Assim, o ensino passa a ser movimentado pela revisão crítica dos conhecimentos ensinados, 

oportunizando outras construções e aprendizagens a ele relacionadas. Além disso, há a 

possibilidade de reflexão, questionamentos e indagações, provenientes tanto das atividades de 

extensão como daquelas associadas à pesquisa. Desta maneira, os assuntos tratados em aula e o 

material didático utilizado não perdem a referência com o contexto histórico, social e cultural onde 

foram produzidos, articulando-se, ainda, às questões éticas com os quais estão relacionados.  

No curso de Tecnologia em Radiologia, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é, 

primeiramente, na possibilidade de fazer da pesquisa, em seu sentido amplo, a metodologia de 

ensino privilegiada nas disciplinas realizadas ao longo do curso. O posicionamento crítico e reflexivo 

acerca do conhecimento, dentro do contexto da realidade onde se insere, são os princípios presentes 

nas atividades pedagógicas que se realizam nas disciplinas: discussões, debates em pequenos ou 

grandes grupos, nas atividades práticas, nas saídas de campo e visitas técnicas, nos estudos de 

caso e na construção e realização de pequenos projetos de pesquisa. Para tanto, a iniciação 

científica será amplamente incentivada durante o desenvolvimento do currículo. 

 

2.3. Estrutura curricular  

 

A matriz curricular é constituída de componentes interdependentes de forma a assegurar, preservar e 

garantir, a efetiva concepção do projeto pedagógico na construção do curso de Tecnologia em 

Radiologia. Os seus componentes são: a estrutura curricular e o ementário. 

 A matriz curricular proposta, contudo, não é uma obra acabada e intocável. Será um instrumento 

dinâmico, vivo, acompanhando e, até mesmo, antecipando-se às mudanças organizacionais, aos 

avanços tecnológicos, às mutações dos perfis de mercado e do profissional, atento aos movimentos 

sociais, culturais e econômicos, sejam eles regionais, nacionais e internacionais. 

A matriz curricular apresentada foi elaborada com vistas a atender às exigências previstas nas 

Diretrizes Curriculares do CNE, sendo os seus conteúdos distribuídos em disciplinas de formação 

básica, com 340 horas-aula, formação profissional, com 1.680 horas-aula, e teórico-práticas, com 
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860 horas-aula, interligadas de modo a fundamentar, consequentemente, o arcabouço pedagógico 

do curso. Tais formações preveem: 

 Conteúdos de Formação Básica:  

Biologia Geral 

Metodologia da Produção acadêmica  

Química aplicada 

Leitura e Produção de Textos 

Cálculo  

Bioestatística 

Projeto Final I 

Libras 

 

 Conteúdos de Formação Profissional:  

Anatomia Humana 

Gestão em Serviços de Radiologia 

Anatomia Radiológica e Imaginologia 

Fisiologia Humana Aplicada 

Legislação e Ética Profissional 

Física Radiológica 

Proteção Radiológica 

Radiofarmácia e Radioisótopos 

Biossegurança 

Patologia Geral e Radiológica 

Proteção Radiológica 

Educação em Saúde  

Ressonância Magnética 

Radiologia Digital e Informática Aplicada à Radiologia 

Procedimentos Básicos em Enfermagem 

Inglês Instrumental 

Politicas Públicas de Saúde 

Eletiva I 

Radiologia Intervencionista e Pediátrica 

Radioterapia 

Radiologia Veterinária 

Mamografia e Controle de Qualidade 

Exames Contrastados e Pediátricos 

Tomografia Computadorizada 
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Radiologia Odontológica 

Eletiva II 

Eletiva III 

Projeto Final II 

Medicina Nuclear 

Radiologia Industrial e Ultrassonografia 

Eletiva IV 

 

 Conteúdos de Formação Teórico-Prática:  

Equipamentos – Acessórios/Elementos da Radiologia Convencional 

Incidência Radiológica I 

Incidência Radiológica II 

Estágio Supervisionado I 

Estágio Supervisionado II 

Atividades Complementares 

 

 

O gráfico 6  ilustra a distribuição dos conteúdos curriculares do curso de Tecnologia em Radiologia, 

conforme carga horária da Matriz Curricular. 

 

Fonte: elaboração própria. 
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As disciplinas que contemplam a distribuição dos conteúdos curriculares curso de Tecnologia em 

Radiologia estão relacionadas no quadro a seguir: 

Quadro 3 – Disciplinas por conteúdo curricular do curso de Tecnologia em Radiologia. 

 

I – CONTEÚDO DE FORMAÇÃO BÁSICA 

Nome da Disciplina Semestre Carga 
Horária 

Biologia Geral 1 40 

Química Aplicada 1 40 

Metodologia Científica 1 40 

Leitura e Produção de Textos 1 40 

Cálculo 2 40 

Bioestatística 4 40 

Projeto Final I 5 40 

Libras 6 60 

Carga Horária Total do Conteúdo de Formação Básica 340 

II – CONTEÚDO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Nome da Disciplina Semestre 
Carga 

Horária 

Anatomia Humana 1 120 

Gestão em Serviços de Radiologia 1 40 

Anatomia Radiológica e Imaginologia 2 80 

Fisiologia Humana 2 80 

Legislação e Ética Profissional 2 40 

Física Radiológica 2 80 

Radiofarmácia e Radioisótopos 4 40 

Biossegurança 3 40 

Patologia Geral e Radiológica 3 80 

Proteção Radiológica 3 80 

Educação em Saúde 3 40 

Ressonância Magnética 3 80 

Radiologia Digital e Informática Aplicada a Radiologia 4 40 

Procedimentos Básicos de Enfermagem 4 40 

Inglês Instrumental 4 40 

Politicas Públicas de Saúde 4 40 

Eletiva I 4 40 

Radiologia Intervencionista e Pediátrica 4 40 

Radioterapia  4 80 

Radiologia Veterinária 5 40 

Mamografia e Controle de Qualidade 5 40 

Exames Radiológicos Contrastados e Densitometria  5 80 

Tomografia Computadorizada 5 80 

Radiologia Odontológica 5 40 

Eletiva II          5 40 

Eletiva III 5 40 
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Projeto Final II 6 40 

Medicina Nuclear 6 80 

Radiologia Industrial e Ultrassonografia 6 40 

Eletiva IV 6 40 

Carga Horária Total do Conteúdo de Formação Profissional 1680 

II – CONTEÚDO DE FORMAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA 

Nome da Disciplina Semestre 
Carga 

Horária 

Equipamentos – Acessórios/Elementos da Radiologia Convencional 1 80 

Incidência Radiológica I 2 80 

Incidência Radiológica II 3 80 

Estágio Curricular Supervisionado 6 200 

Estágio Curricular Supervisionado 6 280 

Atividades Complementares  140 

Carga Horária Total do Conteúdo de Formação Teórico-Prática 860 

Fonte: elaboração própria. 

 

A carga horária total do curso é de 2.880 horas-aula. O tempo para a integralização do curso é de, no 

mínimo, 06 semestres e, no máximo, 10 semestres letivos. As aulas teóricas serão ministradas em 

turmas de até cinquenta estudantes, podendo chegar ao máximo de sessenta. As aulas práticas são 

ministradas em turmas com número médio de 20 (vinte) a 25 (vinte e cinco) estudantes, dependendo 

das características e das condições ambientais e de infraestrutura dos laboratórios. 

O desenvolvimento das atividades de ensino é indissociado das atividades de iniciação científica e 

extensão. A estrutura curricular garante, dentro de uma visão global, a construção de um currículo 

interdisciplinar e multidimensional, valendo-se da verticalização (pré-requisitos de conteúdos) e da 

horizontalização (co-requisitos de conteúdos), em que na execução de cada disciplina o educador, 

deverá empregar os métodos indutivos e dedutivos para buscar a sedimentação das experiências 

vivenciadas por ele e pelos estudantes na busca de uma efetiva interação. 

Importante destacar que, na busca da garantia de padrão de qualidade e eficiência, a Instituição 

possibilita em seu interior o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas sem perder de vista 

um dos tripés da formação técnico-científica e cultural que é o incentivo à investigação científica num 

processo de retroalimentação, que, em conjunto com as atividades extensionistas, formam 

educadores e profissionais especializados, estabelecendo com a comunidade uma relação de 

reciprocidade.  

As atividades complementares são de cunho científico e cultural. Poderão ser realizadas pelo 

estudante fora da sala de aula, em projetos de extensão e pesquisa ou participando de eventos 

culturais e científicos, conforme regulamento interno. 



CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA 

 

www.ls.edu.br/faculdade   |         59 

Além disso, para atender aos princípios do currículo, as disciplinas se articulam por meio de eixos 

integradores, definidos especificamente para o curso de Tecnologia em Radiologia, e os eixos 

transversais, trabalhados permanentemente pelos cursos de graduação da Faculdade LS, conforme 

perfil gráfico a seguir:  

Eixos Transversais: Cidadania e Direitos humanos, Diversidade e Sustentabilidade. 

Eixos integradores: Segurança na radiologia e Humanização no Atendimento. 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

A FACULDADE LS compreende ainda que Educação tem a ver com questões mais amplas e que a 

faculdade é o lugar de encontros de pessoas, origens, crenças, valores diferentes que geram 

conflitos e oportunidades de criação de identidades. Por serem questões contemporâneas, 
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fundamentais para a consolidação da democracia, do Estado de Direito e da preservação do 

ambiente em que as pessoas vivem; essas temáticas tratam de processos que estão sendo 

intensamente vivenciados pela sociedade brasileira de modo geral e pela sociedade do DF de modo 

específico, assim como pelas comunidades, pelas famílias, pelos estudantes e educadores em seu 

cotidiano.  

Atrelado aos princípios e conteúdos curriculares, a Faculdade LS estabelece os eixos integradores, 

que perpassam as diferentes disciplinas que compõem o currículo do estudante de Tecnologia em 

Radiologia, e que são fundamentais para a formação inicial do tecnólogo. Os eixos integradores são: 

Segurança na radiologia: a radioproteção é um tema comum a todas as áreas da radiologia, os 

limites de exposição e a observância às normas legais. Conforme a Portaria 453/98 MS, os princípios 

fundamentais de proteção radiológica essenciais aos profissionais da radiologia estão relacionados à 

justificação da prática e das exposições médicas individuais, otimização da proteção radiológica, 

limitação de doses individuais e prevenção de acidentes. 

Humanização no atendimento: O artigo 4º do capitulo III do Código de Ética dos Profissionais das 

Técnicas Radiológicas enfatiza que o alvo de toda a atenção desse profissional é o cliente/paciente, 

em benefício do qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade física e 

profissional. A humanização no atendimento no setor de radiologia envolve 

mudanças comportamentais, assim, a importância da comunicação entre os profissionais é 

de extrema importância para um cuidado humanizado. 

Junto aos eixos integradores do curso de Tecnologia em Radiologia, a Faculdade LS têm em vista os 

eixos transversais, os quais contemplam as narrativas historicamente negligenciadas na sociedade 

brasileira. Para tanto, elege as temáticas: Diversidade, Cidadania e Direitos Humanos, 

Sustentabilidade para um trabalho articulado às matrizes curriculares de todos os cursos. 

Compreende-se que os eixos transversais favorecem uma organização curricular mais integrada, 

focando temas ou conteúdos atuais e relevantes socialmente e que, em regra geral, são deixados à 

margem do processo educacional (SANTOMÉ, 1998). A expectativa é de que a transversalidade 

desses temas torne o Currículo mais reflexivo e menos normativo e prescritivo, ao mesmo tempo em 

que indica que a responsabilidade pelo estudo e discussão dos eixos não é restrita a grupos ou 

professores individualmente, mas ao coletivo de profissionais que atuam no curso. 

Ademais, possibilitam o acesso do estudante aos diferentes referenciais de leitura do mundo, com 

vivências diversificadas e a construção/reconstrução de saberes específicos. Os conteúdos passam 

a ser organizados em torno de uma determinada ideia ou eixo que indicam referenciais para o 

trabalho pedagógico a ser desenvolvido por professores e estudantes, de forma interdisciplinar, 

integrada e contextualizada. 
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a) Diversidade 

Etimologicamente, o termo diversidade significa diferença, dessemelhança, heterogeneidade, 

desigualdade. A diversidade está relacionada, a um só tempo, à diferença de padrões, saberes e 

culturas hierarquizadas e à desigualdade econômica. Esse atributo nos leva a alguns grupos 

excluídos que, historicamente, têm vivenciado a desigualdade em virtude de suas diferenças dos 

padrões preestabelecidos: mulheres, pessoas com deficiências, negros, povos indígenas, população 

LGBT, quilombolas, pessoas do campo e pobres, entre outros. 

Existe, então, a compreensão de que fenômenos sociais, tais como: discriminação, racismo, 

sexismo, homofobia, transfobia, lesbofobia, valorização dos patrimônios material e imaterial e 

depreciação de pessoas que vivem no campo acarretam a exclusão de parcelas da população dos 

bancos escolares e geram uma massa populacional sem acesso aos direitos básicos. 

A faculdade apresenta-se como um espaço propício para tratar dessas questões, não como 

verdades absolutas, mas que possibilitem aos estudantes “[...] compreenderem as implicações éticas 

e políticas de diferentes posições sobre o tema e construírem sua própria opinião nesse debate. [...] 

A ideia de que educação não é doutrinação talvez valha aqui mais do que em qualquer outro campo, 

pois estaremos lidando com valores sociais muito arraigados e fundamentais” (BRASIL, 2009, p. 14). 

Pensar uma educação para a diversidade significa, na prática: 

 Reconhecer a existência da exclusão no ambiente escolar.  

 Buscar permanentemente a reflexão a respeito dessa exclusão.  

 Repudiar toda e qualquer atitude preconceituosa e discriminatória.  

 Considerar, trabalhar e valorizar a diversidade presente no ambiente escolar, pelo viés da 

inclusão dessas parcelas alijadas do processo.  

 Pensar, criar e executar estratégias pedagógicas com base numa visão crítica sobre os 

diferentes grupos que constituem a história social, política, cultural e econômica brasileira.  

O trabalho concomitante com as questões de gênero, diversidade sexual, relações étnico-raciais e 

educação patrimonial é oportuno e necessário, pois na vida cotidiana e na história das sociedades 

ocidentais essas questões estão imbricadas, necessitando de uma abordagem conjunta. Nesse 

sentido, ao se sobreporem as diferentes desigualdades, acabam por serem reforçadas, formando um 

universo de subcidadãos e subcidadãs. 
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b) Cidadania e Direitos Humanos 

Cidadania e direitos humanos são termos utilizados algumas vezes para expressar uma mesma 

realidade, política ou ação. Aqui tomamos a diferenciação feita por Benevides (s/d), pois partimos 

dos mesmos pressupostos que a autora utiliza para construir as diferenças e proximidades dessas 

categorias. A cidadania é uma ideia fundamentada em uma ordem jurídicopolítica, ou seja, o cidadão 

é membro de um determinado Estado e seus direitos ficam vinculados a decisões políticas. Por isso, 

os direitos de cidadania são variáveis em função de diferentes países e culturas e determinados por 

diversos momentos históricos. No entanto, jamais podem estar dissociados dos direitos humanos em 

sociedades democráticas. 

A organização política e social baseada na cidadania é um avanço importante para a inclusão de 

minorias nas políticas sociais, porém não é suficiente para garantir uma convivência entre grupos 

considerados maiorias e minorias, sendo necessária a introdução de outro nível de direitos. 

Apesar de serem considerados universais e naturais, os direitos humanos são também históricos, 

pois sofreram alterações, mudanças e até mesmo rupturas em períodos históricos diferentes e até 

em países que os incorporaram tardiamente em suas legislações, em relação a outros. Benevides 

(s/d), seguindo as orientações da II Conferência de Direitos Humanos da ONU, em Viena, 1993, 

explicita as características dos direitos humanos como indivisíveis e interdependentes. Nessa 

perspectiva, portanto não se trata de utilizar os dois termos para identificar os mesmos processos de 

organização da sociedade, mas de especificar as características de cada um para construir a relação 

com o tema aqui proposto. 

A Escola, em seu privilegiado espaço de promoção do Estado Democrático de Direito, não pode 

exercer uma prática negativa em relação ao que defende e, assim, colocar em xeque seu papel 

transformador da realidade, pois conforme vem sendo amplamente discutido em inúmeras 

convenções nacionais e internacionais, a educação é um direito fundamental que contribui para a 

conquista de todos os demais direitos humanos. Daí a importância de termos este eixo como 

transversal ao currículo.  

O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (BRASIL, 2007) define a educação em direitos 

humanos como um processo sistemático e multidimensional que orienta a formação do sujeito de 

direitos, articulando as seguintes dimensões:  

a) Apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos e sua relação 

com os contextos internacional, nacional e local. 

b) Afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos direitos humanos 

em todos os espaços da sociedade.  
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c) Formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em níveis cognitivo, social, 

cultural e político.  

d) Desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de construção coletiva, utilizando 

linguagens e materiais didáticos contextualizados.  

e) Fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e instrumentos em favor da 

promoção, proteção e defesa dos direitos humanos, bem como reparação das violações.  

Sugere-se o estudo cauteloso e pormenorizado dessas dimensões, de forma a contemplá-las em 

toda a organização do trabalho pedagógico desenvolvido pelos professores. Para tanto, é 

fundamental o uso de metodologias e dispositivos que possibilitem uma ação pedagógica 

progressista e emancipadora, voltada para o respeito e valorização da diversidade, para os conceitos 

de sustentabilidade e de formação da cidadania ativa. A cidadania ativa pode ser entendida como o 

exercício que possibilita a prática sistemática dos direitos conquistados, bem como a ampliação de 

novos direitos, devendo contribuir para a defesa da garantia do direito à educação básica pública, 

gratuita e laica para todas as pessoas, inclusive para os que a ela não tiveram acesso na idade e 

condições próprias. É ampla a discussão nos dias atuais sobre o “direito à aprendizagem”, como um 

dos maiores desafios da Escola. 

Essas reflexões foram retomadas e reforçadas nas Diretrizes Nacionais de Educação em Direitos 

Humanos, Resolução 08/2012, segundo as quais o escopo principal da Educação em Direitos 

Humanos é a formação ética, crítica e política.  

Por formação ética compreende-se a promoção de atitudes orientadas por valores humanizadores, 

como dignidade da pessoa, liberdade, igualdade, justiça e paz, reciprocidade entre povos e culturas, 

servindo de parâmetro para a reflexão dos modos de ser e agir individual, coletivo e institucional. A 

construção de uma atitude crítica diz respeito ao exercício de juízos reflexivos sobre as relações 

entre contextos sociais, culturais, econômicos e políticos, promovendo práticas institucionais 

coerentes com os Direitos Humanos.  

A formação política deve estar pautada numa perspectiva emancipatória e transformadora dos 

sujeitos, esforçando-se por promover o empoderamento de grupos e indivíduos, situados à margem 

de processos decisórios e de construção de direitos, favorecendo sua organização e participação. 

Esses aspectos tornam-se possíveis por meio do diálogo e de aproximações entre diferentes sujeitos 

biopsicossociais, históricos e culturais, bem como destes em suas relações com o Estado. 

Diante disso, evidencia-se a necessidade e importância de tornar a sala de aula e a faculdade 

espaços de fortalecimento da participação individual e coletiva, que reconheça e valorize todos os 

grupos. A educação em e para os Direitos Humanos é, assim, uma forma de reposicionar 
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compromissos nacionais com a fomentação de sujeitos de direitos e de responsabilidades, podendo 

influenciar na construção e consolidação da democracia. 

 

c) Sustentabilidade 

Para a sociedade, o capital passou a ser qualificado como princípio de felicidade, em detrimento de 

populações que se aglomeravam entre os altos índices de desemprego e pobreza. As cidades 

começaram a inchar e a população planetária cresceu como nunca; as áreas agricultáveis foram 

expandidas e as florestas europeias, norte-americanas e asiáticas foram dizimadas. 

E no século XX, com o fim da escravidão, a globalização se intensifica e o desenvolvimento 

tecnológico expandem a produção agrícola, iniciando o pensamento ambientalista. “Esse momento 

histórico influenciou as relações humanas e o uso dos recursos naturais” (TORRES, 2011, p. 110). 

Os governos começaram a instituir nos marcos legais os princípios da liberdade, no capitalismo, e da 

igualdade, no socialismo. 

Na década de 1960, as questões ambientais passaram a ser melhor percebidas pela humanidade, 

momento em que foi lançado o importante livro: “Primavera Silenciosa”, de Rachel Carson, em 1962, 

e realizada a Conferência da Biosfera em Paris, em 1968 (DUARTE; WEHRMANN, 2002, p. 11-12).  

A partir de então, correntes científicas começaram a entender o planeta de forma sistêmica. Ou seja, 

o método reducionista e mecanicista da Ciência começou a ser questionado e em seu lugar, alguns 

autores, como Capra (1986, p.259-260), propuseram que estudos sobre o funcionamento dos 

organismos fossem realizados a partir de uma concepção sistêmica, onde o mundo passasse a ser 

visto “em termos de relações e de integração” Com isto, na década de 1980 surgiu um novo conceito, 

o de Desenvolvimento Sustentável. Esse conceito assumiu grandes proporções após a publicação do 

livro “Nosso Futuro Comum”. A bibliografia, também conhecida como relatório Brundtland, foi 

publicada em 1987, a partir do trabalho realizado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, órgão vinculado à ONU.  

O conceito de desenvolvimento sustentável conduz ao raciocínio de um desenvolvimento que una a 

sociedade, o meio ambiente e a economia de forma equilibrada. Como explica Sachs: “devemos nos 

esforçar por desenhar uma estratégia de desenvolvimento que seja ambientalmente sustentável, 

economicamente sustentada e socialmente includente [...]” (2004, p.118).  

Diante desse novo modelo de desenvolvimento exposto pelo relatório Brundtland e com o 

lançamento do primeiro Relatório do Desenvolvimento Humano em 1990, houve a ruptura com o 

pensamento de que o crescimento econômico poderia sanar todos os problemas do mundo moderno. 
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Até então, havia uma noção de desenvolvimento como sendo a mesma de crescimento econômico 

(VEIGA, 2006). 

A ruptura desse paradigma, fez com que muitos autores passassem a refletir sobre o melhor tipo de 

desenvolvimento. Excluía-se a ideia do crescimento zero, utilizado outrora por defensores do meio 

ambiente e moradores de países “desenvolvidos”. Neste sentido, o Brasil promoveu a Conferência 

das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento - CNUMAD no Rio de Janeiro em 

1992, também conhecida como Rio-92 ou Eco-92. Esse evento reuniu representantes de diversas 

nações e de várias organizações da sociedade civil e, entre outros resultados, criou a Agenda 21. O 

documento gerado “tratava de praticamente todas as grandes questões, dos padrões de produção e 

consumo à luta para erradicar a pobreza no mundo e às políticas de desenvolvimento sustentável” 

para o século XXI (NOVAES, 2003, p.324).  

Em decorrência da Rio-92, surgiu também o “Tratado de Educação Ambiental para Sociedades 

Sustentáveis e Responsabilidade Global”, documento formulado pela sociedade civil com 16 

princípios e 22 diretrizes, indicando a necessidade de “[...] estimular a formação de sociedades 

socialmente justas e ecologicamente equilibradas, que conservam entre si relação de 

interdependência e diversidade” (2012). As sociedades sustentáveis devem buscar desenvolver suas 

potencialidades locais, aproveitando os conhecimentos tradicionais e respeitando o equilíbrio 

ecossistêmico, superando o modo de produzir e reproduzir do capitalismo.  

Mesmo com os problemas para a implantação da Agenda 21, foi reconhecido que as comunidades 

locais, baseadas em suas tradições culturais e na cooperação, poderiam facilitar e criar uma 

alternativa para o modelo de sociedade atual, fundado na superprodução e no superconsumo. Com 

isto, passa-se a buscar um novo modelo de humanidade, que “através do reencantamento das 

práticas sociais locais/globais e imediatas/diferidas plausivelmente possam conduzir do colonialismo 

à solidariedade” (SANTOS, 2002, p.116).  

O Estado tem um papel fundamental para que a globalização se torne mais simétrica e justa. Entre 

outras coisas, o poder público tem a função de harmonizar metas sociais, ambientais e econômicas, 

“buscando um equilíbrio entre diferentes sustentabilidades (social, cultural, ecológica, ambiental, 

territorial, econômica e política) [...]” (SACHS, 2004, p.11). Assim, as dimensões social, cultural, 

ecológica, ambiental, territorial, econômica, política e espiritual devem ser observadas em todo 

momento do processo educativo.  

O eixo transversal “Sustentabilidade”, no currículo do curso de Tecnologia em Radiologia sugere um 

fazer pedagógico que busque a construção de cidadãos comprometidos com o ato de cuidar da vida, 

em todas as fases e tipos, pensando no hoje e nas próximas gerações. O eixo perpassa o 

entendimento crítico, individual e coletivo de viver em rede e de pensar, refletir e agir acerca da 

produção e consumo consciente, qualidade de vida, alimentação saudável, economia solidaria, 
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agroecologia, ativismo social, cidadania planetária, ética global, valorização da diversidade, entre 

outros. 

Para tal, é necessário que os valores individuais e coletivos sejam baseados em princípios definidos 

na Política Nacional de Educação Ambiental, Lei 9.795/1999, e reafirmados pelas Diretrizes 

Nacionais de Educação Ambiental, Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012. Todas as 

áreas do conhecimento das etapas e modalidades do processo de escolarização, bem como suas 

atividades pedagógicas devem permear, de forma articulada e transversal, a educação para a 

Sustentabilidade. Assim, caminharemos juntos para uma mudança de postura e prática rumo à 

sustentabilidade da estadia humana no planeta Terra. 

Para tanto, a IES possui uma infraestrutura física e organizacional específica para o curso e corpo 

docente titulado e capacitado para operacionalização do projeto pedagógico e adota uma 

metodologia pedagógica inovadora. 

 

2.4. Metodologia  

 

O alcance dos objetivos do curso e o êxito na construção do perfil do egresso exigem que a 

Metodologia de Ensino seja adequada a essas finalidades. A consideração às inteligências múltiplas, 

à autoestima dos estudantes, aos processos interativos, bem como a utilização de recursos 

tecnológicos modernos permitem imprimir, ao processo pedagógico, dinamicidade que ultrapassa a 

mera transmissão do conteúdo. 

 

Por meio do diálogo crítico com autores clássicos e contemporâneos e do debate em sala de aula, 

teorias vão se consolidando para permitir que estudos de casos, seminários e verificações in loco de 

realidades diversas contribuam para o desenvolvimento de habilidades e a construção de 

competências para a prática profissional exitosa. Além disso, não se pode ignorar os pilares da 

educação para o século XXI, nem se furtar aos parâmetros da educação planetária para tornar o 

educando um profissional competente e consciente de seu papel no mundo moderno. 

 

O modelo pedagógico adotado pela FACULDADE LS para o curso de Tecnologia em Radiologia 

busca incorporar práticas pedagógicas inovadoras, que enfrentem os desafios pedagógicos 

colocados em grande parte pelo progresso tecnológico. Contudo, estamos conscientes de que 

romper com o paradigma do pensamento liberal do professor como um ser dominante e tecnicista é 

um desafio que teremos de enfrentar e sobrepor para implantar novas tendências pedagógicas na 

educação superior. 
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Nessa direção, a FACULDADE LS entende que a formação e qualificação do profissional e cidadão 

tornam-se fruto de observação das práticas sociais ou experiências vividas, das ações reflexivas, 

análises críticas, questionamentos que levam ao diálogo, ao confronto de saberes. 

 

Por este prisma, a proposta pedagógica tem seu foco de centralidade na interação professor-

estudante, considerando-os como sujeitos ativos do processo aprender. Tendência que envolve o 

desenvolvimento de buscas teórico-práticas, seleção e avaliação crítica de dados e informações 

disponibilizadas em livros, periódicos, bases de dados, fontes pessoais de informação, com 

reconhecimento das informações advindas das experiências de vida pessoal, familiar, comunitária e 

profissional de cada sujeito. Aspectos esses que viabilizam a acessibilidade pedagógica e atitudinal 

aos estudantes. 

 

Ao docente caberá o ofício de mediador do ensino-aprendizagem por meio de uma prática 

processual do aprender a aprender decorrentes de uma reflexão-ação pedagógica que projeta 

constantes questionamentos sobre o ato educativo de ser crítico, reflexivo, científico e comprometido 

com o processo ensino-aprendizagem. Ao estudante, caberá a responsabilidade de construção do 

conhecimento relativo aos diferentes contextos sociais, culturais, educativos, profissionais, 

condicionadores do seu projeto de vida provenientes da autoformação (consciência sobre o saber-

ser, saber- saber e saber-fazer), heteroformação (interações do estudante com outras pessoas, com 

troca de ideias e formulação do pensamento crítico-reflexivo) e eco formação (aproveitamento dos 

espaços e cenários de aprendizagem). 

 

Desse modo, propomos o uso da Metodologia da Problematização como uma alternativa didática que 

viabilize novos níveis de aprendizagem. Para tanto, os docentes contarão com o auxílio do Núcleo de 

Apoio Pedagógico da Faculdade LS (NAPLS) que desenvolverá um programa específico de 

formação continuada voltado para a compreensão dessa proposta metodológica. Além disso, o 

NAPLS, com a supervisão da direção de ensino, poderá oferecer suporte técnico-pedagógico para o 

corpo docente, subsidiando as mudanças referentes ao processo de ensino e aprendizagem. 

 

Nessa Metodologia, o grupo de estudantes trabalha em conjunto a partir de temáticas escolhidas, 

durante as atividades de estudo há a supervisão do professor. Em alguns momentos poderão 

distribuir tarefas, mas retornam para o grupo, que vai construindo o conhecimento por meio das 

etapas do Arco, de Charlez Maguerez (apud BORDENAVE, 1982). 

 

Os problemas são identificados pelos próprios estudantes, pela observação da realidade, na qual as 

questões de estudo estão acontecendo. Observada de diferentes ângulos, a realidade é observada 

por estudantes e professores com suas características e contradições, nos fatos concretos e daí são 
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extraídos os problemas. A realidade é problematizada pelos estudantes. Não há restrições quanto 

aos aspectos incluídos na formulação dos problemas, já que são extraídos da realidade social, 

dinâmica e complexa (BERBEL, 1996). 

 

Após o estudo de um problema poderão surgir outros, como desdobramentos do primeiro, só 

percebidos pelos estudantes com o estudo aprofundado deste. Os conhecimentos científicos também 

são importantes e são buscados na etapa da teorização. No entanto, ao mesmo tempo são buscadas 

as percepções ou representações de pessoas que vivem o problema ou convivem com situações em 

que está presente, além de informações de outras fontes. Os diferentes tipos de saberes são 

conjugados pelos estudantes enquanto constroem seus conhecimentos, que envolvem relações 

entre o técnico-científico e o social, político, ético, dentre outros. 

 

Nesse sentido, não se espera o controle total dos resultados em termos de conhecimentos. Eles são 

buscados para responder ao problema em estudo, considerando-se suas possíveis causas e 

determinantes. Este problema passa a ser entendido amplamente e, em geral, ultrapassa os 

aspectos técnico-científicos. Os resultados não são de todo previstos, a não ser em termos da 

vivência das atividades pelo estudante em todas as etapas do processo. Os conteúdos tanto podem 

não satisfazer ao professor em termos do que gostaria de ver apreendido pelos estudantes, quanto 

podem surpreender ao professor e ao próprio grupo quando descobrem aspectos e relações não 

previstos. Se ocorrer o primeiro caso, o professor poderá / deverá providenciar outra forma e 

momento para suprir o essencial do programa não atingido naquele tema. 

 

Os estudos ocorrem na etapa da Teorização, quando se buscam as informações sobre os pontos-

chave, onde quer que elas se encontrem, contando para isso com o uso de técnicas e instrumentos 

de coleta de dados usuais na pesquisa científica, mas podendo utilizar também recursos não 

convencionais, como depoimentos escritos, orais etc., quando significativos para compreensão do 

problema. 

 

Assim, os resultados deverão voltar-se para algum tipo de intervenção na realidade, na mesma 

realidade na qual foi observado o problema, imediatamente, dentro do nível possível de atuação 

permitido pelas condições gerais de aprendizagem, de envolvimento e de compromisso social do 

grupo. Esta é uma etapa prática e transformadora. Além disso, é um desafio para a construção de 

novos conhecimentos, pela aproximação da realidade em que o tema em estudo é vivido por 

diferentes atores sociais. 

 

Ressalta-se que esta metodologia pode ser utilizada para o ensino de determinados temas de uma 

disciplina, mas nem sempre é apropriada para todos os conteúdos. Esta opção metodológica não 
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requer grandes alterações materiais ou físicas na escola. As mudanças são mais no planejamento da 

disciplina. Requer sim alterações na postura do professor e dos estudantes para o tratamento 

reflexivo e crítico dos temas e na flexibilidade de local de estudo e aprendizagem, já que a realidade 

social é o ponto de partida e de chegada dos estudos pelo grupo de estudantes. 

 

Em síntese, a Metodologia da Problematização tem uma orientação geral como todo método, 

caminhando por etapas distintas e encadeadas a partir de um problema detectado na realidade. 

Pode ser entendida como um conjunto de métodos, técnicas, procedimentos ou atividades 

intencionalmente selecionados e organizados em cada etapa, de acordo com a natureza do 

problema em estudo e as condições gerais dos participantes. Volta-se para a realização do propósito 

maior que é preparar o estudante/ser humano para tomar consciência de seu mundo e atuar 

intencionalmente para transformá-lo, sempre para melhor. 

 

Ressalta-se que esta metodologia pode ser utilizada para o ensino de determinados temas de uma 

disciplina, mas nem sempre é apropriada para todos os conteúdos. Esta opção metodológica não 

requer grandes alterações materiais ou físicas na instituição. As mudanças são mais no 

planejamento da disciplina. Requer sim alterações na postura do professor e dos estudantes para o 

tratamento reflexivo e crítico dos temas e na flexibilidade de local de estudo e aprendizagem, já que 

a realidade social é o ponto de partida e de chegada dos estudos pelo grupo de estudantes. 

 

Em síntese, a Metodologia da Problematização tem uma orientação geral como todo método, 

caminhando por etapas distintas e encadeadas a partir de um problema detectado na realidade. 

Pode ser entendida como um conjunto de métodos, técnicas, procedimentos ou atividades 

intencionalmente selecionados e organizados em cada etapa, de acordo com a natureza do 

problema em estudo e as condições gerais dos participantes. Volta-se para a realização do propósito 

maior que é preparar o estudante/ser humano para tomar consciência de seu mundo e atuar 

intencionalmente para transformá-lo, sempre para melhor. 

 

2.5. Atividades Práticas 

 

O curso de Tecnologia em Radiologia da FACULDADE LS apresenta um currículo distribuído em 

atividades práticas e teóricas ao longo do curso. 

As atividades práticas relacionadas à matriz curricular do curso visam proporcionar ao estudante 

maior contato com a realidade que envolve determinado seguimento pertinente à prática profissional 

do Tecnólogo em Radiologia. São realizadas em ambientes específicos internos e em outros 
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espaços, por meio de visitas técnicas e atividades contextualizadas e problematizadas nas diversas 

áreas da profissão. 

No curso de Tecnologia em Radiologia, o estudante tem a oportunidade de desenvolver as 

habilidades técnicas nos laboratórios que dispõem de ferramentas especializadas. Esses laboratórios 

são organizados por técnicos que auxiliam na organização antes e durante as aulas práticas. A 

FACULDADE LS dispõe ainda de um funcionário especializado na manutenção preventiva de todos 

os equipamentos, assim como quando apresentam defeito. 

 

2.6. Estágio Curricular Supervisionado 

 

De acordo com o Decreto nº 87.497, de 18 de agosto de 1982, considera-se estágio curricular as 

atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, proporcionadas ao estudante pela 

participação em situações reais da vida e trabalho de seu meio, sendo realizada na comunidade em 

geral ou junto a pessoas jurídicas de direito público ou privado, sob responsabilidade e coordenação 

da instituição de ensino. Essas considerações fazem com que o estágio seja analisado como parte 

integrante da formação educacional e profissional do estudante, ambas garantidas pela Constituição 

Federal de 1988 e pela Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB), contemplando, assim, a 

aplicação prática das teorias aprendidas em sala de aula. 

 

O estágio curricular supervisionado visa, de modo geral, possibilitar importantes momentos de 

experimentação e ser a base para as reflexões nas diferentes dimensões da atuação profissional. O 

artigo 3º do regulamento interno dispõe que: 

Art 3º. O Estágio Supervisionado têm por objetivos: 

 I - proporcionar ao estudante uma visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil, bem como 

o desenvolvimento das habilidades e competências previstas no projeto pedagógico do curso; 

 II – enriquecer o processo de ensino e aprendizagem, por meio da articulação entre teoria e prática, 

contextualização e interdisciplinaridade, fundamentos do currículo do curso, visando o 

aprimoramento pessoal e profissional;  

III - fornecer ao estudante experiências que contribuam para o desenvolvimento da capacidade 

crítica frente à complexidade organizacional;  

V - promover a integração entre os agentes: Faculdade-Empresa-Comunidade;  

VI – promover o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização 

curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.  
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Conforme Resolução Nº 10 de 11 de Novembro de 2011 que regulamenta e disciplina o Estágio 

Curricular Supervisionado na área das Técnicas Radiológicas, a carga horária de estágio para o 

curso Superior de Tecnologia em Radiologia deve ser de, no mínimo, 20% da carga horária total do 

curso prevista no projeto pedagógico e equivale a 480 horas, podendo ser oferecido a partir do 5º 

semestre. 

Atrelado ao regulamento interno da instituição e à resolução Nº 10, há o Ato Normativo N.º 02/2015, 

que especifica o programa de estágio e forma de execução; as partes e integrantes do estágio, como 

coordenador, alunos; os tipos de estágios e os seus objetivos na formação dos estudantes. 

 

2.7. Trabalho de Conclusão de Curso  

 

O Trabalho de Conclusão de Curso, previsto, é entendido como uma produção intelectual pessoal do 

estudante concludente e caracteriza-se como uma fase de consolidação dos fundamentos científicos, 

técnicos e culturais do profissional da área e deve ser considerado como um exercício de formulação 

e sistematização de ideias, de aplicação dos métodos de investigação científica. Pode ainda assumir 

a forma de uma divisão de literatura publicada sobre um assunto, de uma discussão teórica e 

crítica sobre um tema doutrinário, ou outro tema, questionáveis no meio docente,  sem exigência de 

originalidade ou aprofundamento complexo. A área temática poderá configurar-se no âmbito de uma 

disciplina, abranger um conjunto de disciplinas que caracterizam uma nítida unidade de 

conhecimentos do ponto de vista científico, situar- se numa área de concentração do curso, ou 

versar sobre um assunto conexo aos estudos teóricos, básicos ou profissionalizantes, desenvolvidos 

no contexto do curso. 

O Colegiado de Curso indicará as áreas temáticas em que poderão ser realizados os Trabalhos 

Finais de Curso e o coordenador designará um professor Orientador para acompanhar o trabalho a 

ser elaborado pelo estudante, o qual deverá escolher o tema de sua preferência ou aceitar a 

indicação da Coordenação do Curso. 

Concluído o trabalho, o estudante concludente solicitará à Coordenação do Curso que estabeleça a 

data de apresentação, em sessão pública perante uma Banca Examinadora constituída por três 

professores, incluindo o professor orientador, que dominem o assunto versado no trabalho. 

Ao avaliar o trabalho, a comissão examinadora levará em conta o domínio do tema abordado 

pelo autor, a sua capacidade de formulação e sistematização de ideias, a aplicação adequada da 

metodologia científica, a discussão e a racionalidade dos resultados apresentados e a habilidade de 

redigir e de se expressar corretamente. 
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Considerar-se-á aprovado o estudante que obtiver na defesa do trabalho nota de 6,0 a 10, pelos 

critérios estabelecidos pela comissão examinadora, ficando reprovado quem obter nota inferior a 

6,0. 

O Manual de Trabalhos de Acadêmicos e de Conclusão de Curso da Faculdade LS oferece outras 

informações e orientações importantes para estudantes e professores de TCC, como o papel do 

orientador da área do TCC; as modalidades de apresentação; explicações sobre a escolha do tema; 

as regras gerais de apresentação e a estrutura do trabalho. 

 

2.8. Atividades Complementares  

 

Conforme regulamento interno consideram-se Atividades Complementares aquelas realizadas pelo 

estudante por meio de estudos e práticas independentes de sua grade curricular, mas pertinentes ao 

aprofundamento de sua formação acadêmica e relacionadas com o ensino, iniciação científica, 

extensão e atividades culturais, artísticas, sociais e de gestão. Para o curso de Tecnologia em 

radiologia deve oferecido de 5% a 20% da carga horária em atividades complementares, o que 

equivale a aproximadamente 140 horas. 

 

As Atividades Complementares têm o objetivo geral de flexibilizar o currículo, ampliar conhecimento, 

possibilitar a discussão interdisciplinar e o aprofundamento temático e técnico-instrumental relevante 

à área em questão, constituindo componentes curricular que enriquece e implementa o perfil próprio 

do formando, estimulando a prática de estudos independentes, transversais, opcionais e de 

interdisciplinaridade. São objetivos fundamentais: 

 

I- estimular à prática de estudos independentes, transversais, opcionais e interdisciplinares; 

II- promover, em articulação com as demais atividades acadêmicas, o desenvolvimento intelectual do 

estudante, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

III – enriquecer o processo de ensino-aprendizagem por meio de uma formação profissional e social, 

ampliando os horizontes do conhecimento do estudante para além da sala de aula; 

IV – fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a participação do estudante em 

atividades de ensino, iniciação científica e extensão; 

V – favorecer o relacionamento entre grupos e a convivência com as diferenças sociais nos mais 

diversos contextos da sociedade em que se insere esta Instituição de Ensino Superior. 

 

Conforme Parecer CNE/CES Nº 0146/2002, as atividades complementares obedecem aos seguintes 

princípios e diretrizes: 
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I- flexibilidade curricular dos cursos de graduação mediante adoção de estratégias acadêmicas e de 

atividades didáticas que despertem no estudante a necessidade de interação com outras áreas do 

saber e, de modo especial, com o mundo do trabalho e da cultura, desde o início do curso; 

II- estímulo ao desenvolvimento do espírito científico, do pensamento reflexivo do estudante e à 

criação cultural, mediante incentivo a permanente e contextualizada atualização profissional; 

III- promoção à participação dos estudantes nas atividades de extensão visando à difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica, 

incentivando-os a estabelecer com a comunidade uma relação de reciprocidade. 

 

De acordo com regulamento interno da FACULDADE LS, as Atividades Complementares poderão 

ser cumpridas pelo estudante a partir de seu ingresso no curso, inclusive durante os períodos de 

férias, observada à carga horária mínima exigida no Projeto Pedagógico para a conclusão de seu 

curso de graduação. Sendo que, para fins de cumprimento dessa exigência curricular, compreendem 

a realização de atividades vinculadas às seguintes modalidades: 

 

a) Ensino: monitoria entendida como iniciação docente, acompanhada do professor responsável e 

realização de estágios extracurriculares não obrigatórios. 

b) Extensão: participação dos estudantes em projetos, cursos de extensão e em eventos técnico-

científicos. 

c) Pesquisa: participação em projetos de iniciação científica que estejam em desenvolvimento na 

instituição, ligados à área de estudo do curso, sob a responsabilidade de um professor-pesquisador, 

que tenha o projeto aprovado pelo órgão competente da Faculdade. 

d) Atividades culturais, artísticas, sociais e de gestão: participação em eventos culturais 

relevantes, na área do curso, ou em atividades de cunho social, realização de cursos de língua 

estrangeira, participação em bancas (assistência a bancas: graduação e pós-graduação), visitas 

técnicas / saídas de campo. 

 

Os aproveitamentos de cargas horárias relativas a essas atividades estão estabelecidos em 

resolução interna, o Ato Normativo N.º 03/2016. Ademais, a organização, supervisão, 

acompanhamento e convalidação dessas atividades ficarão sob a responsabilidade do Coordenador 

de Curso, o qual deverá: 

a) Observar as normas estabelecidas nesta Resolução; 

b) Informar os estudantes de seu curso sobre a necessidade de realizarem Atividades 

Complementares, a fim de que possam cumprir essa exigência curricular; 

c) Supervisionar o desenvolvimento das Atividades Complementares; 

d) Analisar as documentações das Atividades Complementares apresentadas pelo estudante; 
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e) Avaliar e pontuar as Atividades Complementares desenvolvidas pelo estudante de acordo 

com os critérios estabelecidos neste regulamento, considerando a documentação 

apresentada; 

f) Orientar o estudante quanto à pontuação das Atividades Complementares; 

g) Fixar e divulgar data, hora e local para atendimento do estudante e análise dos documentos 

comprobatórios; 

h) Remeter à Direção de Ensino relatório semestral das atividades que foram desenvolvidas em 

seu curso; 

i) Cooperar com a Secretaria Geral no que concerne às informações adicionais sobre as 

Atividades Complementares e competentes registros; 

j) Opinar sobre eventuais revisões deste Regulamento, a fim de serem adotadas medidas que 

propiciem melhor desenvolvimento dessas atividades. 

 

Caberá aos estudantes tomar conhecimento das normas que regem a realização dessas atividades e 

que se encontram disponibilizadas no sítio desta Instituição de Ensino Superior, sendo a 

integralização das Atividades Complementares condição necessária para a Colação de Grau, 

devendo ocorrer durante o período em que o estudante estiver regularmente matriculado no curso, 

excetuando-se eventuais períodos de Trancamento de Matrícula. 

Cada estudante deverá desenvolver as Atividades Complementares de acordo com sua oportunidade 

e compatibilidade de horários com as disciplinas curriculares, não havendo a possibilidade de abono 

de faltas devido à realização dessas atividades. 

 

Para o aproveitamento das atividades complementares, ficam estabelecidas as seguintes exigências: 

 

a) Atividades culturais assistidas ligadas à temática do Curso: atestado de presença e 

apresentação de relatório sintético; 

b) Disciplinas cursadas fora dos cursos regulares de Graduação e Pós-Graduação da Faculdade 

LS: aprovação na Disciplina com média compatível a média praticada na instituição; 

c) Eventos técnico-científicos: congressos, seminários, conferências e palestras assistidas: 

certificado de presença; 

d) Defesas de Trabalho de Conclusão de Curso, dissertação de Mestrado e tese de Doutorado 

assistidas: atestado de presença e apresentação de relatório; 

e) Prática de monitoria: relatório do Professor Supervisor; 

f) Participação em pesquisa institucional: relatório do Professor Orientador; 

g) Realização de estágios extracurriculares: atestado de realização do estágio e cópia do 

contrato; 
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h) Atividades de extensão: certificado de realização; 

i) Participação em projetos sociais: declaração do responsável pelo projeto; 

j) Artigos publicados em revistas: cópia do artigo publicado; 

k) Apresentação de trabalhos em eventos científicos: certificado de participação e cópia de 

trabalho apresentado; 

l) Participação em concursos de monografias: monografia elaborada; 

m) Cursos extraordinários: certificado de participação; 

n) Cursos de Língua Estrangeira Moderna: boletim com aprovação do estudante; 

o) Projetos de iniciação científica: declaração do responsável pelo projeto; 

p) Exposições técnico-científicas: certificado de participação; 

q) Visitas técnicas/ saída de campo: atestado de participação emitido pelo professor 

responsável; 

r) Participação como representante estudantil no Colegiado de Curso, CPA, representante de 

turma e nos Colegiados Superiores desta IES/: declaração de participação emitida pela 

coordenação. 

 

Os comprovantes de Atividades Complementares desenvolvidas pelos estudantes fora do recinto 

acadêmico deverão ser registrados, via sistema eletrônico da IES, para análise. 

 

2.9. Ensino de Libras 

 

A inclusão da disciplina de LIBRAS atende ao Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. 

Outrossim, esta disciplina é oferecida em todos os cursos da FACULDADE LS em consonância com 

a política nacional de inclusão e com a legislação emanada da Secretaria Especial dos Direitos 

Humanos e do Ministério de Educação. 

 

O Componente Curricular “LIBRAS” é obrigatório no curso de Tecnologia em Radiologia, com carga 

horária total de 60 (sessenta) horas-aula. As atividades possuem cunho teórico-metodológico que 

contemplam a Legislação sobre o ensino de LIBRAS no Brasil e o vocabulário em Língua Brasileira 

de Sinais. Os aspectos metodológicos do ensino da Língua de Sinais como segunda língua preveem, 

ainda, atividades práticas para o ensino da mesma.  A proposta é ampliar o campo de comunicação 

do tecnólogo em radiologia, possibilitando noções básicas da língua. 

 

2.10. Atividades de Iniciação Científica  
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As atividades de iniciação científica da FACULDADE LS encontram-se organizadas pela 

Coordenação de Ética e Pesquisa da Faculdade LS – CEPE/LS. 

Esta coordenação é subordinada à Direção da Faculdade LS e integraliza o Comitê Institucional de 

Ética da Faculdade LS (CIE-LS), o Comitê Institucional de Pesquisa da Faculdade LS (CIP) e a 

Revista Científica “Acta de Ciências e Saúde”. 

Devido ao caráter da CEPE-LS, o seu Coordenador deverá ter a titulação de doutor e possuir 

experiência comprovada em pesquisas com seres humanos e em Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) autorizado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). 

 

a) Comitê Institucional de Ética (CIE) 

O Comitê Institucional de Ética (CIE) da FACULDADE LS é um colegiado de caráter 

exclusivamente educativo, subordinado à Coordenação Ética, Pesquisa e Extensão. 

Criado para defender os interesses dos sujeitos da pesquisa, bem como orientar pesquisadores e 

estudantes da instituição sobre as questões éticas em pesquisas com seres humanos e a 

necessidade de encaminhamento de protocolos de pesquisas que envolvam seres humanos para 

Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) autorizados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP). 

Dentre as atividades organizadas pelo CIE-LS estão: 

 Orientar os projetos de pesquisa que envolvam seres humanos, realizadas por professores e 

estudantes da instituição, sob os aspectos éticos e legais, especialmente aqueles 

relacionados à Resolução no. 196/96, do Conselho Nacional de Saúde. 

 Auxiliar o encaminhamento e tramitação dos projetos de pesquisa realizados pelos 

professores e estudantes da instituição em um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

autorizado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). 

 Fomentar o conhecimento e a discussão das questões éticas e legais envolvendo as 

pesquisas com seres humanos. 

 Organizar Workshops e seminários sobre pesquisas com seres humanos e orientações gerais 

para elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso. 

O Comitê Institucional de Ética, em consonância com a legislação vigente e em concordância com a 

Direção Geral, Direção de Ética e Pesquisa, Direção de Ensino e Mantenedora da instituição, poderá 

propor alterações nas normas que o regem, bem como baixar resoluções que ordenem seu 

funcionamento. 
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b) Comitê Institucional de Pesquisa (CIP) 

O Comitê Institucional de Pesquisa (CIP) da Faculdade LS é um colegiado criado com o 

objetivo de incentivar, auxiliar, desenvolver e fomentar a pesquisa na Faculdade LS. 

Dentre as atividades permanentes organizadas pelo CIP-LS estão: 

 Programa de Iniciação Científica da Faculdade LS (Anexo I) 

 Programa de Incentivo à Produção Acadêmica (Anexo II) 

 Programa de Apoio a Participação em Eventos (Anexo III) 

O Comitê Institucional de Pesquisa, em consonância com a legislação vigente e em concordância 

com a Direção Geral, Direção de Ética e Pesquisa, Direção de Ensino e Mantenedora da instituição, 

poderá propor alterações nas normas que o regem, bem como baixar resoluções que ordenem seu 

funcionamento. 

 

c) Publicação de Revista Científica 

Com a finalidade de divulgar as pesquisas realizadas no âmbito das Ciências da Saúde, a Faculdade 

LS publica, com periodicidade semestral, a revista científica “Acta de Ciências e Saúde” (ISSN 

2178-2105). A primeira versão foi impressa e as demais on line no site www.ls.edu.br. 

 

2.11. Atividades de Extensão 

 

As atividades de extensão da FACULDADE LS encontram-se organizadas pela Coordenação de 

Extensão da Faculdade LS – COEX/LS. 

Cabe ao coordenador da Extensão: 

 Fomentar os projetos de extensão na Faculdade LS. 

 Organizar e orientar os projetos de extensão na Faculdade LS. 

 Propor alterações nas normas que regem a extensão, bem como baixar resoluções que 

ordenem seu funcionamento. Estas normas e resoluções deverão ser analisadas e 

aprovadas em reunião de colegiado da Faculdade LS. 
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Atualmente, existem quatro modalidades diferentes de atividades de extensão. Elas podem ser 

classificadas como: 

a) Cursos de Extensão: são aqueles ministrados na Faculdade que respondem a demandas 

não atendidas pela atividade regular do ensino formal de graduação ou de pós-graduação. 

b) Eventos: são atividades de curta duração como palestras, seminários, exposições, 

congressos, entre outras, que contribuem para a disseminação do conhecimento. Destacam-se 

os Eventos Regulares, cuja recorrência permite que esses sejam programados a cada ano. 

c) Programas e Projetos de Extensão de Ação Contínua: têm como objetivos o 

desenvolvimento de comunidades, a integração social e a integração com instituições de  ensino. 

São projetos desenvolvidos ao longo do ano letivo, podendo ser renovados no ano seguinte. 

d) Programas e Projetos Especiais: compreendem atividades de duração determinada que são 

organizados para atender uma demanda específica, mas que não tem caráter permanente. 

   

2.12. Procedimentos de Avaliação dos Processos de Ensino-Aprendizagem: 

Avaliação para as Aprendizagens 

 

A Faculdade LS compreende que a função formativa da avaliação é a mais adequada ao projeto dos 

cursos oferecidos, de modo que, independentemente do instrumento ou procedimento utilizado, é 

realizada com a intenção de incluir e manter todos aprendendo (HADJI, 2001). Sua finalidade maior 

reside em auxiliar, ao invés de punir, expor ou humilhar os estudantes por meio da avaliação.  

 

O termo Avaliação para as aprendizagens é adotado porque nos situa no campo da educação com a 

intenção de avaliar para garantir algo e não apenas para coletar dados sem comprometimento com o 

processo (VILLAS BOAS, 2012). Enquanto a avaliação da aprendizagem se sustenta no paradigma 

positivista e, portanto, distancia-se do avaliado, buscando certa “neutralidade”, a avaliação para as 

aprendizagens se compromete com o processo e não somente com o produto final.  

 

O objetivo é romper com a concepção de avaliação baseada no modelo classificatório da 

aprendizagem do estudante, a qual gera competição e estimula o individualismo na escola, 

produzindo entendimentos da educação como mérito, restrita ao privilégio de poucos e inviabilizando 

a democratização do saber. Villas Boas (2012) adverte que, nessa perspectiva, difunde-se o mito de 

que o medo da reprovação é o que leva o aprendiz a estudar, quando na verdade os obriga a 

adentrar o jogo avaliativo para alcançar notas ou pontos que nem sempre desvelam aprendizagens. 

Um processo educacional que busca contribuir para a formação de sujeitos autônomos não pode ser 

conduzido dessa forma, sob pena de produzir um ensino voltado à preparação exclusiva para a 

realização de provas e exames. O mito da reprovação como garantia de melhor desempenho dos 
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estudantes é ainda reforçado pela tendência em acreditar que a não reprovação dispensa avaliações 

e camufla a baixa qualidade do ensino. 

 

Nesse contexto, a avaliação em sala de aula deve ter uma função diagnóstica, processual e 

continuada. Cada momento da aprendizagem do estudante deve se tornar um processo facilitador de 

investigação, que vise sua educação integral e a transformação de atitudes, distanciando-se da 

avaliação punitiva, classificatória, excludente.  

 

Para tanto, é necessário que o estudante seja estimulado a utilizar adequadamente uma diversidade 

de recursos educativos, desenvolvendo sua capacidade de buscar informações técnicas e científicas 

relevantes, propondo soluções contextualizadas e aplicáveis e sendo capaz de avaliar criticamente 

os progressos alcançados, aprende a aprender e a trabalhar em equipe. 

 

Conforme artigo 70 do Regimento Geral da FACULDADE LS, a avaliação do desempenho escolar 

do estudante é realizada por disciplina, incidindo sobre a frequência e o aproveitamento, tendo por 

objetivos: 

 I - compreender o seu processo de aprendizagem; 

 II - oferecer informações para mudanças ou referendamento dos procedimentos de ensino; 

 III - verificar o nível de aprendizagem individual e coletiva de cada conteúdo; 

 IV - comparar o aluno com ele próprio no início, no decorrer e no final de cada período, para 

verificar sua evolução; 

 V - fornecer ao aluno informação sobre seu desempenho, para que possa melhorar sua 

aprendizagem; 

 VI - servir como indicador para avaliação da Faculdade LS.  

 

A avaliação de desempenho é realizada por meio de instrumentos diversificados e pode ser de 

caráter individual, de grupo, coletivo, intra e extraclasse. A avaliação é contínua e cumulativa, 

devendo o desempenho ser aferido por meio de pontuação, que varia de 0 a 10.  

Ao longo do semestre serão realizadas, no mínimo, duas avaliações e no máximo quatro, 

observando o número de horas de cada disciplina, sendo o professor soberano na definição dos 

métodos e técnicas de avaliação que serão utilizados, entre elas provas regulares, fichamentos, 

resumos, resenhas, seminários, relatórios de práticas, provas práticas entre outras. No entanto, é 

exigido, no mínimo, uma avaliação escrita elaborada de forma contextualizada e problematizadora, 

contendo questões objetivas e subjetivas. Outrossim, os critérios de avaliação utilizados no processo 

avaliativo precisam ficar claros no plano de ensino, sendo necessário sua apresentação e discussão 

com os estudantes. 
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As provas regulares são individuais e escritas, sendo o único tipo de avaliação sujeita à segunda 

chamada, conforme artigo 74 do Regimento Geral.  

O estudante que deixar de se submeter à avaliação do tipo Prova Regular fica sem nota até a 

realização da segunda chamada. Para as demais avaliações (provas práticas e trabalhos) que não 

forem realizadas pelo aluno é atribuída a nota 0 (zero). Cópia de trabalhos, seja de colegas, Internet, 

ou qualquer outra fonte apurada, caracteriza-se como fraude e a ela é atribuída nota 0 (zero). 

É de direito do estudante a revisão de provas regulares, cabendo ao professor fazer a correção e 

revisão das provas, em sala de aula, no dia da entrega das mesmas ou em horário acordado entre 

professor e aluno.  

Conforme dispõe o artigo 75 do Regimento Geral, será considerado aprovado na disciplina, sem 

necessidade da avaliação final, o estudante que tiver frequência igual ou superior a 75% (setenta e 

cinco por cento) da carga horária da disciplina e tiver alcançado média nas avaliações periódicas, 

igual ou superior a 6,0 (seis vírgula zero). Sendo que, os critérios para atribuição das notas das 

avaliações periódicas e a ponderação a fim de se obter a sua média final serão aprovados pelos 

colegiados do curso, observadas as normas fixadas pelo Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Deverá realizar a avaliação final o aluno que, tendo frequência igual ou superior a 75% (setenta e 

cinco por cento), não tiver alcançado, nas avaliações periódicas, média igual ou superior a 6,0 (seis 

vírgula zero) na disciplina cursada (Art. 76.).  

Para ser aprovado, o estudante precisa alcançar média igual ou superior a 6,0 (seis). Caso contrário, 

deve se submeter à Prova Final, precisando, neste caso, atingir a média final igual ou superior a 6,0 

(seis), conforme artigos 77 e 78 do Regimento Geral e Ato Normativo N.º 01/2017 que institui 

modificações na média de aprovação. A seguir seguem especificações:  

 

Art.77. A avaliação final é realizada após o período letivo e visa à avaliação da capacidade de 

domínio do conteúdo trabalhado em cada disciplina durante o semestre letivo. 

§ 1º. Após a realização da avaliação final, será aprovado na disciplina o aluno que obtiver média final 

igual ou superior a 6,0 (seis vírgula zero), resultante da média aritmética entre a média do semestre e 

a nota da avaliação final. 

§ 2º. A avaliação final será realizada em prazo não superior a 10 (dez) dias, após a publicação da 

média das avaliações periódicas em edital oficial. 

§ 3º. Será reprovado em qualquer disciplina em que estiver matriculado o aluno que: 
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 I - não cumprir a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária da 

disciplina, independentemente do resultado do desempenho escolar; 

 II - ao final do período letivo e após a realização da avaliação final obtiver média final inferior a 6,0 

(seis vírgula zero). 

 

Art. 78. O aluno reprovado por não ter alcançado a frequência, ou as notas mínimas exigidas, 

repetirá, no semestre subsequente, as disciplinas nas quais foi reprovado, em regime de 

dependência, respeitados os pré-requisitos e as mesmas exigências de frequência e de 

aproveitamento estabelecidos nesse Regimento. 

Parágrafo único. O aluno promovido em regime de dependência deverá matricular-se 

obrigatoriamente em todas as disciplinas do semestre subsequente, respeitando-se a 

compatibilidade de horários. 

 

V. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DO CURSO. 
 

O Sistema de Avaliação do Projeto do Curso de Tecnologia em Radiologia da FACULDADE LS, 

realizado pelo NDE – Núcleo Docente Estruturante, tem como embasamento, dentre outros, a 

autoavaliação realizada pela CPA – Comissão Própria de Avaliação da IES, regulamentada pela Lei 

n° 10.861, de 14 de abril de 2004, cuja atribuição fundamenta-se na necessidade de promover a 

melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento 

permanente da sua eficácia institucional, da sua efetividade acadêmica e social e, especialmente, do 

aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais. 

A avaliação das instituições de educação superior tem caráter formativo e visa o aperfeiçoamento 

dos agentes da comunidade acadêmica e da instituição como um todo. Tal ocorre, em especial, 

quando conta com a participação efetiva de toda a comunidade interna e, ainda, com a contribuição 

de atores externos do meio institucional. Nestes casos, a instituição constrói, continuamente, uma 

cultura de avaliação que possibilita uma permanente atitude de tomada de consciência sobre sua 

missão e finalidades acadêmica e social.  

Nesse contexto, uma das formas de avaliação desse instrumento se dá por meio da Comissão 

Própria de Avaliação (CPA) da FACULDADE LS, que tem por objetivo orientar a gestão institucional 

num processo contínuo e permanente de avaliação, em suas dimensões política, acadêmica e 

administrativa, para promover os ajustes necessários à elevação do seu padrão de desempenho. 

Desse modo, constrói uma cultura avaliativa a partir da reflexão constante das finalidades da 
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Faculdade LS, dos propósitos e ações da tríplice função de ensino, pesquisa e extensão, visando à 

descrição da realidade, a crítica institucional e o compromisso com a qualidade educacional.  Essa 

comissão é composta por representantes docentes, coordenadores de graduação e de pós-

graduação, núcleo de pesquisa, corpo técnico-pedagógico administrativo, comunidade local e corpo 

discente. Conforme preconiza o Sistema Nacional de Avaliação da educação Superior – SINAES, 

cabe a esses personagens o papel de gerenciar a avaliação interna, de modo que, possam ser 

analisadas todas as dimensões que compõem uma IES. 

A execução do processo da avaliação institucional na IES é de responsabilidade da CPA, sendo  que  

as  dimensões  avaliadas,  propostas  pelo  SINAES,  norteiam  o trabalho  dessa comissão a fim de   

garantir a unidade  do  processo  avaliativo  em  todas  as instituições de nível superior, seja ela 

privada ou pública. Segue abaixo a distribuição das dimensões avaliadas divididas em seus 

respectivos eixos: 

Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional: Avalia as dimensões sobre planejamento de 

avaliação, especialmente em relação aos processos, resultados e eficácia da auto avaliação 

institucional e faz um relato institucional; 

Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional: Avalia a relação entre a missão da IES e o PDI, além de 

avaliar a  responsabilidade  social  na  qual  a  IES  se  compromete, considerada especialmente 

no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e 

social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio 

cultural; 

Eixo 3 – Políticas Acadêmicas: Avalia as políticas de ensino, pesquisa, extensão e pós- graduação e 

as respectivas normas de operacionalização, incluídos os processos para estímulo à produção 

acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades. Este eixo avalia também a 

comunicação com a sociedade e as políticas de atendimento aos estudantes; 

Eixo 4 – Políticas de Gestão: Avalia as políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e técnico-

administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho. 

Assim como, a organização da gestão da instituição, de modo especial o funcionamento e 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a mantenedora, 

e a participação dos segmentos da comunidade acadêmica nos processos decisórios. A 

sustentabilidade financeira também é avaliada, tendo em vista o significado social da continuidade 

dos compromissos na oferta da educação superior; 

Eixo 5 – Infraestrutura: Avalia a infraestrutura física, com especial atenção à de ensino e de 

pesquisa, biblioteca, recursos de informação e comunicação. 
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Outra forma de avaliação do Projeto Pedagógico do Curso se dará por meio de encontros do Núcleo 

Docente Estruturante, que busca sempre adequá-lo as normas gerais que regem os cursos de 

graduação: 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é um órgão consultivo e de assessoramento, vinculado ao 

Colegiado de Curso, sendo responsável pelo processo de concepção, consolidação e atualização 

contínua do respectivo Projeto Pedagógico.  

São atribuições do Núcleo Docente Estruturante, conforme regulamento interno: 

I.Propor alterações da matriz curricular, encaminhando-as ao Colegiado do Curso para a 

devida apreciação;  

II.Avaliar, constantemente, a adequação do perfil profissional do egresso do curso com as 

disponibilidades do mercado de trabalho;  

III.Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades acadêmicas;  

IV.Promover formas de incentivo ao desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão 

oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e aderentes 

às políticas desta Instituição de Ensino relativas à área do conhecimento;  

V.Zelar pelo cumprimento das diretrizes curriculares nacionais para o respectivo curso de 

graduação;  

VI.Participar da revisão e atualização periódica do Projeto Pedagógico do Curso para análise a 

aprovação do Colegiado de Curso;  

VII.Supervisionar os critérios de avaliação do rendimento escolar e de acompanhamento dos 

estudantes, que forem estabelecidos pelos docentes do Curso, observadas as normas 

preconizadas pela Faculdade LS;  

VIII.Analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares que compõem a matriz 

curricular do curso;  

IX.Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos estabelecidos pelo 

Projeto Pedagógico;  

X.Analisar e acompanhar o desempenho do corpo docente, oferecendo formação pedagógica 

continuada e metodologia de ensino atual, de acordo com eventuais dificuldades detectadas;  

XI.Encaminhar ao Colegiado de Curso sugestões para contratação e/ou substituição de 

docentes e monitores, quando necessário;  

XII.Planejar e acompanhar as atividades complementares e de extensão executadas pelo curso;  

XIII.Produzir trabalhos científicos de interesse do curso;  
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XIV.Propor na elaboração do Projeto Pedagógico do Curso procedimentos e critérios para a 

autoavaliação do curso; 

XV.Propor os ajustes que se fizerem necessários no curso, a partir dos resultados obtidos na 

autoavaliação promovida pela Comissão Própria de Avaliação e na avaliação externa;  

XVI.Levantar dificuldades na atuação do corpo docente do curso, que estejam interferindo na 

formação do perfil profissional do egresso;  

XVII.Desenvolver outras atividades que sejam solicitadas pelos órgãos superiores. 

 
VI. CORPO DISCENTE 

 
1. FORMAS DE ACESSO _______________________________________________ 

 

O acesso ao curso atenderá aos critérios estabelecidos para as diferentes modalidades de ingresso 

na FACULDADE LS, todas previstas em regulamento interno e segundo especificações do Ato 

Normativo N.º 01/2016, conforme descrito abaixo:  

a) Processo Seletivo LS: é a forma de ingresso mediante aprovação em vestibular. 

Semestralmente, a Faculdade LS realiza vestibular por agendamento em período pré-

determinado, publicado em edital interno. O processo seletivo abrange conhecimentos comuns 

às diversas formas de escolaridade do ensino médio, não podendo ultrapassar este nível de 

complexidade. Os candidatos são avaliados por meio de teste de múltipla escolha, na forma 

disciplinada, e realização de redação dissertativa. A classificação é feita pela ordem decrescente 

dos resultados obtidos, sem ultrapassar o limite das vagas fixadas, excluídos os candidatos que 

não obtiverem os níveis mínimos estabelecidos pelas normas regulamentares. A classificação 

obtida é válida para a matrícula no período letivo para o qual se realiza a seleção. 

b) ENEM: consiste na matrícula do estudante por meio da apresentação do boletim do ENEM, e 

sem a necessidade de participação no Processo Seletivo LS, respeitado o limite de vagas. Para 

tanto, é necessário ter feito mais de 450 pontos na prova, e não ter tirado nota zero na redação. 

c) Segunda graduação: é a forma de ingresso para portadores de diploma de graduação, 

conforme legislação vigente, e disponibilidade de vagas. 

 

De acordo com o Regimento Geral da FACULDADE LS, estas são as formas de acesso do 

estudante ao curso na IES: 
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Art. 66. No limite das vagas existentes e mediante processo seletivo, a faculdade aceitará 

transferências de alunos provenientes de cursos idênticos ou afins, ministrados por estabelecimentos 

de ensino superior, nacional ou estrangeiro, na época prevista no calendário acadêmico. 

§ 1º. As transferências ex-oficio dar-se-ão na forma da lei. 

§ 2º. O requerimento de matrícula por transferência é instruído com a documentação constante do 

artigo 59, além do histórico escolar do curso de origem, programas e carga horária das disciplinas 

nele cursadas com aprovação, e guia de transferência expedida pela Instituição de origem 

devidamente autenticada. 

§ 3º. A documentação pertinente à transferência, necessariamente original, não poderá ser fornecida 

ao interessado, tramitando diretamente entre as Instituições. 

§ 4º. A matrícula do aluno transferido só poderá ser efetivada após prévia consulta, direta e escrita, 

da Faculdade à instituição de origem, que responderá, igualmente por escrito, atestando a 

regularidade ou não da condição do postulante ao ingresso. 

 Art. 67. O aluno transferido está sujeito às adaptações curriculares que se fizerem necessárias, 

aproveitados os estudos realizados com aprovação no curso de origem. 

§ 1º. O aproveitamento é concedido e as adaptações são determinadas pelo Colegiado de Curso, 

ouvido o professor da disciplina e observadas as seguintes e demais normas da legislação 

pertinente: 

I. As matérias de qualquer curso superior, estudadas com aproveitamento em instituição 

autorizada, serão automaticamente reconhecidas, atribuindo-se lhes os créditos, notas, 

conceitos e carga horária obtidos no estabelecimento de procedência; 

II. O reconhecimento a que se refere o inciso I deste artigo implica a dispensa de qualquer 

adaptação e de suplementação de carga horária; 

III. A verificação, para efeito do disposto no inciso II, esgotar-se-á com a constatação de que o 

aluno foi regularmente aprovado em todas as disciplinas correspondentes a cada matéria; 

IV. Observando o disposto nos incisos anteriores, será exigido do aluno transferido, para 

integralização do currículo, o cumprimento regular das demais disciplinas e da carga horária 

total; 

V. O cumprimento da carga horária adicional, em termos globais, exigido para efeito de 

integralização curricular, em função do total de horas obrigatórias à expedição do diploma da 

Faculdade. 
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§ 2º. Nas matérias não cursadas integralmente, a Faculdade poderá exigir adaptação, observados os 

seguintes princípios gerais: 

I.Os aspectos quantitativos e formais do ensino, representados por itens de programas, carga 

horária e ordenação das disciplinas, não devem superpor-se à consideração mais ampla da 

integração dos conhecimentos e habilidades inerentes ao curso, no contexto da formação 

cultural e profissional do aluno; 

II. A adaptação processar-se-á mediante o cumprimento do plano especial de estudo que 

possibilite o melhor aproveitamento do tempo e da capacidade de aprendizagem do aluno; 

III.A adaptação refere-se aos estudos feitos em nível de graduação, dela excluindo-se o processo 

seletivo e quaisquer atividades desenvolvidas pelo aluno para ingresso no curso; 

IV. Não estão isentos de adaptação os alunos beneficiados por lei especial que lhes assegure a 

transferência em qualquer época e independentemente da existência da vaga, salvo quanto às 

matérias com aproveitamento, na forma dos itens I e II, do § 1º deste artigo; 

V.Quando a transferência se processar durante o período letivo, serão aproveitados conceitos, 

notas, créditos e frequência obtidos pelo aluno na Instituição de origem até a data em que se 

tenha desligado. 

Art. 68. Mediante a apresentação da declaração de vaga emitida pelo estabelecimento de destino, a 

Faculdade concede transferência de aluno nela matriculado. 

Art. 69. Aplicam-se à matrícula de diplomados e de alunos provenientes de outros cursos de 

graduação de faculdade ou de instituições congêneres, as normas referentes à transferência, à 

exceção do disposto no artigo 64, § 1º e no artigo 65, § 2º, incisos I e IV. 

 

2. APOIO AO DISCENTE: POLÍTICAS DE PERMANÊNCIA ESTUDANTIL ______ 
 

As políticas de assistência estudantil, vista como inclusão social, correntemente apresentam um 

caráter que avança no sentido de atendimento à legislação federal. Assim, o acesso e a 

permanência do estudante representam fator imprescindível à conclusão do curso superior. 

Desta forma, a assistência estudantil na Faculdade LS está direcionada às atividades destinadas ao 

fortalecimento do desempenho acadêmico, da permanência estudantil, das atividades de cultura, 

principalmente para aqueles discentes com vulnerabilidade social. 

As políticas estabelecidas na seção anterior consideram em especial ações direcionadas a: (1) 

fortalecer o desempenho acadêmico, via bolsas-estudos, participação político-acadêmica e 
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acompanhamento psicopedagógico; (2) ampliar as ações direcionadas para a permanência 

estudantil, o que inclui portadores de necessidades especiais; e (3) apoiar atividades culturais. 

A FACULDADE LS busca promover um leque de facilidades e oportunidades ao corpo discente no 

que tange aos diferentes tipos de apoio, conforme descritos a seguir:  

a) Apoio Pedagógico – por meio do trabalho das coordenações dos cursos e docentes, numa 

política que visa colaborar com os alunos de forma pacífica no sentido de esclarecer suas 

dúvidas, orientá-los em relação ao plano curricular, ao sequenciamento das disciplinas, qualquer 

grau de dificuldade dos estudantes, formas de recuperação, aulas extras, nivelamento, de modo 

que o aluno tenha o máximo de aproveitamento escolar. O apoio será também, quando 

necessário, por indicação do professor, pela equipe psicopedagógica da Faculdade no sentido 

de esclarecer e ou resolver situações problemas. Em casos mais graves de estudo e avaliação o 

aluno é encaminhado aos serviços médicos competentes.  

b) Iniciação científica – apoio ao corpo discente no sentido de participação em atividades de 

iniciação científica, representado pelas bolsas concedidas, em resposta a projetos aprovados 

pela comissão de professores em que os estudantes estão inseridos. Além do apoio financeiro, 

serão disponibilizados aos estudantes salas, equipamentos, auxílio da biblioteca, professores 

designados para o devido acompanhamento e orientação na realização dos trabalhos. A 

Faculdade acompanhará o estudante beneficiado por um período de 12 (doze) meses, 

mantendo-o vinculado a IES com compromissos firmados e com obrigatoriedade de 

participação em congressos, seminários e eventos sócio- educativos. 

c) Atividades de extensão - os estudantes são motivados e incentivados a participarem de 

atividades de extensão, mesmo sem remuneração, tendo em vista o valor que as mesmas 

representam para agregar experiências à formação dos alunos. 

d) Participação em eventos - incentivo ao estudante à participação em todos os eventos 

realizados nas áreas dos seus cursos.  

e) Facilidades para acesso às informações acadêmicas - o aluno tem acesso a todas as 

informações pertinentes ao registro acadêmico por meio da Internet, no site da Instituição, e 

também de forma direta na secretaria geral, que lhe fornecerá as informações cabíveis. 

f) Bolsas de estudo – a política institucional é de atender os estudantes com dificuldades, 

mantendo-os com alunos regularmente matriculados e frequentando as aulas.  

g) Monitoria - é outra modalidade de acompanhamento por monitores que prestam atendimento 

extraclasse aos acadêmicos nas disciplinas para os quais foram indicados. A IES possui um 

Bolsa Monitoria, oferecida aos alunos que se candidatarem e estiveram aptos de acordo com os 

critérios exigidos para o desempenho desta função, previsto em regulamento próprio.  
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h) Atendimento psicopedagógico – proporciona atendimento psicopedagógico aos estudantes 

com objetivo de auxiliá-los na busca de soluções de problemas trazem reflexo negativo ao 

desempenho do acadêmico, por profissional devidamente habilitado e que atende aos 

estudantes que necessitam de auxílio em horários alternativos as aulas. Apoia o corpo docente e 

os  acadêmicos  para  um  melhor  aproveitamento  no processo de ensino-aprendizagem, 

atendendo as  queixas  de  dificuldade  de  aprendizagem,  desatenção,  conflitos emocionais  

diversos,  afetivos,  de  relacionamento  interpessoal  e  familiar, conflitos relacionados ao 

trabalho, estresse bem como aos portadores de doenças físicas e mentais, dentre outros. Auxilia 

na identificação e avaliação das necessidades educacionais dos estudantes, de forma a 

colaborar com os professores, coordenadores de cursos, a direção acadêmica e administrativa 

da Faculdade, e demais envolvidos no processo de ensino. Além disso, em atendimento a Lei 

nº. 12.764, de 27 de dezembro de 2012 em Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista, o estudante com este diagnóstico será devidamente acompanhado. 

i) Setor de Estágio – a instituição já conta hoje com este tipo de serviço, buscando incrementar 

com vistas a ampliar as oportunidades de emprego ou estágios aos estudantes. Obedecida à 

legislação o estágio será feito na área do curso, conforme regulamento próprio do curso. 

j) Atividades Complementares – devem criar mecanismos de aproveitamento de saberes 

adquiridos pelo discente em atividades de iniciação científica, monitoria, extensão, participação 

em eventos ou programas científicos e/ou culturais e de visitas técnicas e cursos, conforme 

regulamento interno. 

k) Programa de Nivelamento – O programa é destinado a todos os estudantes ingressantes nos 

cursos de Graduação da Faculdade que tenham necessidade de revisar conhecimentos de 

áreas básicas do Ensino Médio. O objetivo geral é revisar os conteúdos básicos de matemática, 

língua portuguesa e biologia, quando necessário, a fim de assegurar o aproveitamento do 

estudante durante sua trajetória acadêmica na Faculdade LS.  Trata-se de uma forma de ensino 

que possibilita a autoaprendizagem, com a mediação de recursos didáticos sistematicamente 

organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou 

combinados, e veiculados pelos diversos meios de comunicação. Aliada à Metodologia da 

Problematização, os estudantes terão a oportunidade de vivenciar um Ensino Híbrido, por meio 

do uso de tecnologias da informação e comunicação consolidadas na educação a distância 

(EaD). Terão, assim, as disciplinas presenciais, previstas na grade curricular, e o acesso a 

cursos de extensão na modalidade EaD, que enriquecerão o processo de ensino e 

aprendizagem. 
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3. ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS 
ESPECIAIS_________________________________________________________ 

 

Compreende-se que a atenção à diversidade está focalizada não só no direito de acesso à escola, 

mas visa à melhoria da qualidade de ensino e aprendizagem para todos, bem como as perspectivas 

de desenvolvimento e socialização. 

Como as manifestações de dificuldades de aprendizagem na escola apresentam- se como um 

contínuo, será necessário respostas educacionais adequadas envolvendo graduais e progressivas 

adequações, tanto no curso do trabalho pedagógico até situações mais graves e persistentes que 

requererem o uso de recursos específicos para a sua solução. Nesse sentido, a FACULDADE LS 

busca atender as necessidades educacionais especiais de forma que os estudantes possam 

participar integralmente de um ambiente rico de oportunidade educacional com resultados favoráveis 

a dinâmica do ensino e da aprendizagem, destacando-se entre eles: 

 A preparação e a dedicação da equipe educacional e dos docentes; 

 O apoio adequado e recursos especializados, quando forem necessários;  

 As adequações curriculares e de acesso ao projeto pedagógico do curso; 

 A adoção de um currículo flexível, respeitando os diferentes ritmos e aprendizagens dos 

estudantes; 

 O desenvolvimento de um trabalho simultâneo, cooperativo e participativo.  

Assim, serão adotadas medidas de adequações para atender as necessidades particulares de 

aprendizagem dos estudantes com deficiência auditiva, levando em consideração não somente as 

capacidades intelectuais e os conhecimentos dos estudantes, mas, também seus interesses e 

motivações. Nesse contexto, diferentes auxílios serão oferecidos, de modo a cumprir as finalidades 

da educação superior, conforme adequações a seguir: 

a) Adequações organizativas: 

 Organização didática da aula – proposição de conteúdos e objetivos de interesse do estudante 

ou diversificados, para atender às suas necessidades especiais, bem como disposição física de 

mobiliários, de materiais didáticos e de espaços disponíveis para trabalhos diversos. 

b) Adequações relativas aos objetivos e conteúdos: 

 Priorização de conteúdos que garantam funcionalidade e que sejam essenciais e instrumentais 

para as aprendizagens posteriores; 
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 Reforço da aprendizagem e à retomada de determinados conteúdos para garantir o seu 

domínio e a sua consolidação. 

c) Adequações avaliativas: 

 Seleção de técnicas e instrumentos diferenciados utilizados para avaliar o estudante. 

d) Adequações nos procedimentos didáticos e nas atividades de ensino-aprendizagem: 

 Seleção de métodos mais acessíveis para o estudante; 

 Introdução de atividades prévias, quando necessário; 

 Introdução de atividades complementares que requeiram habilidades diferentes ou a fixação 

e consolidação de conhecimentos já ministrados; 

 Alteração do nível de abstração de uma atividade oferecendo recursos de apoio diversos; 

e) Adequações individualizadas para garantir o acesso ao currículo para o estudante com 

deficiência auditiva: 

 Materiais e equipamentos  específicos  sempre  que  se  fizerem  necessários,  como tablado, 

softwares educativos, prótese auditiva e todos aqueles que assegurem o acesso às novas 

tecnologias da informação e da comunicação; 

 Textos escritos complementados com elementos que favoreçam a sua compreensão:  

linguagem gestual, língua de sinais e outros;  

 Sistema alternativo de comunicação adaptado às possibilidades do estudante: leitura 

orofacial, gestos e língua de sinais; 

 Posicionamento do estudante na sala de tal modo que possa ver os movimentos orofaciais do 

professor e dos colegas; 

 Material visual e outros de apoio necessários a apreensão das informações expostas 

verbalmente; 

 A  iluminação da sala de aula, mesmo com uso de recursos audiovisuais, deverá ser 

sempre adequada; 

 Atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, 

objetivando o atendimento multiprofissional, em casos de comprovada necessidade, conforme 

a Lei nº. 12.764, de 27 de dezembro de 2012; 

 Trabalho pedagógico bilíngue – Libras e Língua Portuguesa: contratação, quando necessário, 

de tradutor e intérprete, devidamente qualificado, para garantir o acesso do estudante surdo à 

escolarização em sala de aula e em outros espaços educacionais, observadas as seguintes 

disposições: 
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1. O professor detém autoridade absoluta em sala de aula; 

2. Caberá o intérprete e tradutor fazer somente a intermediação entre professor e estudante, 

não sendo permito a este oferecer: feedback do processo de ensino- aprendizagem; 

tutorar o estudante em qualquer circunstância; disciplinar os estudantes; realizar 

atividades gerais extraclasse; 

3. Considerando as questões éticas, os intérpretes devem manter-se neutros e garantirem o 

direito do estudante de manter as informações confidenciais; 

4. O intérprete tem o direito de ser auxiliado pelo professor por meio da revisão e preparação 

das aulas, que garantem a qualidade da sua atuação durante as aulas; 

5. O interprete e tradutor é apenas um elemento que garantirá a acessibilidade. Os 

estudantes surdos participam das aulas visualmente e precisam de tempo para olhar para 

o interprete, olhar para as anotações do quadro, olhar para os materiais que o professor 

estiver utilizando em sala de aula; 

6. O professor combinará com o estudante como serão feitas as anotações referentes ao 

conteúdo, sendo possível o auxílio do interprete e tradutor, desde que garantida a 

participação do estudante surdo no desenvolvimento da aula; 

7. Conforme preconiza o código de ética do intérprete, faz-se necessário o sigilo e a 

discrição, de forma que o interprete não faça comentários e não compartilhe de 

informações que foram travadas durante sua atuação. 

 

4. ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIL ________________________________________ 
 

De acordo com as normas regimentais, a FACULDADE LS proporciona aos estudantes espaços 

para organizarem-se em um Diretório Central de Estudantes, com representatividade por curso. 

 

5. ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS _________________________________ 
 

É por meio da avaliação dos egressos que se pode ter a exata dimensão dos resultados práticos de 

seus cursos, constando o seu grau de intervenção sócio- profissional. A partir dessa avaliação, o 

curso poderá analisar a necessidade de alteração e/ou atualização das ementas e conteúdos 

programáticos das disciplinas. 
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O plano de acompanhamento de egressos será feito por meio de um cadastro informatizado dos 

estudantes, com atualização periódica e acompanhamento das atividades profissionais e/ou 

acadêmicas do  egresso.  As coordenações de cursos também acompanharão os egressos por 

meio de correspondência com ex-estudantes, ou mesmo associação de ex-estudantes fixados na 

própria instituição. Esta relação vem fortalecer a avaliação institucional, uma vez que o egresso 

poderá indicar os pontos fortes e fracos dos cursos, vivenciados no próprio mercado de trabalho e 

com isso redimensionar suas diretrizes curriculares com vistas a um trabalho acadêmico de melhor 

qualidade. 

O plano de acompanhamento a ser discutido pela Instituição preverá ainda consultas periódicas aos 

estudantes egressos,  a  fim  de  investigar  a  aplicabilidade concreta dos conhecimentos adquiridos 

no curso. Com esse feedback a coordenação poderá reordenar  sua  proposta  didático-pedagógica  

aos  novos  desafios  enfrentados pelos estudantes egressos. São objetivos do programa: 

 Avaliar o desempenho da instituição por meio do acompanhamento do desenvolvimento 

profissional dos ex-estudantes; 

 Manter registros atualizados de estudantes egressos; 

 Promover intercâmbio entre ex-estudantes; 

 Promover a realização de atividades extracurriculares (estágios e /ou participação em projetos 

de pesquisa ou extensão), de cunho técnico- profissional, como complemento à sua formação 

prática, e que, pela própria natureza do mundo moderno estão em constante aperfeiçoamento 

e, também, palestras direcionadas aos profissionais formados pela Instituição; 

 Condecorar egressos que se destaquem nas atividades profissionais; 

 Divulgar permanentemente a inserção dos estudantes formados no mercado de trabalho; 

 Identificar junto às empresas os seus critérios de seleção e contratação, dando ênfase à 

capacitação de profissionais da área; 

 Propiciar apoio e incentivo à leitura de periódicos especializados. 

  



CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA 

 

www.ls.edu.br/faculdade   |         93 

 

VII. CORPO DOCENTE 

 

1. REQUISITO DE TITULAÇÃO _____________________________________ 
 

A comunidade da LS é formada pelos corpos docente, técnico-administrativo e discente, todos 

envolvidos na realização dos objetivos da Instituição. Entre os professores estão: Doutores, 

Mestres e Especialistas. 

A Faculdade LS admitirá professores observando critérios, além de sua idoneidade moral, os seus 

títulos acadêmicos, científicos, didáticos e profissionais, com um mínimo de experiência 

caracterizada pela relação no contexto das disciplinas a serem lecionadas. 

De acordo com o Regimento Geral da IES, Seção II, das categorias: 

Art. 82 - O corpo de professores da faculdade, nos termos do Regulamento da Mantenedora, é 

formado por categorias e classes, definidas no Plano de Carreira do Pessoal Docente. 

§ 1º. Integrará, também, o Corpo Docente da Instituição a categoria de Professor Colaborador, 

contratado como horista, que não integrará o Quadro de Pessoal Docente da Instituição. 

§ 2º. O Professor Colaborador é o profissional da área de ensino que exerce atividades de 

docência em cursos de graduação ou pós-graduação, extensão e pesquisa, incluídas as de 

laboratório, que, por não pertencer ao Plano de Carreira do Pessoal Docente, recebe sua 

remuneração por hora-aula. 

Para admissão de professor titular ou promoção a este nível, exige-se seguintes requisitos: 

I. Título de mestre ou doutor, obtido em curso nacional credenciado ou equivalente estrangeiro, ou 

título de livre docente, obtido na forma da Lei; 

II. A titulação mínima – certificação de curso de graduação e aperfeiçoamento ou 

especialização prevista. Experiência no magistério superior e/ou experiência profissional não 

acadêmica. 

No contexto das atividades relacionadas ao ensino de graduação, os professores em regime 

integral dedicarão parte do seu tempo contratual com a instituição ao desenvolvimento de outras 

atividades, tais como: acompanhamento e orientação de estudantes em processos de 
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nivelamentos, elaboração de monografia, conclusão de curso, iniciação científica, visitas técnicas, 

estágio, etc. 

 

2. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO 
 

Os professores da Faculdade LS são contratados pela mantenedora, de acordo com o regime das 

leis trabalhistas, observados os critérios e as normas do Regimento Geral da IES e demais 

regulamentação superior. A admissão do professor é feita mediante seleção procedida pela 

Coordenação de cada curso com o aval do Diretor Geral da Faculdade. A relação dos 

docentes selecionados será encaminhada para homologação e contratação pela Mantenedora, 

em conformidade com o disposto em seu regulamento. A experiência no magistério superior e a 

experiência profissional não acadêmica são os dois pontos básicos elementares na contratação 

do corpo docente. 

De acordo com o Regimento Geral da Faculdade LS os critérios de seleção e contratação dos 

professores se dão da seguinte forma: 

Art. 83 - Os professores serão contratados pela mantenedora, segundo o regime das leis 

trabalhistas, observados os critérios e normas Regimentais da Mantenedora. 

Art. 84. A admissão do professor é feita mediante seleção procedida pela Coordenação de Curso 

e homologação pelo Conselho Superior, em conformidade com o disposto no Regimento da 

Mantenedora. 

Art. 85. São atribuições do professor: 

I.Elaborar o plano de ensino de sua disciplina, submetendo-o à aprovação do Colegiado do Curso; 

II.Orientar, dirigir e ministrar o ensino de sua disciplina, cumprindo-lhe integralmente o programa e 

carga horária; 

III.Organizar e aplicar os instrumentos de avaliação do aproveitamento e julgar os resultados 

apresentados pelos estudantes; 

IV.Entregar à Secretaria os resultados das avaliações do aproveitamento escolar, nos prazos 

fixados; 

V.Observar o regime escolar e disciplinar na Faculdade; VI - elaborar e executar projetos de 

pesquisa; 

VI.Votar, podendo ser votado para representante de sua classe no Conselho Superior; 
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VII.Participar das reuniões e trabalhos dos órgãos colegiados a que pertencer e de comissões 

para as quais for designado; 

VIII.Recorrer de decisões dos órgãos deliberativos ou executivos; 

IX.Exercer as demais atribuições que lhe forem previstas em lei e neste Regimento. 

Art. 81 - As atividades docentes, para efeito deste Título, compreendem: 

I.As relacionadas com a preservação, elaboração e transmissão de conhecimentos, por meio de: 

a) Aulas, conferências, seminários e outras formas de exposição de debates; 

b) Realização de trabalhos práticos de iniciação e treinamento; 

c) Elaboração de trabalhos destinados à publicação e ligados ao ensino, pesquisa ou 

extensão; 

d) Participação em congressos e reuniões de caráter científico, didático, cultural e artístico, para 

os quais seja designado; 

II.As relacionadas com a formação ética dos estudantes; 

III.As relacionadas com a administração da faculdade ou da própria mantenedora, privativas do 

exercício da função docente a seguir: 

a) Participação em trabalhos de programação e assessoramento vinculados ao ensino, à 

pesquisa e à extensão; 

b) Participação em comissões para as quais forem designados, visando à seleção de novos 

docentes e de pesquisadores, verificação do aprendizado que não o da disciplina na qual seja 

titular, ou execução de outras atividades de interesse da Instituição. 

 

3. REGIME DE TRABALHO E PROCEDIMENTOS DE SUBSTITUIÇÃO 
EVENTUAL DE PROFESSORES 

 

O regime de trabalho do pessoal docente da faculdade será o da Consolidação das Leis de 

Trabalho – CLT, da legislação complementar e das demais leis específicas, respeitadas as 

disposições estatutárias e regimentais da Faculdade e uma carga horária máxima de 36 horas 

semanais, conforme estabelecido em convenção. 

O Professor ou o Especialista será substituído, em suas faltas ou impedimentos legais, por um ou 

mais professores, contratados por tempo determinado, especialmente para este fim, exigindo-se 

para atuação idêntica formação acadêmica. Os afastamentos podem ocorrer com ou sem 

remuneração, submetidos à análise dos motivos, pela Entidade Mantenedora, estando previsto 
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afastamento com remuneração, exclusivamente para fins de representação da Instituição, quando 

esta julgar de extremo interesse a sua participação. 

 

4. POLÍTICA DE QUALIFICAÇÃO, PLANO DE CARREIRA E REGIME DE 
TRABALHO  

 

O corpo docente da Faculdade LS terá sua carreira disciplinada pelo “Plano de Carreira Docente” 

no que diz respeito à progressão de categorias funcionais, contratos e regimes de trabalho e 

remuneração. Conforme novas turmas sejam iniciadas em cada curso (por conta da progressão 

da turma iniciante para os módulos seguintes do curso, e considerando a formação de turmas 

no período matutino e noturno), a expansão do corpo docente tende a seguir os quadros 

esboçados abaixo, que explicitam o número de disciplinas disponíveis a cada semestre, desde a 

formação da primeira turma do curso. 

O intuito é facilitar a coesão do quadro, mantendo-o enxuto. Docentes serão aproveitados em 

mais de uma disciplina, do mesmo período ou de períodos diferentes, respeitadas sua formação e 

experiência, sempre que possível. A base do corpo docente será mantida por professores 

“parciais”, designados para o trabalho didático em disciplinas específicas. A coordenação de curso 

e a direção acadêmica contarão com profissionais envolvidos em regimes de trabalho 

diferenciados, com um número de horas de dedicação maior, que permita o planejamento e a 

supervisão das atividades acadêmicas, bem como o atendimento aos docentes e discentes. 

Para o corpo docente, a política é no sentido de contratação de professores com uma titulação 

ulterior no contexto da área, porém se encontrada dificuldades, estabelece estratégia de incentivo 

de aperfeiçoamento no contexto da pós-graduação. O plano de carreira docente regulamenta a 

admissão e os critérios de progressão na carreira. O programa da entidade contempla a política 

de capacitação dos professores e dos técnicos administrativos: 

• Perceber salários compatíveis com a função docente, estipulados em seu contrato e segundo 

as normas da Entidade Mantenedora; 

• Escolher seus representantes nos órgãos colegiados da Faculdade; 

• Afastar-se temporariamente para a participação de cursos de pós-graduação, desde que 

autorizado previamente pelo Colegiado do Curso, Conselho Superior e mediante apresentação de 

respectivo projeto. 
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Como forma de incentivo à titulação do corpo docente, a Mantenedora já tem à disposição da 

Faculdade um Plano de Cargos, Carreira e de Salários para o corpo docente, contemplando a 

formação acadêmica do professor em níveis, denominados de categorias funcionais, assim 

definidas segundo a titulação do professor e do técnico administrativo em tramite na IES. 

A política de desenvolvimento de recursos humanos da Faculdade LS busca criar condições para 

o crescimento pessoal e profissional, proporcionando oportunidade de conhecimento, 

desenvolvimento de habilidades e de competências, em compromisso com a instituição e com a 

sociedade. Pretende-se com as estratégias e ações propostas tornar o ambiente acadêmico 

humanístico nas relações de trabalho e convívio social. 

Seu objetivo no contexto das políticas de qualificação está voltado para um plano 

permanente de desenvolvimento profissional, no que se refere ao corpo docente e pessoal 

administrativo, que tem como estratégias: 

1. Elevar o índice de qualificação do corpo docente, investindo em capacitação para o 

desenvolvimento e qualificação, dando prioridade para capacitação interna e externa por meio de 

parcerias com empresas ou intuições congêneres. 

2. Implementar o projeto de qualificação do corpo técnico administrativo. 

3. Definir uma política de atração de profissionais qualificados/titulados para os programas 

institucionais. 

4. Promover a capacitação dos recursos humanos nas áreas acadêmica, administrativa, 

relacionamento pessoal e pedagógica. 

5. Incentivar a capacitação continuada de todos os colaboradores. 

6. Estimular programas de educação continuada nas áreas pedagógicas, metodológicas e 

didáticas para equipes de formadores de profissionais na Instituição. 

7. Implementar um programa de recepção aos docentes e técnico-administrativos na 

Faculdade e capacitação didático-pedagógico aos docentes recém-ingressos. 

8. Fortalecer a integração sócio-político-comunitária. 

 

A Faculdade LS tem ainda como objetivo estabelecer: 

 Um programa institucional de desempenho nas diversas áreas de atuação da faculdade, a fim 

de reformular o sistema de avaliação de desempenho vigente quanto a metas e objetivos 

definidos; 
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 A busca de uma alocação otimizada do pessoal, com qualificação compatível para 

desempenho das funções a exercer; 

 A implementação do programa de desenvolvimento institucional de valorização pessoal e 

profissional ao corpo docente e demais colaboradores utilizando períodos de recesso letivo ou de 

acordo com as necessidades institucionais; 

 Incentivo na participação em atividades extracurriculares por meio de implementação de 

valorização aos membros participantes. 

Para tanto, a Faculdade promove um diagnóstico das necessidades de capacitação; identifica os 

fatores que efetivamente prejudicam as atividades do corpo técnico da instituição, estuda 

procedimentos que busquem o comprometimento acadêmico-científico e promove mudanças de 

atitudes, de comportamento profissional e incentivem a integração e o bem-estar social dos 

seus colaboradores; implanta uma política de segurança no trabalho e na saúde, identificando 

áreas de risco dentro da instituição; buscar otimizar a alocação dos recursos humanos sempre 

priorizando iniciativas comportamentais e motivacionais. 

 

5. COMPOSIÇÃO (TITULAÇÃO, REGIME DE TRABALHO, EXPERIÊNCIA 
ACADÊMICA NO MAGISTÉRIO SUPERIOR E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
NÃO ACADÊMICA)  

 

O Plano de Carreira Docente integra o Plano de Cargos, Salários e Carreira do pessoal docente e 

técnico-administrativo. O Plano de Cargos, Salários e Carreira define, normatiza e disciplina as 

condições de admissão, regime de trabalho, direitos e vantagens, deveres, afastamento. 

A carreira do pessoal docente é constituída por categorias, classes e níveis. As categorias 

constituem divisões da carreira fundamentadas na escolaridade e na titulação acadêmica, o que 

implica um conjunto específico de competências, habilidades, responsabilidades e experiências 

ligadas à qualificação e à formação profissional. As categorias são referências para a ascensão 

ou promoção para uma categoria mais elevada ou para um cargo de maior complexidade, com 

aumento remuneratório. Níveis são as subdivisões de uma mesma categoria, as quais 

determinam a progressão no quadro de carreira. Entende-se por progressão a passagem de um 

nível para outro dentro da mesma categoria, oportunizando aumento de remuneração. 

As categorias são estabelecidas conforme a titulação do docente, da seguinte forma: I - Doutor; II 

- Mestre; III - Especialista; IV – Graduado, com categorias nominadas de “D” a “A”. 

Quanto aos níveis, as categorias subdividem-se em seis níveis. Para fins de ascensão à uma 

categoria mais elevada, o critério é a titulação do docente e o enquadramento é automático. A 
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progressão entre os níveis de uma mesma categoria ocorrerá mediante cumprimento de 

interstícios mínimos de dois anos e avaliação de desempenho, observados os seguintes critérios 

básicos: 

I.Dedicação ao ensino, em nível de graduação e ou de pós-graduação, incluindo, entre outros, 

indicadores como o envolvimento com o projeto pedagógico do curso e com projetos 

institucionais, orientação de estudantes, atenção aos estudantes, comprometimento, pro 

atividade,  criatividade,  assiduidade,  pontualidade, disponibilidade de tempo e cumprimento de 

prazos; 

II.Promoção e execução de cursos ou de outros projetos de extensão;  

III.Promoção e execução de projetos de responsabilidade social; 

IV.Produção científica, incluindo, entre outros, publicações e apresentação de trabalhos em eventos 

científicos; 

V.Avaliação do professor pelo estudante; 

VI.Avaliação do professor pela Instituição. 

A avaliação do professor, para fins de progressão horizontal, cabe a uma Comissão Especial de 

Avaliação designada pelo Conselho Superior, observada o perfil ético, técnico e profissional dos 

membros a serem escolhidos. A avaliação bienal não é cumulativa, o que significa que serão 

levados em conta o desempenho e o mérito do professor no respectivo período de dois anos, 

após os quais se inicia sempre um novo ciclo avaliativo. 
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VIII. CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
 

 

1. POLÍTICA DE QUALIFICAÇÃO, PLANO DE CARREIRA E REGIME DE 
TRABALHO 

 

O Corpo Técnico-Administrativo da Faculdade LS é constituído pelos funcionários que têm sob 

sua responsabilidade a execução das atividades técnicas e de apoio administrativas necessárias 

ao bom funcionamento da Instituição. São todos os servidores não docentes. 

A Faculdade investe na Política de qualificação e está em fase de implementação do plano de 

carreira e regime de trabalho do técnico-administrativo. Além desta ação, são previstos cursos de 

formação e capacitação, bem como palestras sobre motivação e formação de novos líderes. 

O Plano de Cargos e Salários do Corpo Técnico-Administrativo da Faculdade LS – PCSA/LS – 

define e regula a administração de cargos e salários do Corpo Técnico-Administrativo da 

Faculdade LS, implementando sua política de valorização em consonância com as necessidades 

e diretrizes do mercado de trabalho. Este plano tem a finalidade de:  

I.Promover a valorização do Corpo Administrativo da Faculdade LS, através do aprimoramento das 

habilidades técnico-profissionais; 

II.Definir uma estrutura de cargos e salários capaz de possibilitar equilíbrio e coerência entre os 

valores pagos e os serviços prestados; 

III.Possibilitar o reconhecimento profissional através da progressão e/ou ascensão funcional, com 

base em diversas formas de avaliação; 

IV.Implementar critérios para a avaliação da oferta de cargos e salários, como forma de atrair e 

manter na Instituição os melhores profissionais do mercado de trabalho; 

V.Estimular o aperfeiçoamento do Pessoal Técnico-Administrativo, possibilitando seu 

desenvolvimento profissional dentro da Instituição. 

O Quadro da Carreira Técnico-Administrativa da Faculdade LS é composto por um conjunto de 

categorias, cargos e respectivas funções, agrupados em carreiras funcionais, conforme 

regulamento do PCSA/LS.  

O corpo técnico-administrativo será remunerado conforme o cargo a ser exercido e o regime de 

trabalho, sendo que sua progressão na carreira se faz por senioridade conforme estabelecido na 

Convenção Coletiva Sindical, ou por merecimento, considerando-se o desempenho pessoal, 

afinidade com as funções e demais referências obtidas com sua chefia imediata, com a Direção e 
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com a Gestão de Pessoas. Todos são contratados sob o regime da legislação trabalhista (CLT), 

estando sujeitos, ainda, ao disposto nas normas expedidas pelos órgãos da administração 

superior da Faculdade.  

Os funcionários técnico-administrativos são admitidos mediante contrato celebrado com a 

SANTANA, na condição de Entidade Mantenedora e regidos pela legislação trabalhista em vigor e 

em conformidade com o PCCS/LS. Cabe a Gestão de Pessoas a responsabilidade pelo processo 

de recrutamento e seleção para o preenchimento de cargos, em conformidade com normas 

estabelecidas pela Diretoria Administrativa. 
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IX. APOIO PEDAGÓGICO 

 

 

1. NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO 
 

 

O Núcleo de Apoio Pedagógico da Faculdade LS (NAPLS) possui como objetivo geral planejar, 

coordenar e avaliar as ações pedagógicas desenvolvidas da Faculdade LS e, dessa forma, 

contribuir para a melhoria da qualidade de ensino nos cursos de Graduação e Pós- Graduação.  

 

O corpo docente da Faculdade LS tem vasta experiência pedagógica, alcançando assim o ápice 

de todos os conteúdos curriculares dentro de um desempenho de excelência no seu 

desenvolvimento. 

 

São objetivos específicos do NAPLS: 

 Oferecer ao corpo docente apoio didático-pedagógico permanente e momentos de formação 

continuada em serviço, subsidiar teórica e metodologicamente os docentes; 

 Oferecer aos estudantes mecanismos de melhoria do processo de aprendizagem, buscando o 

fortalecimento do desempenho acadêmico; 

 Incentivar ações inovadoras nas atividades de ensino. 

 

Para tanto, possui como linhas de atuação as seguintes orientações: 

1. Apoio didático-pedagógico aos coordenadores dos cursos de graduação e pós-graduação, no 

sentido de aprimorar e desenvolver as atividades docentes e discentes, acompanhando a 

execução do projeto pedagógico dos cursos; 

2. Acompanhamento o Programa de Nivelamento/Integração de novos estudantes promovido a 

cada semestre pelas coordenações dos cursos; 

3. Análise dos perfis das turmas e orientações aos coordenadores e professores sobre 

demandas específicas de conteúdo, alterações curriculares ou situações didático-pedagógicas 

diferenciadas; 

4. Realização de acompanhamento pedagógico aos estudantes, individual ou em grupo, 

desenvolvendo métodos de estudo que facilitem ao processo de ensino-aprendizagem; 

5. Elaboração de manuais de orientação para docentes e discentes, em acordo com as 

coordenações dos cursos, e implantação após validação junto aos coordenadores e colegiados de 

cursos; 

6. Auxílio aos professores, quando demandado, sobre a didática utilizada em suas aulas; 
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7. Análise pedagógica dos resultados do desempenho dos alunos no Exame Nacional de Cursos 

(Enade) e nas avaliações multidisciplinares, de forma a fornecer subsídios aos coordenadores de 

cursos e contribuir para a revisão dos planejamentos de ensino; 

8. Acompanhamento o desempenho acadêmico dos estudantes, por meio de sistema específico, 

analisando resultados dos desempenhos no semestre, de forma a subsidiar decisões e correções 

por parte dos professores, coordenações e/ou direção dos cursos; 

9. Coordenação e acompanhamento das atividades complementares curriculares e 

extracurriculares de acordo com as demandas exigidas pelas coordenações dos cursos; 

10. Organização, a partir das demandas dos coordenadores de cursos, dos calendários 

acadêmicos letivos; 

11.  Acompanhamento do trabalho desenvolvido pelos monitores de disciplinas, com vistas o 

melhor desempenho das turmas em geral e de alunos que apresentam dificuldades; 

12. Resolução, no âmbito de sua competência, questões disciplinares e encaminhá-las, aos 

coordenadores de cursos, para a aplicação das regras estabelecidas nos regulamentos dos 

cursos; 

13. Promoção da integração entre a IES e a comunidade em articulação com os as coordenações 

dos cursos, de modo a propiciar a prática dialógica entre os diversos segmentos da comunidade 

escolar e da sociedade civil; 

14. Acompanhamento dos processos de avaliações internas e externas dos cursos, em conjunto 

com os membros da Comissão Própria de Avaliação da Faculdade LS, para retroalimentação dos 

Projetos Pedagógicos de Cursos e conscientização da comunidade acadêmica da sua importância 

na melhoria contínua da qualidade do ensino; 

15. Estabelecimento de processos participativos e democráticos que contribuam para a formação 

de uma cultura de respeito à dignidade humana, valorizando a diversidade; 

16. Promoção dos cursos de formação de professores na Faculdade LS. 

17. Monitoramento dos índices e das causas de evasão e repetência nos cursos de graduação e 

pós-graduação. 

18. Fomento a realização de atividades extracurriculares; 

19. Acompanhamento dos projetos integradores desenvolvidos pela IES; 

20.  Estímulo à utilização de metodologias educacionais inovadoras; 

21. Atendimento psicopedagógico aos estudantes, a fim de assegurar a inclusão e atendimentos 

das necessidades especiais; 

22. Acompanhamento psicopedagógico para os estudantes com Espectro Austista, conforme 

determina a Lei nº. 12.764, de 27 de dezembro de 2012 em Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista.  
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Nesse sentido, para concretizar as suas ações o NAPLS desenvolve os seguintes programas: 

 Programa de Desenvolvimento Profissional Docente 

 Programa de Nivelamento e Apoio Pedagógico 

 Programa de Monitoria 

 Programa de Atendimento Psicopedagógico 

 Programa de Bolsas de Estudos 

 Programa de Acompanhamento de Egressos 

 

2. A SECRETARIA ACADÊMICA 
 

A Secretaria Acadêmica é o órgão de apoio ao qual compete centralizar todo o movimento escolar 

e administrativo da Faculdade, dirigido por um Secretário Geral, sob a orientação do Diretor Geral. 

O Secretário Geral terá sob sua guarda todos os livros de escrituração escolar, arquivos, 

prontuários dos alunos e demais assentamentos em livros fixados por este Regimento e pela 

legislação vigente. 

 

Compete ao Secretário Geral: 

I.Chefiar a Secretaria fazendo a distribuição equitativa dos trabalhos aos seus auxiliares, para o 

bom andamento dos serviços; 

II.Comparecer às reuniões do Conselho Superior, secretariando-as e lavrando as respectivas atas; 

III.Abrir e encerrar os termos referentes aos atos escolares, submetendo-os à assinatura do Diretor 

Geral; 

IV.Organizar os arquivos e prontuários dos alunos, de modo que se atenda, prontamente, a qualquer 

pedido de informação ou esclarecimentos de interessados ou direção da Faculdade; 

V.Redigir editais de processo seletivo e elaborar as listas de chamadas para exames e matrículas; 

VI.Publicar, de acordo com este regimento, o quadro de notas de aproveitamento de provas, dos 

exames e a relação de faltas, para o conhecimento de todos os interessados; 

VII.Trazer atualizados os prontuários dos alunos e professores; 

VIII.Organizar as informações da direção da faculdade e exercer as demais funções que lhe forem 

confiadas. 

 

 

 

 

3. A BIBLIOTECA 
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A Faculdade dispõe de uma biblioteca especializada para uso do corpo docente e discente e da 

comunidade da região, sob a responsabilidade de profissional legalmente habilitado. A biblioteca, 

organizada de acordo com os princípios internacionalmente aceitos em biblioteconomia, rege-se 

por regulamento próprio. 
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X. INFRAESTRUTURA  
 

 

1.  AS INSTALAÇÕES ____________________________________________________ 
 

A adequação das instalações, bem como o Planejamento Econômico-Financeiro, considerou os 

quatro primeiros cursos já implantados e os demais planejados para o triênio com alguns já em 

trâmite no Ministério da Educação. 

 

a) Instalações – Unidade 1 

FACULDADE LS 

Assistente de coordenação 7m2 

Assistente de direção geral da faculdade 10m2 

Biblioteca 280m2 

Comitê de ética e pesquisa 4,44m2 

Coord. de biologia bacharelado e licenciatura 5,36m2 

Coordenação de enfermagem 10,96m2 

Coordenação de farmácia 10,91m2 

Coordenação de nutrição 5,58m2 

Copa 4,56m2 e outra de 5m2 

DECOB/Convênios 12,19m2 

Diretora geral da faculdade 17m2 

Diretor administrativo 13,2m2 

Diretor geral 18m2 

Espaço de convivência- - 2ª andar 51m2 

Espaço de convivência - Térreo 53m2 

Espaço de convivência- 1º andar 51m2 

Espaço de convivência- 3ª andar 87,5m2 

Estacionamento 1000 vagas 

Financeiro 10,60m2 

Gabinete individual de trabalho Estágio e TCC 10,98m2 

Hall de atendimento-secretaria e financeiro 36,81m2 

Laboratórios em geral 1200m2 

Pátio 232,41m2 

Pós-graduação 11m2 

Praça de alimentação 80m2 

Presidência 20m2 

Reprografia 7m2 

SAA 10,89m2 

Sala da CPA 11m2 

Sala de atendimento psicopedagógico 7m2 

Sala de constas a pagar 19m2 
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Sala de contas a receber 19m2 

Sala de reunião 12,41m2 

Sala de servidores (Data Center) 8m2 

Sala do áudio e vídeo 7m2 

Sala dos professores 28m2 

Sala dos professores – Aulas práticas 11m2 

Sanitários 12 m2 

Secretaria Acadêmica 55m2 

Salas de aula 

11 salas 62,9m2 

08 salas 62,64m2 

03 salas 43,80m2 

01 sala 65,86m2 

01 sala 21,90m2 

 

b) Instalações – Unidade 2 

FACULDADE LS 

     Assistente de coordenação 12m2 

     Auditório 322m2 

Banheiro Feminino 2 (8 box)             22m2 

Banheiro Masculino 2 (4 box)             14m2  

Banheiro Masculino e Feminino 1 3m2 (cada) 

     Banheiro PNE Feminino 4m2 

     Banheiro PNE Masculino 5m2 

     Coordenação de Administração e Gestão Financeira 7m2 

     Coordenação de Gestão Hospitalar 7m2 

     Coordenação de Radiologia 7m2 

     Copa 11,8m2 

     Depósito da mantenedora 3m2 

     Diretora de ensino 10m2 

     DML (departamento de limpeza) 3m2 

Gerencia administrativa e financeira 11,39m2 

     Hall 1 32m2 

     Hall 2 195m2 

     Hall da copa 14m2 

     Laboratório de informática 39m2 

     Laboratório de radiologia 46m2 

Diretoria Financeira 17,83m2 

     Sala da TI 18m2 

Sala de recursos humanos (DP) 22m2 

     Sala de reuniões/direção 9,87m2 

     Sala dos professores 26m2 

     T1  3m2 
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Tesouraria 10 m2 

     Vestuário Feminino 10m2 

     Vestuário Masculino 11m2 

Salas de aula 

04 salas 33m2 

02 salas 49m2 

02 salas 63m2 

02 salas 9,40m2 

01 sala 38,18m2 

01 sala 64,61m2 

01 sala 66m2 

01 sala 67m2 

01 sala 42m2 

01 sala 9,20m2 

 

 

c)  Infraestrutura de Acessibilidade aos Deficientes Físicos 

 

Os deficientes físicos têm acesso ao prédio por meio de rampa, localizada na entrada principal, e 

por elevadores que possibilitam o acesso às salas de aula localizadas nos pavimentos superiores. As 

instalações da instituição foram projetadas em conformidade com a Portaria 3.284/2003 da 

Secretaria de Educação Superior. Fundamentados nesse documento, a acessibilidade de pessoas 

portadoras de deficiências compreendem: acesso aos espaços de uso coletivo; reserva de vagas no 

estacionamento da Instituição; rampa e elevador propiciando circulação de cadeira de rodas; 

portas e banheiros com espaços adequados ao acesso de cadeira de rodas; barras de apoio nas 

paredes dos banheiros; lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura acessível aos usuários 

de cadeira de rodas. 

 

Quanto ao portador de deficiência visual, se houver necessidade a instituição equipará com máquina 

de datilografia braile, impressora braile acoplada ao computador, sistema de síntese de voz, 

gravador e fotocopiadora que amplie textos, software de ampliação de tela, equipamento para 

ampliação de texto para atendimento a estudante com visão subnormal, lupas, réguas de leitura, 

scanner acoplado ao computador. Fazendo-se necessário, será também adquirido gradual acervo 

bibliográfico em braile e de fitas sonoras para uso didático. 

 

Para os portadores de deficiência auditiva, caso a instituição tenha estudante portador desta 

deficiência, será providenciado, se necessário, intérprete de língua de sinais/língua portuguesa, 

contando com período de provas, flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o 

conteúdo semântico, e  estímulo o  aprendizado da língua  portuguesa  na  modalidade  escrita,  
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para  uso  de  vocabulário  pertinente  as disciplinas do curso em que o estudante estiver 

matriculado. 

 

d) Laboratório de Informática 

 

Laboratório 

(nº ou nome) 

Área (m2) m2 por 

estação 

m2 por 

estudante 

Laboratório 1 80 m2 2 m2 2 m2 

Descrição (Software Instalado, e/ou outros dados) 

Windows, Editor de texto - Word, planilha eletrônica - Excel, software de apresentação – 

Power Point, correio eletrônico - Outlook, browser - Internet Explorer, Mozilla Firefox. 

Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros) 

Qtde. Especificações 

 

 

50 

Processador Intel® Core (TM) i3-4160  

CPU 3.6GHz 

Sistema Operacional Windows 7 Professional 

Memória SDRAM 4 GB 

Gravadora de DVD 

Internet e Intranet 

Comunicador 

Descrição (Software Instalado, e/ou outros dados) 

            Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros) 

Equipamento Especificação 

Disco Rígido ou HD 500 GB 

Fonte de Alimentação 550 watts 

CPU ou o Processador Processador Intel® Core (TM) i3-4160  

CPU 3.6GHz 

Placa - Mãe Intel 

Memória RAM 4 GB  

Gravadora DELL  

Monitor 15.6’’ LED 

Impressora Laser Brother HL5350 

Mouse Optical 

Teclado Padrão ABNT  

Scanner Multifuncional 

Sistema Operacional: Windows – oem Windows 7 Professional 
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(licenciado) Editores de Texto 

Editores de Texto Pacote Office Word 2007 

Planilha de Texto Excel 2007 

Editores Gráficos e Editoração Eletrônica  

Gerenciadores de Banco de Dados SQL 2008 

Multimídia Áudio e vídeo, projetor 

Sistema de Rede - Conectividade 

Mundial – Internet – Provedor 

Vivo 

ADSL 25 Mbps multiusuário com firewall 

Home Page – Web www.ls.edu.br 

Correio Eletrônico contato@ls.edu.br 

Art Finance é um software completo que abrange as áreas de Contas a Pagar, Receber, 

Tesouraria e Controle Bancário. Integra-se ao Service - Software de Gestão de Vendas, 

Serviços e CRM FATUMATIC – Sistema de Faturamento – é um sistema que auxilia no 

controle diário e principalmente no gerenciamento da sua empresa o sistema 

disponibiliza orçamentos, pedidos de vendas, notas fiscais e controle de duplicatas, 

dentre outros softwares que serão disponibilizados no decorrer do curso. 

Link dedicado administrativo; link 

banda larga educacional todo o prédio 

com ambiente - wi-fi. 

2 Mbps multiusuário com firewall 

 

O laboratório de informática está sob a responsabilidade dos professores de disciplinas afins, cujos 

são auxiliados por um monitor contratado para apoio às atividades do corpo discente. Todos os 

usuários previamente cadastrados têm acesso a uma infraestrutura necessária para a realização de 

suas tarefas acadêmicas, além de acesso à Internet. A FACULDADE LS possui Laboratório de 

Informática, localizados andar térreo, medindo 98 m2, com acesso livre aos computadores para 

estudantes e professores, dentro do horário de funcionamento. 

O acesso aos computadores é livre aos estudantes previamente cadastrados e professores da 

Faculdade, dentro do horário de funcionamento, havendo uma exceção a estes Laboratórios, nos 

horários em que tenham lugar as disciplinas de informática constantes na estrutura curricular. Dentro 

deste horário o laboratório é de uso preferencial para o desenvolvimento de aulas práticas da 

disciplina, seguindo o horário conforme abaixo: 

  

http://www.ls.edu.br/
mailto:contato@ls.edu.br
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HORÁRIO ABERTURA ENCERRAMENTO 

2ª a 6ª feira 08h 22h 

Sábado 08h 13h 

 

Os professores de disciplinas afins são auxiliados por um monitor contratado para apoio às 

atividades do corpo discente. Todos os usuários previamente cadastrados têm acesso a uma 

infraestrutura necessária para a realização de suas tarefas acadêmicas, além de acesso à Internet. 

 

e) Recursos Audiovisuais 

Item Observações Quantidade 

Televisores 29” 01 

Vídeos cassete  01 

Retro projetores  01 

Data Show  35 

Câmeras Digital 02 

Vídeo móvel equipado com CPU  02 

Quadro Branco  37 

 

 

f) Plano de atualização tecnológica e manutenção dos equipamentos: 

A Faculdade LS conta com um planejamento de atualização tecnológica dos laboratórios, 

substituindo máquinas e periféricos e ou adquirindo softwares de acordo com a necessidade dos 

cursos. 

Algumas disciplinas têm softwares que as suportam.  O intuito da IES é providenciar na 

especificidade de cada curso dentro da importância para o sucesso do ensino aprendizagem. 

A manutenção dos equipamentos é feita de forma preventiva, semestralmente e corretiva de acordo 

com a necessidade. 
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g) Materiais didáticos e tecnológicos: 

 

MATERIAIS DIDÁTICOS E TECNOLÓGICOS: 

Nº de Ordem Especificação 2014 2015 2016 

01 Fitas de vídeo 120 150 236 

02 CD ROM 20 25 285 

03 Televisão e Vídeo de 29 „ 06 06 01 

04 Internet – ADSL Hi-Fi 08 

05 Data-show 18 20 22 

06 Flip-charts 02 02 0 

07 Quadros brancos 37 37 60 

08 Câmera – filmadora 01 02 01 

09 Retroprojetores 08 08 0 

10 Canhões multimídia  01 01 0 

11 Spniligth 02 02 0 

12 Placas Spinligth 02 02 0 

13 Gravador 02 04 06 

14 Projetor de slides. 02 04 0 

15 Painéis com figuras anatômicas 

específicas para estudos. 

10 12 14 

16 Câmera fotográfica 04 04 04 

17 Confecção de transparências 

conforme solicitação e 

planejamento das aulas. 

 

18 Copiadora Xerox (e um Sistema 

terceirizado complementar) 

02 02 02 

 

 

Obs.: Todas as dependências apresentam um patamar superior a 2 m² por estudante. Quanto aos 

Laboratórios existe uma escala rodízio permanecendo no máximo 15 estudantes por vez para 

atividades práticas. 

A instituição tem instalações que atendem ao seu projeto de expansão, porém serão disponibilizados 

novos laboratórios e novas salas de aula, para suprir os novos cursos, que para funcionarem 

imediato só depende de adequação. 



CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA 

 

www.ls.edu.br/faculdade   |         113 

 

h) Relação de materiais dos laboratórios de Radiologia  

 

ANATOMIA HUMANA E ANATOMIA COMPARADA 

Mobiliário/Equipamento Quantidade 

Agulha 03 

Apoio para livros 07 

Aquário expositor 07 

Armário com bancada tampa em granito 

com 15 portas 

01 

Armário de vidro (cristaleira) 01 

Bacia inox 02 

Bancada tampa em granito com 32 portas 01 

Bandeja inox 04 

Banqueta 25 

Cabo de bisturi 16 

Cabo de bisturi 16 

Cadáver formolizado 04 

Cadáver fracionado 01 

Cadáver glicerinado 01 

Cadeira para alunos 32 

Cadeira para o professor 01 

Chuveiro lava-olhos 01 

Feto 20 

Guarda-volumes 01 

Lixeira 02 

Lousa 01 

Maca hospitalar 01 

Maca inox 02 

Mesa para aluno - Redonda 09 

Mesa para professor 01 

Modelo de articulação 04 

Modelo de articulação 04 

Modelo de membro inferior 02 

Modelo de membro superior 02 
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Modelo esqueleto - pequeno 01 

Modelo esqueleto tamanho natural 01 

Modelo hemiface 01 

Modelo hemipelve gravídico 01 

Modelo muscular – Pequeno 02 

Modelo pulmão 01 

Modelo torso – Pequeno 02 

Modelo torso feminino 02 

Óculos de proteção 14 

Peças anatômicas Inúmeros sistemas 

Pinça de procedimento 09 

Pinça dentro de rato 27 

Pinça hemostática 02 

Quadro modelo anatômico 04 

Quadro sistema anatômico 08 

   Recipiente plástico para peças 

anatômicas 

10 

Tanque inox para glicerina 01 

Tela para projetor 01 

Tesoura curva 10 

Ventilador de teto 02 
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LABORATÓRIO 

 DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA DE RADIOLOGIA 

Mobiliário/Equipamento Quantidade 

Chassi Rad. tam 35 x 43 cm 01 

Chassi Rad. tam 35 x 35 cm 01 

Chassi Rad. tam. 30 x 40 cm 01 

Chassi Rad. tam. 24 x 30cm 01 

Chassi Rad. tam. 18 x 24 cm 01 

Negatoscópio de 1 corpo 01 

Avental de chumbo 01 

Protetor de Tireoide 01 

Avental para proteção dos órgãos genitais 01 

Alfabeto de chumbo 01 

Espessômetro alumínio 01 

Goniômetro alumínio 01 

Luva tipo escudo 01 par 

Óculos de proteção frontal 01 

Protetor de tireoide 01 

Cilindro de extensão 01 

Régua de escanografia 100 cm 01 

Divisor radiográfico longitudinal 01 

Divisor radiográfico transversal  01 

Simulador de Raios-X convencional 

composto: de Comando Digital, Mesa tampo 

móvel, Carcaça de ampola, Diafragma 

luminoso, Estativa vertical. 

01 

Simulador de Mamógrafo 01 

Maca com rodas 01 
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LABORATÓRIO DE SEMIOTÉCNICA E SUPORTE BÁSICO A VIDA 

Mobiliário/Equipamento Quantidade 

Cama 01 

Monitor multiparamétrico 01 

Bomba de infusão contínua 03 

Painel de gases 01 

Cardioversor / Desfibrilador 01 

Incubadora 01 

Ventilador mecânico 01 

Carrinho de emergência 01 
 

 

2. EXPLICITAÇÃO DOS ASPECTOS FÍSICOS ________________________________ 
 

1. Salas de aula - espaços físicos comportando até 60 estudantes. 

2. Instalações administrativas – espaços destinados para a organização acadêmico-

administrativa, com vista ao controle acadêmico, atendimento aos discentes no que se 

referem ao fluxo escolar, matrículas, trancamentos, frequências, notas, históricos, 

documentos em geral e aos docentes do curso o planejamento pedagógico. 

3. Instalações para docentes – salas destinadas ao atendimento das necessidades dos 

professores, sendo: sala de professores, sala de reuniões de colegiado, salas de orientações. 

4. Instalações para discentes – sala destinada ao atendimento de estudantes inseridos em 

programas e projetos de Diretório Acadêmico. 

5. Instalação para Coordenação de Curso – salas destinadas para o funcionamento da 

coordenação de curso. 

6. Sala para Coordenação de laboratórios – destinada ao Coordenador de laboratórios. 

7. Central de Equipamentos – local para armazenamento de todos os recursos materiais e 

equipamentos para os laboratórios multidisciplinares. 

8. Sala do Técnico de Laboratório  

9. Sala para agendamento e preparo de aulas de laboratórios. 

10. Auditório – 1 com espaço para 120 pessoas, destinado para conferências, palestras, 

seminários, teatro, shows musicais e outros eventos científico-culturais. 

11. Biblioteca – espaço destinado para estudos individuais e coletivos, com um acervo em livros, 

periódicos nacionais e internacionais, multimídia (slides, DVD, CD-ROM, fitas de vídeo), 

jornais e base de dados digitalizada, informatização do acervo e serviços de catalogação, 

controle, reserva e empréstimo, comutação e consulta local e na internet. A biblioteca é 
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atualizada semestralmente por meio de uma política de aquisição e expansão condizente 

com a proposta do curso e ou de acordo com as necessidades eventuais nos períodos. 

 

Manutenção e conservação das instalações físicas 

A manutenção e conservação das instalações físicas são realizadas por funcionários contratados 

pela instituição.  Quando requer mão-de-obra com especialidade não disponível no quadro de 

funcionários, contratam-se prestadores de serviços. 

 

Manutenção e conservação dos equipamentos 

A manutenção e conservação dos equipamentos são realizadas "in loco" pela equipe de técnicos do 

quadro de pessoal da instituição. 

A manutenção dos equipamentos dos Programas de Informatização da Secretaria Acadêmica e da 

Biblioteca é realizada por empresas especializadas. 

 

 

3. BIBLIOTECA ANA NERY _______________________________________________ 
 

A Biblioteca Ana Nery é um serviço de informação que tem como missão apoiar as atividades de 

ensino, pesquisa e extensão da Faculdade LS, buscando sempre o aprimoramento intelectual de sua 

comunidade acadêmica. Tem como objetivo disponibilizar informação e conhecimento aos seus 

usuários, criando um ambiente de aprendizagem para que os estudantes desenvolvam o máximo de 

suas potencialidades. 

Estrutura Física: 

 

A Biblioteca tem uma área total de 337,08m² capacidade para atender a 122 alunos simultaneamente 

em instalações para estudo individual e em grupo, sendo: 

 10 baias individuais, com computadores para consulta. 

 3 salas de estudo em grupo, medindo 7,70m² cada, com 01 mesa,  05 cadeiras e um 

computador em cada uma. 

 1 sala de estudo em grupo de 8,91m², com 02 mesas, 10 cadeiras e um computador. 

 15 baias para estudo individual 

 18 mesas para estudo em grupo, com 04 cadeiras em cada  

Em resumo: 

Área total: 337,08m² 

Área de estudo 192,83m² 
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Área de estudo individual 30,26m² 

Área do acervo: 73,82m² 

Sala da Bibliotecária: 8,16m² 

 

Acervo: 

O acervo é constituído por: 

Tipo de material Títulos Exemplares 

Livros, monografias, anais de congressos, publicações 

seriadas, obras de referência e multimeios (DVDs, CDs, 

CDROM e VHS). 

2499 7770 

Periódicos nacionais e internacionais nas áreas de 

saúde, letras, administração, educação e áreas 

correlatas. 

*Os periódicos são encontrados no suporte impresso e 

virtual. 

87 1856 

Analíticas de artigos de periódicos 9594  

 

Serviços: 

 

Consulta local 

A consulta local é permitida a todos os usuários, com acesso restrito às estantes, tendo o usuário 

que solicitar a obra desejada no balcão de atendimento. 

 

Empréstimo domiciliar 

Os documentos do acervo, com exceção dos periódicos, obras de referência e multimeios (DVD, fitas 

VHS) são emprestados para os usuários devidamente cadastrados e sem multa na biblioteca. O 

limite de exemplares para empréstimo e o prazo de devolução variam de acordo com a categoria do 

usuário e tipo de material: 

 

Empréstimos – Quantidade e prazo 

Usuário Livros Revistas, Dicionários, 

Reserva Técnica 

DVD, Fita 

VHS 

CD-ROM 

Aluno 3 por 4 dias Empréstimo local Empréstimo 

local 

3 por 2 dias 

Professor 5 por 15 dias Empréstimo local 3 por 2 dias 3 por 2 dias 

Funcionário 3 por 4 dias Empréstimo local 1 por 2 dias 3 por 2 dias 
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Renovação 

Não havendo reserva do material este poderá ser renovado por igual período, tanto pessoalmente 

quanto pela Biblioteca Online. 

 

Reserva 

Os documentos que se encontram emprestados podem ser reservados pelos usuários. A reserva 

poderá ser pessoalmente e pela Biblioteca Online. 

A reserva é nominal e obedecerá à ordem cronológica de pedidos, permanecendo à disposição do 

usuário por dois (2) dias úteis. 

 

Devolução 

Efetuada somente no balcão de empréstimo da biblioteca onde o material foi retirado. 

 

Visitas orientadas à biblioteca 

O grupo de alunos, previamente agendado, será recebido e orientado pela bibliotecária e receberá 

informações a respeito das normas e serviços da biblioteca, organização e acesso ao acervo. 

 

Pesquisa bibliográfica 

Este serviço visa atender a comunidade acadêmica da Faculdade LS em suas necessidades de 

informação, oferecendo pesquisa de qualidade em base de dados e no catálogo da biblioteca. 

 

Uso dos Computadores 

Cada aluno terá direito a utilizar o computador por meia hora, utilizando os computadores sempre 

com fins acadêmicos. 

Um equipamento só poderá ser utilizado por 01(um) aluno de cada vez. 

Não podem ser usados para acesso a sites de salas de bate papos, de assuntos pornográficos, de 

música e jogos. 

 

Salas de Estudo em Grupo 

A reserva é solicitada aos colaboradores da biblioteca, mediante a apresentação da carteira 

estudantil, funcional ou carteira de identidade. 

É exigência de no mínimo 2 e máximo de 5 pessoas em cada sala. 

Ao completar o horário de utilização o usuário deverá devolver a chave no balcão de atendimento. 

A sala só poderá ser utilizada para trabalhos acadêmicos, monitoria e orientações de professores. 

O usuário poderá se ausentar da sala por até 15 minutos. 
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Multas 

Cada obra devolvida fora do prazo implica em pagamento de multa no valor de R$1,00 por dia de 

atraso, exceto sábados, domingos e feriados. 

 

Usuário em débito com a biblioteca 

O usuário em débito com a biblioteca não poderá retirar obras por empréstimo domiciliar. 

 

Reposição de obras extraviadas e danificadas 

O extravio ou danificação das obras implicará na obrigatoriedade de reposição do mesmo material, 

além de multa equivalente aos dias de atraso. 

 

Bases de Dado 

A utilização de recursos informacionais pelos usuários da Biblioteca é ampliada pelo acesso 

facultado às redes de informação e estrangeiras, entre elas a Internet. 

 

•  O acesso ao documento primário via Internet, é fortalecido por meio da implantação de serviços de 

divulgação de acesso às instituições e serviços educacionais disponíveis na Internet e de educação 

para a melhor utilização de seus recursos.  

 

 

Mecanismo e periodicidade de atualização do acervo: 

A política de atualização do acervo é uma constante na Instituição, observando os critérios para a 

formação de uma coleção atualizada com maior qualidade de títulos. A aquisição se faz, baseada 

nas indicações bibliográficas da unidade curricular dos cursos técnico e de graduação da Instituição, 

sugestões de professores, solicitação dos alunos e pesquisa pela Bibliotecária aos catálogos das 

editoras.  

 

 

Os livros e periódicos existentes abrangem as seguintes áreas: 

 

• Administração 

• Ciências Biológicas 

• Ciências Humanas 

• Ciências Sociais 

• Contabilidade 

• Direito 

• Enfermagem 
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• Estética e imagem pessoal 

• Ética 

• Farmácia 

• Filosofia 

• Finanças 

• Física 

• Gestão de Saúde 

• Literatura  

• Nutrição 

• Química 

• Radiologia 

• Religião 

• Segurança do Trabalho 

 

Os custos da aquisição dos materiais informacionais são de responsabilidade da mantenedora da 

FACULDADE LS. Neste sentido, serão priorizados os seguintes requisitos: 

• Adequação do material aos objetivos e níveis educacionais da Instituição; 

• Autoridade do autor e/ou editor; 

• Atualidade; 

• Qualidade técnica; 

• Quantidade (excesso/escassez) de material sobre o assunto na coleção; 

• Cobertura/tratamento do assunto; 

• Custo justificado; 

• Idioma; 

• Número de vagas anuais oferecidas para o curso; 

• Conveniência do formato e compatibilização com os equipamentos existentes. 

 

        Tendo em vista a seleção qualitativa do material a ser adquirido, considera-se: 

 

• As bibliografias básicas e complementares dos programas das disciplinas dos cursos devem 

ser atualizadas periodicamente pelos docentes, cabendo às coordenações encaminhar as 

solicitações à biblioteca; 

• Cursos em implantação e/ou em fase de reconhecimento e reformulações curriculares; 

• Renovação de assinaturas de periódicos científicos que já façam parte da lista básica, 

conforme indicações dos docentes junto às coordenações e que possuam uso 

estatisticamente relevante. 
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Expediente 

Horário de funcionamento 

Segunda a sexta-feira: 8h às 22h 

Sábado: 9h às 12h 

E-mail: biblioteca@ls.edu.br 

Telefone: 3029-9328 

 

Infraestrutura de Segurança 

O acesso ao campus é supervisionado pelo porteiro. O acesso de estudantes aos laboratórios é 

controlado pela Coordenação de Laboratório. Os blocos são equipados com extintores de incêndio. 

O acesso ao estacionamento privativo é feito após identificação pelo responsável pelo 

estacionamento. Há funcionários responsáveis pela vigilância interna na área do campus. 

 

Equipamentos 

Acesso a equipamentos de informática pelos professores. O corpo Docente dispõe de 3(três) 

computadores instalados em cabines individuais na sala de professores para trabalho individual e 

acesso aos laboratórios nos horários não destinados as aulas. 

 

A instituição de ensino disponibiliza aos professores, estudantes e funcionários. Acesso a Internet e 

Intranet 24 horas. 

 

Acesso a equipamento de informática pelos estudantes 

O corpo discente tem acesso aos equipamentos de informática disponíveis na biblioteca para 

consulta e realização de trabalhos acadêmicos. O estudante pode usar qualquer equipamento dos 

laboratórios, em qualquer turno, desde que não esteja tendo aula e tenha autorização da 

coordenação. A Faculdade também disponibiliza duas ilhas (uma por andar) com acesso livre à 

internet. 
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APÊNDICES 
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APÊNDICE A – MATRIZ CURRICULAR 
 

MATRIZ CURRICULAR 

CURSO: Radiologia                                                        (Matriz 4)  

Carga Horária (CH) Total: 2.740  Qtd. Créd. Total: 137 

CH Disc. Obrigatórias: 2.580  Qtd. Créd. Disc. Obrig.: 129 

CH Disc. Optativas: 160  Qtd. Créd. Disc. Optat.: 8 

Atividades Complementares: 140   

Nº. semestres Mínimo: 6    

Nº semestres Máximo: 9   

Graduação: Tecnólogo / a   

Início da vigência do currículo: 2º/2015 

Aprovação: Reconhecido pela Portaria 821 de 30/12/2014 – Pag. 29 e 32 do Diário Oficial 

Seção Extra. 

 

Turnos disponíveis: Matutino          Vespertino         Noturno   

Sem Seq. Nome da Disciplina Pré-requisito 

Carga Horária 

 

Teo Prat Total 

1º 01 Anatomia Humana ----- 80 40 120 

1º 02 Biologia Geral ----- ---- ---- 40 

1º 03 Metodologia da Produção Acadêmica ----- ---- ---- 40 

1º 04 Química Aplicada ----- ---- ---- 40 

1º 05 Gestão em Serviços de Radiologia ----- ---- ---- 40 

1º 06 Leitura e Produção de Textos ----- ---- ---- 40 

1º 07 
Equipamentos - Acessórios / Elementos 

da Radiologia Convencional 
----- 50 30 80 

2º 08 Cálculo ----- ---- ---- 40 

2º 09 Anatomia Radiológica e Imagenologia 1 ---- ---- 80 
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2º 10 Fisiologia Humana Aplicada 1 ---- ---- 80 

2º 11 Incidências Radiológicas I 1,7 50 30 80 

2º 12 Física Radiológica ----- ---- ---- 80 

2º 13 Legislação e Ética Profissional ----- ---- ---- 40 

3º 14 Patologia Geral e Radiológica ----- ---- ---- 80 

3° 15 Biossegurança ----- ---- ---- 40 

3° 16 Incidências Radiológicas II 1,7,9,11 50 30 80 

3° 17 Ressonância Magnética ----- ---- ---- 80 

3° 18 Educação em Saúde ----- ---- ---- 40 

3° 19 Proteção Radiológica ----- ---- ---- 80 

4° 20 Inglês instrumental ----- ---- ---- 40 

4° 21 Radiologia Intervencionista e Pediátrica ----- ---- ---- 40 

4° 22 Radioterapia ----- ---- ---- 80 

4° 23 
Procedimentos Básicos em 

Enfermagem 
----- ---- ---- 40 

4° 24 
Radiologia Digital e Informática 

Aplicada à Radiologia 
----- ---- ---- 40 

4° 25 Radiofarmácia e Radioisótopos ----- ---- ---- 40 

4° 26 Políticas Públicas de Saúde ----- ---- ---- 40 

4° 27 Bioestatística ----- ---- ---- 40 

4° 28 Disciplina Eletiva I ---- ---- ---- 40 

5° 29 Radiologia Veterinária ----- ---- ---- 40 

5° 30 
Exames Radiológicos Contrastados e 

Densitometria 
1,11,16 ---- ---- 80 

5° 31 Disciplina Eletiva II ----- ---- ---- 40 

5° 32 Projeto Final I 3,6 ---- ---- 40 

5° 33 Disciplina Eletiva III ----- ---- ---- 40 

5° 34 Radiologia Odontológica ----- ---- ---- 40 

5° 35 Mamografia/ Controle de Qualidade ----- ---- ---- 40 
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5° 36 Tomografia Computadorizada 1,9 ---- ---- 80 

6° 37 Estágio Supervisionado I 

1, 5, 7, 9, 11, 12, 

13, 15,16, 17, 

19,21, 22, 23 e 

24 

20 180 200 

6° 38 Medicina Nuclear 1,25 ---- ---- 80 

6° 39 LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais ----- ---- ---- 60 

6° 40 Radiologia Industrial e Ultrassonografia ----- ---- ---- 40 

6° 41 Projeto Final II 3,6,32 ---- ---- 40 

6° 42 Disciplina Eletiva IV ------ ---- ---- 40 

6° 43 Estágio Supervisionado II 

1, 5, 7, 9, 11, 12, 

13, 15, 16, 17, 

19, 21, 22, 23, 

24, 29, 30, 34, 

35 e 36. 

 

20 

 

260 

 

280 

Carga Horária 2.740 

Horas complementares 140 

Carga Horária Total 2.880 

 

Seq. 
Disciplinas Eletivas 

 

Pré-

requisito 

Carga Horária 

 

Teo Prat Total 

01 Educação Ambiental -----   40 

02 Humanização no Atendimento -----   40 

03 Tópicos em Atualidades -----   40 

04 Tópicos Especiais Aplicados a Radiologia -----   40 

05 Redação Científica  -----   40 

06 Radiologia Forense -----   40 

07 Radiologia e Traumatologia -----   40 

08 Interpretação de Exames -----   40 

09 Nutrição Aplicada a Saúde -----   40 
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10 Psicologia Aplicada à Saúde -----   40 

 

Certificações: 

    1° e 2° semestres: Gestão de Serviços em Radiologia. 

               3° e 4° semestres: Operacionalização Técnica em Serviços de Saúde. 

               5° e 6° semestres: Tecnólogo em Radiologia.  
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APÊNDICE B – EMENTAS E BIBLIOGRAFIAS 
 

1º 01-DISCIPLINA: ANATOMIA HUMANA 

EMENTA 

Introdução ao estudo da Anatomia - Visão do corpo humano, seus planos e eixos, 
posição de descrição anatômica. Estudo anatômico-funcional dos sistemas: 
Esquelético, muscular, cardiovascular, circulatório, respiratório, digestivo, 
urogenital, sistema reprodutor masculino, feminino e mama, endócrino, nervoso e 
órgãos dos sentidos: visão, audição, gustação e olfação e cabeça e pescoço. Com 
o objetivo de que o homem seja entendido como todo. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

NETTER, Frank H. Atlas de anatomia humana. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2015. 
MACHADO, Angelo B. M. Neuroanatomia funcional. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Atheneu, 2006.  
MOORE, Keith L. Anatomia orientada para a clínica. 5. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2007.  

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

SOBOTTA, Johannes; PUTZ, Reinhard; PABST, Reinhard. Atlas de anatomia 
humana: quadros de músculos, articulações e nervos. 22.ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, c2008. 
SOBOTTA, Johannes; PUTZ, Reinhard; PABST, Reinhard. Atlas de anatomia 
humana. 22. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c2008.  
DÂNGELO, José Geraldo; FATTINI, Carlo Américo. Anatomia Humana Sistêmica 
e Segmentar. 3. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2007.  

WOLF-HEIDEGGER, G.; KÖPF-MAIER, Petra. Atlas de anatomia humana. 5. ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c2000. 

TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Princípios de anatomia e fisiologia. 
14. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c2016. 

 

1 02-DISCIPLINA: BIOLOGIA GERAL 

EMENTA 

Estudo da evolução da célula. Histofisiologia das estruturas celulares. Principais 
tipos de tecidos encontrados no ser humano. Diferenciação e descrição das 
principais características de um ser vivo e seus padrões celulares. Estudo das 
características histológicas dos tecidos, órgãos e sistemas do corpo humano. 
Práticas: metodologias e simulações. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

COOPER, Geoffrey M.; HAUSMAN, Robert E.; BORGES-OSÓRIO, Maria 
Regina. A célula: uma abordagem molecular. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 
2007.  
JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchoa. Histologia básica. 11. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2008.  
ZAHA, Arnaldo; FERREIRA, Henrique Bunselmeyer; PASSAGLIA, Luciane M. P. 
(Luciane Maria Pereira). Biologia molecular básica. 5. ed. Porto Alegre, RS: 
Artmed, 2014.  

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

COOPER, Geoffrey M.; HAUSMAN, Robert E.; BORGES-OSÓRIO, Maria 
Regina. A célula: uma abordagem molecular. 3. ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 
2007. 
DE ROBERTIS, E. D. P; HIB, José. Bases da biologia celular e molecular. 4. 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.      
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FAVARETTO, José Arnaldo; MERCADANTE, Clarinda. Biologia: volume único. 
2. ed. São Paulo: Moderna, 2003. 
LAURENCE, J. Biologia. São Paulo: Nova Geração, 2006. 
LOPES, Sônia Godoy Bueno Carvalho; ROSSO, Sérgio. Biologia: volume 
único. São Paulo: Saraiva, 2006.  

 

1 03-DISCIPLINA: METODOLOGIA DA PRODUÇÃO ACADÊMICA 

EMENTA 

Conhecimento científico e outros tipos de conhecimentos. Principais métodos e 
técnicas de pesquisa (quanto aos fins, aos tipos, os meios de coleta e aos 
métodos de análise). Trabalhos científicos e comunicação científica de acordo 
com as normas da ABNT. A difusão do conhecimento científico: o produto da 
pesquisa e sua divulgação. Construção de fichamento, resumo, pesquisa em 
banco de dados e confecção de painéis. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

AZEVEDO, R. Fundamentos de português. Porto Alegre: Penso, 2015. [E-
book] 

BRASILEIRO, A. M. M. Leitura e produção textual. Porto Alegre: Penso, 2016. 
[E-book] 

GRAY, D. E. Pesquisa no mundo real. 2. Ed. Porto Alegre: Penso: 2012. [E-
book] 

KOLLER, S. H.; COUTO, M. C. P. de P.; HOHENDORFF, J. V. (Org.). Manual 
de produção científica. Porto Alegre, RS: Penso, 2014. [E-book] 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

CHIBENI, S. S. O texto acadêmico. Disponível em: 
http://www.unicamp.br/~chibeni/textosdidaticos/textoacademico.pdf>. Acesso 
em: 21 fev. 2017. 

COMO elaborar um TCC. Disponível em: < http://posgraduando.com/como-
elaborar-um-tcc-de-sucesso/>. Acesso em: 21 fev. 2017. 

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 
7.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

MOTTA-ROTH, D.; HENDGES, G. R. Produção textual na universidade. São 
Paulo: Parábola, 2010. 

SARGENT, J. Quase deuses. 2004.  Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=0XRTacRkxVo. Acesso em: 21 fev. 2017. 

 

1 04-DISCIPLINA: QUÍMICA APLICADA 

EMENTA 

Estrutura atômica. Classificação periódica e propriedades dos elementos. 
Ligações químicas, estrutura e propriedades das substâncias. Equilíbrio 
químico. Minerais. Histórico da radioatividade, tipos de radiações, radioatividade 
natural e química e meia vida. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

RUSSELL, John Blair. Química geral. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 2004.  
RUSSELL, John Blair. Química geral (v. 2). 2° ed. São Paulo: Makron Books, 
2006. 
ATKINS, P. W. Princípios de química: questionamento a vida moderna e o 
meio ambiente.3.ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 

BIBLIOGRAFIA BARBOSA, Addson Lourenço. Dicionário de química. 4.ed. rev., atual. e ampl. 

http://catalogos.bn.br/scripts/odwp032k.dll?t=bs&pr=livros_pr&db=livros&use=pn&disp=list&sort=off&ss=NEW&arg=atkins,|p.|w
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COMPLEMENTAR Goiânia: AB Editora, 2007.  
FELTRE, Ricardo. Fundamentos da química: química, tecnologia, sociedade.4. 
ed. São Paulo: Moderna, 2005. 
TRINDADE, Diamantino Fernandes. Química básica experimental. 4. ed. São 
Paulo: Ícone, 2010. 
SHRIVER, D. F.; ATKINS, P. W. Química inorgânica. 4. ed. Porto Alegre, RS: 
Bookman, 2008 
QUÍMICA nova. São Paulo, SP: Sociedade Brasileira de Química, 1997- . graf. 
tab. ; 4 3/4 pol. Disponível em: 
<http://quimicanova.sbq.org.br/edicoes_anteriores.asp>. Acesso em: 28 abr. 
2017. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0100-
4042&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 28 abr. 2017. 

 

1 05-DISCIPLINA: GESTÃO EM SERVIÇOS DE RADIOLOGIA 

EMENTA 

Teorias e técnicas de administração geral. Estrutura, organização e funções 
administrativas em unidades radiológicas. Gerenciamento de serviços 
radiológicos integrados ás sofisticações tecnológicas. Prática em unidade 
radiológica e serviços básicos de saúde. Práticas: metodologias e simulações. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

MALAGÓN-LONDOÑO, Gustavo; GALÁN MORERA, Ricardo; PONTÓN 
LAVERDE, Gabriel. Administração hospitalar. Tradução de Antonio Francisco 
Dieb Paulo; Revisão de Maria de Fátima Azevedo. 3.ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2010. 
PALADINI, Edson Pacheco. Gestão da qualidade: teoria e prática. 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 2006. 
PLA, Daniel; LUZ, João; GALANTE DE SÁ, Patrícia. Gestão de serviços e 
marketing interno. 3. ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2006. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

BARBIERI, José Carlos; MACHLINE, Claude. Logística hospitalar: teoria e 
prática. São Paulo: Saraiva, 2006. 

ARNOLD, J. R. Tony. Administração de materiais: uma introdução. 1. ed. São 
Paulo: Atlas, 1999. 
WAGNER, John A.; HOLLENBECK, JONH R. Comportamento 
organizacional: criando vantagem competitiva. Tradução de Cid Knipel Moreira. 
2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.  

MALAGÓN-LONDOÑO, Gustavo; GALÁN MORERA, Ricardo; PONTÓN 
LAVERDE, Gabriel. Administração hospitalar. Tradução de Antonio Francisco 
Dieb Paulo; Revisão de Maria de Fátima Azevedo. 3.ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2010.  

MALIK, Ana Maria; SCHIESARI, Laura Maria Cesar. Qualidade na gestão local 
de serviços e ações de saúde. São Paulo: Universidade de São Paulo, 
Faculdade de Saúde Pública, 1998. 
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1 06-DISCIPLINA: LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS 

EMENTA 
Compreensão textual e verbal. Técnica de redação: Correspondência 
Comercial. Relatórios administrativos. Ortografia. Práticas: metodologias e 
simulações. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

BECHARA, E. Moderna gramática portuguesa. 37. ed. São Paulo: Lucerna, 
2004.   
GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. 26 ed. Rio de Janeiro: 
FGV, 2006.  
KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça; TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Texto e 
coerência. 13. ed. São Paulo: Cortez, 2011.  

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

LIMA, Rocha. Gramática normativa da língua portuguesa. 49. ed. ed. rev. 
segundo o novo acordo ortográfico. Rio de Janeiro: J. Olympio, 2011. 

ALVES, Clair. Arte de escrever bem. Rio de Janeiro: Vozes, 2010. 

ANNA, Rachel; LOUSADA, Eliane; ABREU-TARDELLI, Lília Santos. Resenha. 
São Paulo: Parábola Editorial, 2004. 

FAULSTICH, E.L de J. Como ler, entender e redigir um texto. 6 ed.. 
Petrópolis: Vozes, 2011. 

KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. A coesão textual. 22. ed. São Paulo: 
Contexto, 2010. 

 

1 
07-DISCIPLINA:  EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS/ ELEMENTOS DA 
RADIOLOGIA CONVENCIONAL 

EMENTA 

Conhecer, operar, identificar e classificar adequadamente equipamentos e 
acessórios no âmbito da radiologia. 
Apresentar os tipos de processamentos de imagens como processamento 
manual, automático e digital. Químicos usados no processamento das imagens 
radiográficas. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

BONTRAGER, Kenneth l. Tratado de posicionamento radiográfico e anatomia 
associada. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.  
PAUL, Lester W. Interpretação radiológica. 7.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2000. 
PISCO, João Martins. Radiologia e análises de imagens. São Paulo: Rideel, 
2006.  

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

ALBUQUERQUE, Alvaro Santana de et al. Estudo comparativo entre sistemas 
radiográficos convencionais e digitais: revisão de literatura. Ciências biológicas 
e da saúde,  Recife, v. 2, n. 3, jul. 2016, p. 99-110. Disponível em: 
https://periodicos.set.edu.br/index.php/facipesaude/article/view/3173/2084. 
Acesso em: 8 fev. 2018. 

CASTRO JUNIOR, Amaury. Introdução à radiologia. 4. ed. São Paulo: Rideel, 
2010. 

SOARES, F. A.; LOPES, H. Equipamento radiográfico e processamento de 
filme. Porto Alegre: Bookman, 2015. 

Camargo, Luciana; Almeida, Lucimara Dias de; Campos, Alessandra Pacini de. 
Processamento Químico de Filmes e Equipamentos. Iátria, 2014. ISBN 
9788536509211 

https://periodicos.set.edu.br/index.php/facipesaude/article/view/3173/2084
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2 08-DISCIPLINA: CÁLCULO 

EMENTA 
Função linear, potência, exponencial e logarítmica. Cálculo diferencial e integral 
de funções de uma variável real. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

SILVA, Sebastião Medeiros da; SILVA, Elio Medeiros da; SILVA, Ermes 
Medeiros da. Matemática para os cursos de: economia, administração, 
ciências contábeis. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2010  

IEZZI, Gelson; MURAKAMI, Carlos; IEZZI, Gelson. Fundamentos de 
matemática elementar, 1: conjuntos e funções. 8. ed. 7. reimp. São Paulo: 
Atual, 2004 

VERAS, Lilia Ladeira. Matemática aplicada à economia. 3. ed. São Paulo: 
Atlas, 2009. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

GOLDSTEIN, L. J. ; LAY, D. C.; SCHNEIDER, D. I. Matemática aplicada: 
economia, administração e contabilidade. 10. ed. Porto Alegre: Bookman, 
2005. 

POMPEO, José Nicolau. Fundamentos de matemática elementar, 10. 6. ed. 
São Paulo: Atual, 2005. v. 10.  

PUCCINI, Abelardo de Lima. Matemática financeira: objetiva e aplicada. 8. ed. 
rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010. 

VIEIRA SOBRINHO, José Dutra. Matemática financeira. 7. ed. São Paulo: 
Atlas, 2010.  

CRESPO, Antônio Arnot. Matemática Financeira Fácil. 14 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2014.  

 

2 09-DISCIPLINA: ANATOMIA RADIOLÓGICA E IMAGINOLOGIA 

EMENTA 

Aspectos da Anatomia Humana aplicada à atividade profissional da Radiologia: 
acidentes ósseos, sinais radiológicos de fundamento anatômico, sintopia dos 
órgãos, superposição de imagens anatômicas. Neuroradiologia: meninges, 
líquor, medula espinhal, ventrículos encefálicos. Importância do Sistema 
Nervoso Autônomo na esplancnologia e nos exames radiológicos. Localização e 
atuação hormonal dos componentes do sistema endócrino. Imagens 
radiológicas adquiridas em ferramentas convencionais, ultrassonográficas, 
tomográficas, magnéticas, nucleares e demais equipamentos especializados, 
bem como de peças seccionadas do corpo humano. Técnicas morfofuncionais 
de estudo para compreensão do ser humano como um todo. Projetos 
Integradores. Práticas: metodologias e simulações. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

BONTRAGER, Kenneth l. Tratado de posicionamento radiográfico e anatomia 
associada. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.  

ANDERSON, Mark W.; FOX, Michael G. Anatomia Seccional por RM e TC.  4. 
ed. São Paulo: Elsevier, 2017. 

PISCO, João Martins (Coord.). Radiologia e análise de imagens. São Paulo: 
Rideel, 2006. 
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BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

FONSECA, Nilton Pinto; SAVAREGO, Simone. Manual de posicionamentos 
para estágio em radiologia. São Caetano do Sul: Yendis, 2007.  

CASTRO JUNIOR, Amaury. Introdução à radiologia. 4. ed. São Paulo: Rideel, 
2010. 
BERQUIST, Thomas T. Fundamentos para a interpretação de imagens 
musculoesqueléticas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c2003.  

NOVELLINE, Robert A. Fundamentos de radiologia de Squire. Tradução de 
Ane Rose Bolner. 5. ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2007.  

SAVAREGO, Simone; DAMAS, Karina Ferrassa. Bases da radiologia 
convencional. 2. ed. São Caetano do Sul: Yendis, 2007. 302 p. 

NETTER, Frank H. Atlas de anatomia humana. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2015. 

 

2 10-DISCIPLINA: FISIOLOGIA HUMANA APLICADA 

EMENTA 
Introdução ao estudo da fisiologia humana; Biopotenciais; sistemas: 
neuromuscular, nervoso, cardiovascular, respiratório; excretório, digestório e 
metabólico, sensorial e endócrino. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

GUYTON, Arthur C. Tratado de fisiologia médica. 11ª ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2006.  
AIRES, Margarida de Mello. Fisiologia. 3ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2008.  
CONSTANZO, Linda S. Fisiologia. 3ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 492 p. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

KAWAMOTO, Emilia Emi. Anatomia e fisiologia humana. São Paulo: EPU, 
2003.  
BERNE, Robert M; LEVY, Matthew N. Fisiología. 4ª ed, Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, c2000. 
GANONG, W. F. Fisiología Médica. 22ª ed. McGraw Hill, Porto Alegre, 2010. 

TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Princípios de anatomia e 
fisiologia. 14. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c2016. 

WEST, J. B. Fisiologia respiratória. 6ª ed. São Paulo: Manole, 2002. 

 

2 11-DISCIPLINA: INCIDÊNCIA RADIOLÓGICA I 

EMENTA 

Viabiliza a compreensão dos princípios práticos e teóricos para a produção de 
imagens radiológicas clássicas realizadas com equipamentos de raios-X 
convencional e digital. Propõe ao aluno o domínio das técnicas de 
posicionamento do paciente e correta incidência dos raios-X, para a produção 
das imagens adequadas ao estudo radiológico médico. Estudo dos membros 
superiores, inferiores, cintura pélvica e escapular. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

BONTRAGER, Kenneth l. Tratado de posicionamento radiográfico e anatomia 
associada. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.  
BOISSON, Luiz Fernando. Técnica radiológica médica: básica e avançada. 
São Paulo: Atheneu, 2007.    
BIASOLI, ANTONIO, Jr. Técnicas Radiográficas: princípios físicos, anatomia 
básica, posicionamento, radiologia digital, tomografia computadorizada. 2. Ed. 
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Rio de Janeiro:  Rubio. 2016. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

CASTRO JUNIOR, Amaury. Introdução à radiologia. 4. ed. São Paulo: Rideel, 
2010. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância Sanitária. Portaria n. 
453, de 1 de junho de 1998. Brasília: Ministério da Saúde, 1998. Disponível em: 
<http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=02/06/1998&jornal=1&pagina=7&t
otalArquivos=104>. Acesso em: 25 set. 2017. 

NOBREGA, Almir Inacio da (Org.). Tecnologia radiológica e diagnóstico por 
imagem: guia para ensino e aprendizado. 5. ed. São Caetano do Sul, SP: 
Difusão, 2012.  
DAMAS, Karina Ferrassa. Tratado prático de radiologia. 3.ed. São Caetano do 
Sul, SP: Yendis, 2010. 
DIMENSTEIN, Renato; GHILARDI NETTO, Thomaz. Bases físicas e 
tecnológicas aplicadas aos raios X. 2. ed. rev. São Paulo: Senac, 2005. 

 

2 12-DISCIPLINA: FÍSICA RADIOLÓGICA 

EMENTA 

Carga elétrica. Campo elétrico. Potencial elétrico, Corrente e resistência. 
Circuitos. Campo magnético. Campo magnético produzidos por correntes, 
Indução e indutância. Produção de raios-X, Ondas eletromagnéticas e 
decaimento radioativo.  
Propriedades e conceitos físicos relacionados às radiações ionizantes de origem 
corpuscular e eletromagnética. Produção dos raios-X e fatores que modificam 
seu espectro. Características das radiações ionizantes aplicadas às diferentes 
tecnologias de produção de imagens radiológicas. Detecção das radiações por 
meio das interações físicas em gases, sólidos, líquidos e emulsões fotográficas. 
Meios de impressões e reconstruções de imagens radiológicas. Controle geral 
das doses de radiação ionizante. Práticas: metodologias e simulações. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física, 
volume 1: mecânica. 8. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2008.  

NOBREGA, Almir Inacio da (Org.). Tecnologia radiológica e diagnóstico por 
imagem: guia para ensino e aprendizado. 5. ed. São Caetano do Sul, SP: 
Difusão, 2012. 

OKUNO, Emico; YOSHIMURA, Elisabeth. Física das radiações. São Paulo: 
Oficina de Textos, 2010. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

CARDOSO, Eliezer de Moura et al. Energia nuclear: apostila educativa. Rio de 
Janeiro: Comissão Nacional de Energia Nuclear, [200-]. 29 f., il., (algumas 
color.). Disponível em: <http://www.cnen.gov.br/ensino/apostilas/energia.pdf>. 
Acesso em: 10 mai. 2017. 

CARDOSO, Eliezer de Moura. Aplicações da energia nuclear: apostila 
educativa. Colaboração de Ismar Pinto Alves, Claudio Braz, Sonia Pestana. Rio 
de Janeiro: Comissão Nacional de Energia Nuclear, [2004?]. 18 p., il., (algumas 
color.). Disponível em: <http://www.cnen.gov.br/ensino/apostilas/aplica.pdf>. 
Acesso em: 10 mai. 2017 

NOBREGA, Almir Inácio da (Org.). Tecnologia radiológica e diagnóstico por 
imagem, volume 2: ciências radiológicas. 2. ed. São Caetano do Sul, SP: 
Difusão, 2007. 

OKUNO, Emico. Radiação: efeitos, riscos e benefícios. São Paulo: Harbra, 
2007.  

SCAFF, Luiz. Radiações: mitos e verdades, perguntas e respostas. S. l.: Projeto 
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Saber, (20--?]. 

SOARES, Fávio Augusto P.; LOPES, Henrique Batista 
M. Radiodiagnóstico: fundamentos físicos. 2. ed. Florianópolis: Insular, 2006. 

 

2 13-DISCIPLINA: LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL EM RADIOLOGIA 

EMENTA 

Estudo da conduta humana frente ao seu meio e das regras e deveres que são 
fundamentos da sociedade e devem ser princípios do profissional de saúde do 
ponto de vista moral. Propiciar os parâmetros de conduta frente aos valores 
humanos e do meio ambiente, bem como o conhecimento da legislação que 
rege a conduta dos profissionais de saúde, de forma geral. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

SÁ, Antônio Lopes de. Ética profissional. 9.ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 
2010.  
SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Adolfo. Ética. 31.ed. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2010.   
MASIP, Vicente. Ética, caráter e personalidade: consciência individual e 
compromisso social. São Paulo: Editora Pedagógica e Universitária, 2002. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

WYSE, Nely; GONÇALVES, Maria H. B. Ética e trabalho. Rio de Janeiro: 
Senac Nacional, 1996.  
BARCHIFONTAINE, Christian de Paul de; PESSINI, Leo. Problemas atuais de 
bioética. 7. ed. rev. e ampl. São Paulo: Edições Loyola, 2005. 
DURAND, Guy. Introdução geral à bioética: histórias, conceitos e 
instrumentos. São Paulo: Edições Loyola, 2003. 
DINIZ, Débora; GUILHEM, Dirce. O que é bioética. Editora Brasiliense, 2006. 
 FORTES, Paulo Antônio de Carvalho. Ética e saúde: questões éticas, 
deontológicas e legais, autonomia e direitos do paciente, estudo de casos. São 
Paulo: Editora Pedagógica e Universitária, 2005. 
PEREIRA, M. C. da C. et al. Libras: conhecimento além dos sinais. S. l.: 
Pearson, [20--?]. ISBN 9788576058786. 
 
Leis e Projetos de Lei 
 
Lei 7.394/85, Regulamentação da Profissão de técnicos em radiologia.  
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância Sanitária. Portaria n. 
453, de 1 de junho de 1998. Brasília: Ministério da Saúde, 1998. Disponível em: 
<http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=02/06/1998&jornal=1&pagina=7&t
otalArquivos=104>. Acesso em: 25 set. 2017. 

Projeto de Lei 2245/2007 – Regulamentação da Profissão de Tecnólogo 
Instalações Radiativas – CNEN-NN-6.04 (cadernos CNEN) 
Apostila do IPEN – Instituto de Pesquisa Energéticas e Nucleares (www.ipen.br). 
Apostila da CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear (www.cnen.gov.br). 
Lei 8.112/90 (internet) 
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia – CONTER www.conter.gov.br  
Constituição Federal Brasileira 1988. 

 

 

http://www.ipen.br/
http://www.cnen.gov.br/
http://www.conter.gov.br/
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3 14-DISCIPLINA: PATOLOGIA GERAL E RADIOLÓGICA 

EMENTA 

Compreensão da etiopatogênese e fisiopatologia das alterações de crescimento 
e diferenciação celular, processo inflamatório, dos distúrbios circulatórios e das 
calcificações patológicas. Estudo radiológico das lesões traumáticas e 
neoplásicas dos ossos e articulações, das principais alterações do sistema 
respiratório, digestório, urinário e nervoso. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

BRASILEIRO FILHO, Geraldo (Ed.). Patologia geral. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2004. 
ROBBINS, Stanley L. et al. Patologia: bases patológicas das doenças : estudos 
de casos interativos. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.  
PISCO, J.M. Radiologia e análise de imagens. São Paulo. Rideel. 2006. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

RUBIN, EMANUEL; et.al. Patologia: bases clinicopatológicas da medicina. 
4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 
BONTRAGER, Kenneth l. Tratado de posicionamento radiográfico e anatomia 
associada. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.  
JUHL, JH., CRUMMY,AB., KUHLMAN, JF. Interpretação Radiológica. 7ª Ed. 
Rio de Janeiro. Guanabara Koogan. 2000. 
NOBREGA, Almir Inacio da (Org.). Tecnologia radiológica e diagnóstico por 
imagem: guia para ensino e aprendizado. 5. ed. São Caetano do Sul, SP: 
Difusão, 2012.    
KÖHLER, Alban; ZIMMER, E. A.; FREYSCHMIDT, J. Radiologia óssea: limites 
do normal e achados patológicos precoces. Rio de Janeiro: Revinter, 2005. 
NOVELLINE, Robert A. Fundamentos de radiologia de Squire. Tradução de 
Ane Rose Bolner. 5. ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2007. 

 

3 15-DISCIPLINA: BIOSSEGURANÇA 

EMENTA 

Definição, histórico, aplicações, simbologia e bases da biossegurança, riscos 
ambientais (riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes), 
níveis de biossegurança, programas de qualidade, mapa de risco. Exposição 
ocupacional a materiais biológicos, riscos ocupacionais, transmissão aérea e por 
contato. Gerenciamento de resíduo sólido em saúde, Estabelecimento de um 
meio ambiente biologicamente seguro. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

HIRATA, Mario Hiroyuki; MANCINI FILHO, Jorge. Manual de 
biossegurança. São Paulo: Manole, 2002. 

NOBREGA, Almir Inacio da (Org.). Tecnologia radiológica e diagnóstico por 
imagem: guia para ensino e aprendizado. 5. ed. São Caetano do Sul, SP: 
Difusão, 2012. 

TEIXEIRA, Pedro; VALLE, Silvio (Org.). Biossegurança: uma abordagem 
multidisciplinar. 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2010. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

BRUNNER, Lillian Sholtis; BRUNNER, Lillian Sholtis; SUDDARTH, DORIS 
SMITH; SMELTZER, SUZANNE C. O'Connell; BARE, BRENDA G.Tratado de 
enfermagem médico-cirúrgica. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2005. 

COSTA, Lorena Raizama (Orient.). Biossegurança em radiodiagnóstico: os 
principais riscos do trabalho com radiações ionizantes. Brasília: [s.n.], 2010.  

GARCIA, Leila Posenato; ZANETTI-RAMOS, Betina Giehl. Gerenciamento dos 
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resíduos de serviços de saúde: uma questão de biossegurança. Cad. Saúde 
Pública, Rio de Janeiro, v. 20, n. 3, p. 744-752, Jun. 2004. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
311X2004000300011&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 4 set. 2017.  

MASTROENI, Marco Fabio. Biossegurança Aplicada a Laboratório e Serviço 
de Saúde. 2 Edição, Editora Atheneu, São Paulo, 2006. 

HINRICHSEN, Sylvia Lemos. Biossegurança e controle de infecções: risco 
sanitário hospitalar. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.  

POSSARI, João Francisco. Centro de material e esterilização: planejamento e 
gestão. 3. ed. São Paulo: Iátria, 2007.  

 

3 16-DISCIPLINA: INCIDÊNCIAS RADIOLÓGICAS II 

EMENTA 

Viabiliza a compreensão dos princípios práticos e teóricos para a produção de 
imagens radiológicas clássicas realizadas com equipamentos de raios-X 
convencional e digital. Propõe ao aluno o domínio das técnicas de 
posicionamento do paciente e correta incidência dos raios-X para a produção 
das imagens adequadas ao estudo radiológico médico. Estudo do crânio, coluna 
vertebral, tórax e abdome. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

BONTRAGER, Kenneth l. Tratado de posicionamento radiográfico e anatomia 
associada. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.  
BOISSON, Luiz Fernando. Técnica radiológica médica: básica e avançada. 
São Paulo: Atheneu, 2007.    
BIASOLI, ANTONIO, Jr. Técnicas Radiográficas: princípios físicos, anatomia 
básica, posicionamento, radiologia digital, tomografia computadorizada. 2. Ed. 
Rio de Janeiro:  Rubio. 2016. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

CASTRO JUNIOR, Amaury. Introdução à radiologia. 4. ed. São Paulo: Rideel, 
2010. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância Sanitária. Portaria n. 
453, de 1 de junho de 1998. Brasília: Ministério da Saúde, 1998. Disponível em: 
<http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=02/06/1998&jornal=1&pagina=7&t
otalArquivos=104>. Acesso em: 25 set. 2017. 

NOBREGA, Almir Inacio da (Org.). Tecnologia radiológica e diagnóstico por 
imagem: guia para ensino e aprendizado. 5. ed. São Caetano do Sul, SP: 
Difusão, 2012.  
DAMAS, Karina Ferrassa. Tratado prático de radiologia. 3.ed. São Caetano do 
Sul, SP: Yendis, 2010. 
DIMENSTEIN, Renato; GHILARDI NETTO, Thomaz. Bases físicas e 
tecnológicas aplicadas aos raios X. 2. ed. rev. São Paulo: Senac, 2005 

 

3 17-DISCIPLINA: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 

EMENTA 

Princípios tecnológicos aplicados aos procedimentos de diagnóstico por 
imagem. Fenômeno físico de ressonância nuclear magnética nos tecidos 
humanos como meio de produção de imagens radiológicas. Uso da ressonância 
magnética no diagnóstico por imagem. Diferenciação, formas e características 
dos magnetos e das bobinas utilizadas neste método. Parâmetros técnicos 
utilizados na obtenção das imagens para estudo anatômico, funcional, vascular 
e de espectroscopia por ressonância magnética. Projetos Integradores. Noções 
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de equipamentos de ressonância magnética. Funções do tecnólogo no serviço 
de ressonância magnética e hemodinâmica. Conhecimento e funcionamento dos 
equipamentos utilizados na RNM e Hemodinâmica. Materiais utilizados. Preparo 
do paciente para os procedimentos específicos. Termologia Médica empregada 
nos procedimentos. Práticas: metodologias e simulações. 

Compreensão dos princípios tecnológicos e cuidados necessários nos 
procedimentos de diagnóstico por imagem, que utilizam as propriedades das 
ondas mecânicas como forma de produção de imagens anatômicas. Aborda 
conceitos sobre a diferenciação de formas e características dos transdutores e 
cuidados operacionais necessários. Noções de equipamentos de ultra-
sonografia. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

WESTBROOK, Catherine. Manual de técnicas de ressonância magnética. 4. 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.  
REIF, Emil; MOELLER, Torsten B. Atlas de bolso de anatomia seccional: 
tomografia computadorizada e ressonância magnética. 4. Ed. Editora Revinter, 
2016. 2v. 
FERREIRA, Fernanda Guimarães Meireles; NACIF, Marcelo Souto. Manual de 
Técnicas em Ressonância Magnética. São Paulo: Rubio, 2011. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

LEE, Joseph K. T. Tomografia computadorizada do corpo em correlação 
com ressonância magnética: volume 2. Tradução de Cláudia Lúcia Caetano 
de Araújo. 4. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 
ABDALA, Nitamar; SZEJNFELD, Jacob. Ressonância magnética: indicações, 
preparo, técnica e cuidados. São Paulo: Livraria Médica Paulista, 2007. 
FANTON, Robson. Ressonância magnética: princípio físico e aplicação. São 
Paulo: Editora Escolar, 2007. 
JUHL & CRUMMY, A. B. Paul e Juhl. Interpretação Radiológica. 7. ed. 
Guanabara Koogan, 2000. 
GREENSPAN, A. Radiologia ortopédica. 3 ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 
2000. 
HTTP://saúde.hsw.uol.com/br/ultra-som.htm 

 

3 18-DISCIPLINA: EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

EMENTA 

Análise da Didática no contexto da educação, saúde e trabalho. Concepções de 
planejamento estratégico, participativo e projeto político-pedagógico de curso. 
Dimensão pedagógica para a evolução do ser humano. Reflexões sobre o papel 
educativo e transformador na área de saúde e de radiologia. Processo ensino-
aprendizagem centrado na liberdade para aprender e ensinar. Tipos de 
planejamento pedagógicos: plano de aula (palestras educativas) e projetos. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

GANDIN, Danilo. A prática do planejamento participativo: na educação e em 
outras instituições, grupos e movimentos dos campos cultural, social, político, 
religioso e governamental. 14. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009.  
HAIDT, Regina Célia Cazaux. Curso de didática geral. 7. ed. São Paulo: Ática, 
2003. 
LIBÂNIO, José Carlos. Didática. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2013. 
 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

MOREIRA, Daniel Augusto. Didática do ensino superior: técnicas e 
tendências. São Paulo: Pioneir, 1997.  
FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Didática e interdisciplinaridade. 11. ed. 
São Paulo: Papirus, 2006.  
CANDAU, Vera Maria. Rumo a uma nova didática. 16. ed. Petrópolis, RJ: 

http://saúde.hsw.uol.com/br/ultra-som.htm


CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA 

 

www.ls.edu.br/faculdade   |         139 

Vozes, 2005.  
MARIN, Alda Junqueira (Coord.). Didática e trabalho docente. 2. ed. 
Araraquara, SP: JM, 2005. 
PILETTI, Claudino. Didática geral. 23. ed. São Paulo: Ática, 2004. (6ex.- 
 
Edições on line 
 
Conferência Nacional de Saúde On-line. Disponível em: 
www.datasus.gov.br/cns    
CECCIM, Ricardo Burg. Educação permanente em saúde: desafio ambicioso 
e necessário. Interface (Botucatu), set/fev 2005, vol. 9, nº 16, p. 161-168. 
Disponível em www.scielo.br/pdf/icse/v9n16a13.pdf 
GADOTTI, Moacir. Perspectivas atuais da educação. São Paulo Perspectiva, 
vol.14, n. 2, p. 03-11, Jun.2000. Disponível em : 
http://www.scielo.br/pdf/spp/v14n2/9782.pdf 
GAZZINELLI, Maria Flávia; GAZZINELLI, Andréa; REIS, Dener Carlos dos & 
PENNA, Cláudia Maria de Mattos. Educação em saúde: conhecimentos, 
representações sociais e experiência da doença. Cad. Saúde Pública. Rio de 
Janeiro, 21 (1):200-2006, jan.-fev, 2005. Disponível em: 
http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S0102-
311X2005000100022&script=sci_arttext 
MERCHAN-HAMANN, Edgar. Os ensinos da educação para a saúde na 
prevenção de HIV-Aids: subsídios teóricos para a construção de uma 
práxis integral. Cad. Saúde Pública [online]. 1999, v. 15, suppl. 2, pp. S85-S92. 
ISSN 0102-311X. doi: 10.1590/S0102-311X1999000600009. Disponível em: 
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
311X1999000600009 
RODRÍGUEZ, Carlos Arteaga; KOLLING, Marcelo Garcia & MESQUITA, Peri. 
Educação e saúde: um binômio que merece ser resgatado. Rev. Bras. Edu. 
Med. Rio de Janeiro, v.31 nº1, jan.-abr., 2005. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/rbem/v31n1/09.pdf 
SOUZA, Aline Correa et al. A educação em saúde com grupos na 
comunidade: uma estratégia facilitadora da promoção da saúde. Rev. 
Gaúcha de Enfermagem, Porto Alegre, vol. 26, n.2, p. 147-153, ago. 2005. 
Disponível em:  
http://www.seer.ufrgs.br/index.php/RevistaGauchadeEnfermagem/article/viewArti
cle/4547 
TORRES, G.de V.; ENDERS, B.C. Atividades educativas na prevenção da 
AIDS em uma rede básica municipal de saúde: participação do enfermeiro. 
Rev.latinoam. enfermagem, Ribeirão Preto, v. 7, n. 2, p. 71-77, abril 1999. 
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rlae/v7n2/13464.pdf. 

 

3 19-DISCIPLINA: PROTEÇÃO RADIOLÓGICA 

EMENTA 

Grandezas e unidades de uso em radioterapia, radioproteção e radiodiagnóstico; 
Calibração de monitores de contaminação; Calibração de monitores de área; 
Uso e seleção de instrumentos de medição de radiações ionizantes; 
Funcionamento e operação de eletrômetros; Calibração por componentes; 
Calibração de dosímetros clínicos; Calibração de instrumentos de uso em 
radiodiagnóstico. Noções de equipamentos radiológicos e estudos de normas e 
leis da Radioproteção. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

MACHADO, Osvaldo; MARINHEIRO, Aline Cabral. Manual de física e proteção 
radiológica. São Caetano do Sul: Difusão, 2013. ISBN 9788578081324 

http://www.datasus.gov.br/cns
http://www.scielo.br/pdf/icse/v9n16a13.pdf
http://www.scielo.br/pdf/spp/v14n2/9782.pdf
http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S0102-311X2005000100022&script=sci_arttext
http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S0102-311X2005000100022&script=sci_arttext
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X1999000600009
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X1999000600009
http://www.scielo.br/pdf/rbem/v31n1/09.pdf
http://www.seer.ufrgs.br/index.php/RevistaGauchadeEnfermagem/article/viewArticle/4547
http://www.seer.ufrgs.br/index.php/RevistaGauchadeEnfermagem/article/viewArticle/4547
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NATALE, Sérgio Tomaz. Proteção Radiológica e Dosimetria. Érica, 2015. 
9788536510903 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância Sanitária. Portaria n. 
453, de 1 de junho de 1998. Brasília: Ministério da Saúde, 1998. Disponível em: 
<http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=02/06/1998&jornal=1&pagina=7&t
otalArquivos=104>. Acesso em: 25 set. 2017. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

BELLINTANI, Sandra A. Noções básicas de proteção radiológica. São Paulo: 
Inep, 2002. 
BUSHONG, Stewart Carlyle. Ciência, radiológica para tecnólogos: física, 
biologia e proteção. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
DIMENSTEIN, Renato; HORNOS, Yvone M. Mascarenhas. Manual de proteção 
radiológica aplicada ao radiodiagnóstico. 4. ed. São Caetano do Sul, SP: 
Senac, 2013. 
OKUNO, Emico. Radiação: efeitos, riscos e benefícios. São Paulo: Harbra, 
2007. 
SOARES, Fávio Augusto P.; LOPES, Henrique Batista 
M. Radiodiagnóstico: fundamentos físicos. 2. ed. Florianópolis: Insular, 2006.  
TAUHATA, Luiz. Radioproteção e dosimetria: fundamentos. Rio de Janeiro: 
CNEN, 2006.  
 
Apostilas On-line 
 
Apostila do IPEN – Instituto de Pesquisa Energéticas e Nucleares (www.ipen.br). 
Apostila da CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear (www.cnen.gov.br 
COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR. Serviços de radioproteção: 
norma 3.02. Rio de Janeiro: CNEN,1988.  
COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR. Serviços de radioproteção: 
norma 3.01. Rio de Janeiro: CNEN, 2005.  

 

4 20-DISCIPLINA: INGLÊS INSTRUMENTAL 

EMENTA 
Exploração dos aspectos linguísticos – gramático – discursivos, objetivando 
particularmente o uso da língua e as estratégias de leitura ampliando a 
interpretação e a compreensão de textos específicos no curso. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

DREY, R; SELISTRE, I.C.T.; AIUB, T. (Org.). Inglês: práticas de leitura e escrita. 
Porto Alegre: Penso, 2015. (Série Tekne). 

MUNHOZ, Rosângela. Inglês instrumental: estratégias de leitura : módulo II. 
São Paulo: Texto novo, 2001. 

SOUZA, Adriana Grade Fiori et al. Leitura em língua inglesa: uma abordagem 
instrumental. 2. Ed. São Paulo: Disal, 2010. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

 

MUNHOZ, Rosângela. Inglês instrumental: estratégias de leitura: módulo I. 
São Paulo: Texto novo, 2001. 

OXFORD ESCOLAR. Dicionário para estudantes brasileiros de inglês: 
Português/Inglês- Inglês/Português. 2. ed. Oxford: Oxford University Press, 
2009. 

EASTWOOD, John. Oxford practice grammar: intermediate : with answers. 
Oxford: Oxford University Press, 2009. 

Como colocar palavras no plural. Disponível em: 

http://www.ipen.br/
http://www.cnen.gov.br/
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<https://www.youtube.com/watch?v=0HwDop71IfU >. Acesso em: 25 set. 2017. 

Revisão: adjetivos e advérbios. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=frrldbAaYYs>. Acesso em: 25 set. 2017. 

Como traduzir textos em inglês: 1 técnica infalível. Disponível em: < 
https://www.youtube.com/watch?v=O7OgW3fvkHc>. Acesso em: 25 set. 2017. 

 

4 21-DISCIPLINA: RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA E PEDIÁTRICA 

EMENTA 

Compreensão dos princípios operacionais e teóricos de procedimentos 
radiológicos realizados com equipamentos com técnicas de fluoroscopia com 
indicações intervencionistas tais como os estudos angiográficos e correlatos. 
Atendimento pediátrico, especificando suas diferenças e particularidades. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

 

BONTRAGER, Kenneth l. Tratado de posicionamento radiográfico e anatomia 
associada. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.  
KERN, Morton J.; SORAJJA, Paul; LIM, Michael J. Manual de Cateterismo 
Cardíaco. 6. ed. Elsevier, 2017. 
TAMM, Eric P. (Ed.). Radiologia: perguntas e respostas : o pequeno livro verde. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

BONDUKI, Cláudio Emílio (Org.). Embolização das artérias uterinas. São 
Caetano do Sul, SP: Yendis, 2010.  

LUZ, Eara de Souza et al . A importância do controle de qualidade em serviços 
de hemodinâmica e cardiologia intervencionista. Radiol Bras, São Paulo, v. 40, 
n. 1, p. 27-31, fev. 2007. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
39842007000100008&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 11 mai. 2017. 

NOBREGA, Almir Inácio. Tecnologia Radiológica e Diagnóstico por Imagem. 
Ed. Difusão. São Caetano do Sul – SP, 2006 

NOVELLINE, Robert A. Fundamentos de radiologia de Squire. Tradução de 
Ane Rose Bolner. 5. ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2007 

ROSA, Clênio Ferreira (Orient.). Diagnóstico do aneurisma intracraniano por 
meio de imagens de tomografia computadorizada, ressonância magnética 
e radiologia intervencionista. Brasília: [s.n.], 2011. 

 

4 22-DISCIPLINA: RADIOTERAPIA  

EMENTA 

Tendências tecnológicas dos procedimentos radioterapêuticos. Planejamentos 
físicos em relação aos diferentes tipos de patologias. Características específicas 
dos equipamentos utilizados. Projetos Integradores. Práticas: metodologias e 
simulações. Noções de equipamentos radiológicos. Técnicas para tratamento 
conformacionais IMRT e outros. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

 

MORIKAWA, Lisa. Radioterapia contemporânea. São Paulo : Atheneu, 2017. 
v.2. 

OKUNO, Emico; YOSHIMURA, Elisabeth. Física das radiações. São Paulo: 

https://www.youtube.com/watch?v=0HwDop71IfU
https://www.youtube.com/watch?v=frrldbAaYYs
https://www.youtube.com/watch?v=O7OgW3fvkHc
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Oficina de Textos, 2010. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer. Revista Brasileira de 
Cancerologia. Rio de Janeiro: INCA, 1997-? 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

LORENCETTI, Ariane; SIMONETTI, Janete Pessuto. As estratégias de 
enfrentamento de pacientes durante o tratamento de radioterapia. Rev. Latino-
Am. Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 13, n. 6, p. 944-950, Dez. 2005. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
11692005000600005&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 28 Nov. 2017. 

OKUNO, Emico. Radiação: efeitos, riscos e benefícios. São Paulo: Harbra, 
2007  

SCHABERLE, Fábio Antonio; SILVA, Nelson Canzian de. Introdução a física 
da radioterapia. Santa Catarina: Universidade Federal de Santa Catarina, 2000. 
Disponível em: <http://www.fsc.ufsc.br/~canzian/intrort/. 

SOARES, Fávio Augusto P.; LOPES, Henrique Batista 
M. Radiodiagnóstico: fundamentos físicos. 2. ed. Florianópolis: Insular, 2006. 

SILVA, Luis Felipe Oliveira e. Desenvolvimento e avaliação de um sistema de 
cálculo de dose independente para controle de qualidade de IMRT do tipo jaws-
only. 2015. xiv, 83 f., il. Dissertação (Mestrado em Engenharia Biomédica)—
Universidade de Brasília, Brasília, 2015. Disponível em: 
http://repositorio.unb.br/handle/10482/20724. Acesso em 15 fev. 2018. 

 

4 23-DISCIPLINA: PROCEDIMENTOS BÁSICOS DE ENFERMAGEM 

EMENTA 

Conhecimento global de cuidados e atendimentos básicos de enfermagem. 
Assistência de Enfermagem e responsabilidade social. Ações com 
administração de medicamentos e métodos invasivos. Reconhecimento de 
sinais vitais e suas alterações. . Meios de esterilização de materiais. Noções de 
infecção hospitalar.        

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

AVELLO, Isabel M. Sancho; GRAU, Carme Ferré. Enfermagem: fundamentos 
do processo de cuidar. 3. ed. São Paulo: Difusão, 2004.  

NETTINA, Sandra M. Prática de enfermagem. 8.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2007. 

TRALDI, Maria Cristina. Fundamentos de enfermagem na assistência 
primária de saúde.  Campinas, SP: Alínea, 2004. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

BRUNNER, Lillian Sholtis; SUDDARTH, Doris Smith; SMELTZER, Suzanne C. 
O'Connell; SUDDARTH, DORIS SMITH; SMELTZER, SUZANNE C. O'Connell; 
BARE, BRENDA G. Brunner & Suddarth, tratado de enfermagem médico-
cirúrgica. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009 

KAWAMOTO, Emilia Emi; FORTES, Julia Ikeda. Fundamentos de 
enfermagem. 2. ed. São Paulo: Editora Pedagógica e Universitária, 2005. 

PACHECO, J.G; SANTOS, M.B; TAVARES NETO, J. Avaliação dos serviços 
de radiodiagnóstico convencional de dois hospitais da rede pública do Rio 
Branco – Acre. Rev. Radiologia Bras. 2007; 40 (1): 39-44. 

POTTER, Patricia Ann; PERRY, Anne Griffin. Fundamentos de 
enfermagem. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.  

SANTOS, D.C; ESTEVES, J.P.D. A importância do RX no Pronto 

http://repositorio.unb.br/handle/10482/20724
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Atendimento. Revista Ciência e Tecnologia. V.1, n.1. Campinas, 2013. 

 

4 
24-DISCIPLINA: RADIOLOGIA DIGITAL E INFÓRMATICA APLICADA A 
RADIOLOGIA 

EMENTA 

Conceitos teóricos e práticos de sistemas operacionais em microcomputadores; 
conhecimento de sistemas operacionais em ambiente Windows direcionados a 
processadores de texto e planilhas de dados; informatização de sistemas 
médicos hospitalares e princípios de aquisição de dados. Propõe o 
conhecimento de sistemas computacionais que viabilizam a reconstrução e 
operacionalidade de imagens digitais. 
Viabiliza a compreensão dos princípios computacionais e sistemas operacionais 
que gerenciam e manipulam as imagens radiológicas digitais, provenientes de 
diferentes equipamentos radiológicos. Viabiliza o conhecimento e tendência 
tecnológica computacionais de sistemas operacionais gerenciadores de 
imagens e informações médicas que integram as especialidades no diagnóstico 
por imagem e todo o ambiente hospitalar. Exames. Formação da imagem 
analógica e digital. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

ALCADE, Eduardo Lancharro; GARCIA, Miguel Lopez; PENUELAS, Salvador.  

Fernandez. Informática básica. São Paulo: Pearson Makron Books, 2004. 

NOBREGA, Almir Inacio da (Org.). Tecnologia radiológica e diagnóstico por 
imagem: guia para ensino e aprendizado. 5. ed. São Caetano do Sul, SP: 
Difusão, 2012 

SOARES, F. A.; LOPES, H. Equipamento radiográfico e processamento de 
filme. Porto Alegre: Bookman, 2015. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

BIASOLI, ANTONIO, Jr. Técnicas Radiográficas: princípios físicos, anatomia 
básica, posicionamento, radiologia digital, tomografia computadorizada. 2. Ed. 
Rio de Janeiro:  Rubio. 2016. 

BUSHONG, Stewart Carlyle. Ciência, radiológica para tecnólogos: física, 
biologia e proteção. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

FREITAS, C. F. Imaginologia. São Paulo: Artes Médicas, 2013. 144p. (Série 
Abeno: Odontologia Essencial - Parte Clínica). 

GONZALEZ, Rafael C.; WOODS, Richard E. Processamento de imagens 
digitais. São Paulo: E. Blücher, 2000. 

MEIRELLES, Fernando de Souza. Informática: novas aplicações com 
microcomputadores. 2. ed. atual. e ampl. São Paulo: Person Makron Books, 
2004. 

NORTON, Peter. Introdução à informática. São Paulo: Pearson Makron 
Books, 2006. 

RE 64/2005 

VELLOSO, Fernando de Castro. Informática: conceitos básicos. 8. ed. rev. e 
atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
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4 25-DISCIPLINA: RADIOFARMÁCIA E RADIOISÓTOPOS 

EMENTA 

Radiofarmácia: Produção de Radionuclideos. Sistema gerador de molibdênio -
99/tecnécio- 99m. Preparo dos radiofármacos. Controle de Qualidade dos 
radiofármacos marcados com o tecnécio-99m. Radiofármacos para tomografia 
por emissão de pósitron. Acidentes em radiação. Dosimetria da radiação.  
Radioisótopos: Evidência do Decaimento Nuclear. Reação Nuclear. Energia 
Nuclear. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

ATKINS, P. W.; JONES, Loretta. Princípios de química: questionando a vida 
moderna e o meio ambiente. 3. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2006. 

GARCIA, Eduardo A. C. Biofísica. São Paulo: Sarvier, 2006. 

THRALL, James H.; ZIESSMAN, Harvey A. Medicina nuclear. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.  

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

CARDOSO, Eliezer M. Apostila Aplicações da Energia Nuclear. Rio de 
Janeiro: CNEN, 2003.  

CARDOSO, Eliezer M. Apostila de Radioatividade. Rio de Janeiro: CNEN, 
2003.  

Colégio Brasileiro de Radiologia. Radiologia brasileira (Periódico). São Paulo. 
O Colégio.1968. 

MORAES, Anderson Fernandes. Manual de medicina nuclear. São Paulo: 
Atheneu, 2007. 

PISCO, João Martins (Coord.). Radiologia e análise de imagens. São Paulo: 
Rideel, 2006. 

 

4 26-DISCIPLINA: POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 

EMENTA 

Análise histórica das políticas de saúde: determinantes políticos, 
socioeconômicos, ambientais e institucionais, no âmbito da relação Estado e 
Sociedade. As políticas de saúde no contexto da seguridade social: interfaces 
com a previdência e assistência social. Processo de saúde/doença e o campo 
de ação do serviço social; vulnerabilidades de segmentos específicos, objetivos 
da ação profissional. A contribuição do Serviço Social na produção e no 
redimensionamento do conhecimento teórico – prático das políticas de saúde, 
SUS. História e cultura Afro-Brasileira e Indígena. Relações Étnico Raciais e 
para o ensino de história e cultura Afro-Brasileira e Indígena. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

BRASIL. Ministério da Saúde. A construção do SUS: histórias da reforma 
sanitária e do processo participativo. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 297 
p., 21 cm. (Série I. História da Saúde no Brasil). 

COHN, Amélia et al. A saúde como direito e como serviço. 5. ed. São Paulo: 
Cortez, 2008. 

Sistema Único de Saúde. Lei 8080 e Lei 8142. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

Caderno de Saúde Pública. Vol. 23 número 3. 

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. A saúde no Brasil em 2030: prospecção 
estratégica do sistema de saúde brasileiro: desenvolvimento, Estado e 
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políticas de saúde. volume 1. Rio de Janeiro : Fiocruz, 2013. Disponível em: 
http://static.scielo.org/scielobooks/895sg/pdf/noronha-9788581100159.pdf. 
Acesso em: 8 dez. 2016. 

PAIM, Jairnilson Silva; FILHO ALMEIDA, Naomar. A crise da saúde pública e 
a utopia da saúde coletiva. Salvador: Casa da Qualidade, 2000. 125 p. 

Revista Brasileira de Enfermagem (Reben), volume 60. N° 3, maio-junho 2007 

Revista Latino-Americana de Enfermagem, volume 15 n° 3 junho 2007. 

 

4 27-DISCIPLINA: BIOESTATÍSTICA 

EMENTA 

Apresentação: definição de Estatística. Produção e coleta de dados 
experimentais. Variáveis qualitativas e quantitativas. Estudo de populações e 
amostras, distribuição de frequências, representação gráfica, medidas de 
tendência central e variabilidades. Análise e interpretação de dados 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

CRESPO, Antônio Arno. Estatística Fácil. 19° Ed. Editora Saraiva. 2009. 

LAURENTI, Ruy et al. Estatísticas de saúde. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: 
Editora Pedagógica e Universitária, 2005. 

SOARES, José Francisco & SIQUEIRA, Arminda Lucia. Introdução à 
Estatística Médica. 2° Ed. Coopmed editora médica, 2002. 300 pp. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

BERQUÓ, Elza Salvatori; SOUZA, José Maria Pacheco de; GOTLIEB, Sabina 
Léa Davidson. Bioestatística. 2. ed. rev. São Paulo: Editora Pedagógica e 
Universitária, 2005. 

FONSECA, Jairo Simon da; MARTINS, Gilberto de Andrade. Curso de 
estatística. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2006.  

FONSECA, Jairo Simon da; MARTINS, Gilberto de Andrade; TOLEDO, Geraldo 
Luciano. Estatística aplicada. São Paulo: Atlas, 2016. 

MORETTIN, Luiz Gonzaga. Estatística básica: probabilidade e inferência. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 

SIQUEIRA, Arminda Lucia & TIBÚRCIO, Jaccqueline Domingues. Estatística 
na área da saúde: conceitos, metodologia, aplicações e prática 
computacional. 1° Ed. Coopmed Editora Médica, 2011. 520 pp. 

 
Edições On-line 
 

<http://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/706/2/VIACAVA_%20Inf.%20em%20s
a%C3%BAde%20a%20Import_2002.pdf> 

Informações de Saúde – DataSUS -, Disponível em: < 
http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=02 

Introdução a Estatística Médica – Site - , disponível em : < 
http://www.est.ufmg.br/~estmed/> 

VIACAVA, Francisco. 2002. Informações em saúde: a importância dos 
inquéritos populacionais. Ciência & Saúde Coletiva, vol. 7 (4), p. 607 - 621. 
Disponível em: 

http://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/706/2/VIACAVA_%20Inf.%20em%20sa%C3%BAde%20a%20Import_2002.pdf
http://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/706/2/VIACAVA_%20Inf.%20em%20sa%C3%BAde%20a%20Import_2002.pdf
http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=02
http://www.est.ufmg.br/~estmed/
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4 28-DISCIPLINA: ELETIVA I 

EMENTA  

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

 

 

5 
29-DISCIPLINA: RADIOLOGIA VETERINÁRIA 
 

EMENTA 

Técnica, processamento, nomenclatura e posicionamentos radiográficos.  
Interpretação das alterações radiográficas dos sistemas digestório, 
cardiorrespiratório, genitourinário, locomotor de pequenos e grandes animais, 
ósseo, articular, coluna vertebral e cavidade abdominal. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

ALMEIDA FILHO, F. A. De.; BELLO, P.; SANTOS, V. M. Guia prático de 
radiologia veterinária: cães e gatos. S. L.: Globus Editora, 2016. ISBN 
9788579811098. 

DONE, Stanley H. et al. Atlas colorido de anatomia veterinária do cão e do 
gato. Tradução de Danuza Pinheiro Bastos et al. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2010.   

THRALL, Donald E. Diagnóstico de Radiologia Veterinária. São Paulo: Elsevier, 
2015. ISBN 9788535273021. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

 

HAN, Connie M.; HURD, Cheryl D. Diagnóstico por imagem para a prática 
veterinária. Tradução de Paulo Aléscio Canola; Revisão de Júlio Carlos Canola. 
3.ed. São Paulo: Roca, 2007.  
KEALY, J. Kevin; MCALLISTER, Hester. Radiologia e ultra-sonografia do cão 
e do gato. 3.ed. Barueri, SP: Manole, 2005. 436 p. 
http://www.fmvz.unesp.br/rvz/index.php/rvz/article/view/1088 
http://www.fmvz.unesp.br/rvz/index.php/rvz/article/view/1220 
http://www.fmvz.unesp.br/rvz/index.php/rvz/article/view/1091 
http://www.fmvz.unesp.br/rvz/index.php/rvz/article/view/629 
 

 

5 30-DISCIPLINA: EXAMES CONTRASTADOS E DENSITOMETRIA ÓSSEA 

EMENTA 

Proporciona a compreensão das técnicas de produção de imagens de estruturas 
anatômicas representadas na radiologia através do uso de equipamentos 
radiológicos especializados. As principais técnicas estudadas pela disciplina 
incluem as avaliações de estudos específicos que utilizam fluoroscopia. Exames 
voltados para o estudo do sistema urinário, digestório, reprodutor, circulatório, 
mamas e demais estruturas que necessitam do uso de um meio de contraste à 
base de iodo ou bário. Aborda a farmacocinética, farmacodinâmica e os 
aspectos toxicológicos das substâncias utilizadas no auxilio da visualização das 
estruturas anatômicas. Aparelhagem,  posicionamento e métodos de proteção 
radiológica durante o exame. 

http://www.fmvz.unesp.br/rvz/index.php/rvz/article/view/1088
http://www.fmvz.unesp.br/rvz/index.php/rvz/article/view/1220
http://www.fmvz.unesp.br/rvz/index.php/rvz/article/view/1091
http://www.fmvz.unesp.br/rvz/index.php/rvz/article/view/629
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BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

BONTRAGER, Kenneth l. Tratado de posicionamento radiográfico e anatomia 
associada. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.  

CAMARGO, Renato. Administração de meios de contraste - rotinas e 
técnicas para a realização de exames. 1ª Edição. Editora Érica, 2015. 

NOBREGA, Almir Inacio da (Org.). Tecnologia radiológica e diagnóstico por 
imagem: guia para ensino e aprendizado. 5. ed. São Caetano do Sul, SP: 
Difusão, 2012.  

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

ANIJAR, José Ricardo. Densitometria óssea: na prática médica. São Paulo: 
Sarvier, 2003. 

BRUNTON, Laurence L. (Org.). As bases farmacológicas da terapêutica de 
Goodman & Gilman. 12. ed. Porto Alegre, RS: AMGH, 2012. 

DAMAS, Karina Ferrassa. Tratado prático de radiologia. 3.ed. São Caetano do 
Sul, SP: Yendis, 2010. 

LEAL, Robson. Posicionamento em exames contrastados. Ed. Escolar. São 
Paulo, 2006. 

SILVA, Penildon. Farmacologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2002  

 

5 31-DISCIPLINA: ELETIVA II 

EMENTA  

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

 

 

5 32-DISCIPLINA: PROJETO FINAL I  

EMENTA 

Como se trata de planejar estas etapas cabe aqui dizer  como pretende, após 
analisar e interpretar, sistematizar o seu trabalho.  A necessidade de planejar a 
sistematização vai, de antemão, mostrar como será apresentado o Relatório do 
TCC, apresentando um Sumário Provisório desse, e com isto o pesquisador 
poderá perceber lacunas nos seus instrumentos de pesquisa e de coleta. 
Coerência do trabalho com os objetivos propostos. Originalidade e atualidade. 
Clareza e fluência. Capacidade de proposição. Capacidade de interpretação e 
sistematização. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5.ed. São Paulo: 
Atlas, 2010.  
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de 
metodologia científica. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
CRESWELL, John W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativos, quantitativos 
e mistos. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, 
aprendendo a pensar. 23. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2003. 
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OLIVEIRA, Silvio Luiz de. Tratado de metodologia científica: projeto de 
pesquisas, TGI, TCC, monografias, dissertações e teses. 2. ed. São Paulo: 
Pioneira, 2001. 
GARCEZ, Lucília. Técnica de redação: o que é preciso saber para escrever 
bem. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

WESTPHALEN, Mary E. A. Metodologia para assistência de enfermagem: 
teorizações e modelos subsídios para a prática. Goiânia: Editora AB, 2001. 

YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 3. ed. São Paulo: 
BOOKMAN COMPANHIA, 2005 

 

5 33-DISCIPLINA: ELETIVA III 

EMENTA  

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

 

 

5 34-DISCIPLINA: RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA 

EMENTA 
Estudo dos equipamentos e materiais específicos para a obtenção de 
radiodiagnósticos em odontologia. Anatomia das imagens radiográficas nos 
exames intra e extra-bucais. Integração com métodos especiais de diagnóstico. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância Sanitária. Portaria n. 
453, de 1 de junho de 1998. Brasília: Ministério da Saúde, 1998. Disponível em: 
<http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=02/06/1998&jornal=1&pagina=7&t
otalArquivos=104>. Acesso em: 25 set. 2017. 

CAPELOZZA, A. L. A. Manual técnico de radiologia odontológica. S.L.: AB 
Editora, 2009. ISBN 9788574981765 

WATANABE, P.; ARITA, E. S. Imaginologia e radiologia odontológica. São 
Paulo: Elsevier, 2013. ISBN 9788535261233. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

 
 

FREITAS, Aguinaldo de, ROSA, José Edu, SOUZA, Icleo Faria de. Radiologia 
Odontológica. São Paulo, Artes Médicas, 2004. 

PASLER, Friedrich Anton; VISSER, Heiko. Radiologia odontológica: texto e 
atlas. Porto Alegre, RS: Artmed, 2006. 

ROSA, Helenice Aparecida Novais (Orient.). A idade dental como auxiliar no 
diagnóstico post-mortem de criança e adolescente. Brasília: [s.n.], 2010. 

TAMBURUS, José Roberto; LAVRADOR, Marco Aurélio Sichirolli; OLIVEIRA, 
Antonio Cesar de. Processamento radiográfico - câmara escura portátil: relação 
entre filtro de luz e densidade de base + véu. Rev Odontol Univ São Paulo, 
São Paulo, v. 13, n. 1, p. 93-100, jan. 1999. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
06631999000100018&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 28 nov. 2017. 

WHAITES, Eric. Princípios de radiologia odontológica. 4. ed. Rio de Janeiro: 

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=143342&nautor=39233&refino=1&sid=01932362610612689861535753&k5=12A6B3FA&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=143342&nautor=39233&refino=1&sid=01932362610612689861535753&k5=12A6B3FA&uid=
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Elsevier, c2009. 

 

5 35-DISCIPLINA: MAMOGRAFIA E CONTROLE DE QUALIDADE 

EMENTA 

Estudo de imagens radiológicas da mama masculina e feminina com 
equipamentos específicos; exames mamográficos; métodos de controle de 
qualidade das radiações ionizantes dando ênfase aos exames mamográficos; 
incidências básicas e especiais na mamografia. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância Sanitária. Portaria n. 
453, de 1 de junho de 1998. Brasília: Ministério da Saúde, 1998. Disponível em: 
<http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=02/06/1998&jornal=1&pagina=7&t
otalArquivos=104>. Acesso em: 25 set. 2017. 

CAMARGO, R.; CAMPOS, A. R. de. Ultrassonografia, mamografia e 
densitometria óssea. S.l.: Editora Érica, 2015. ISBN 9788536512242. 
MAIERHOFER, LUCIA. Guia prático em diagnóstico por imagem da mama. 
São Paulo: Difusão, 2008. ISBN 9788578080273. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer. Mamografia: da 
prática ao controle. Rio de Janeiro: INCA, 2007. 

COSTA, Nancy de Oliveira. Mamografia: posicionamentos radiológicos. São 
Paulo: Corpus, 2008. 

DERSHAW, David. D. Mama: radiologia intervencionista. Rio de Janeiro: 
Revinter, 2000 

FIGUEIREDO, Filipe Morais de; GAMA, Zenewton André da Silva. Melhoria da 
proteção radiológica mediante um ciclo de avaliação interna da 
qualidade. Radiol Bras, São Paulo, v. 45, n. 2, p. 87-92, abr. 2012. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
39842012000200005&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 7  nov.  2017. 

HEYWANG-KÖBRUNNER, Sylvia H.; SCHREER, Ingrid; FRASSON, 
Antonio. Mama: diagnóstico por imagem : correlação entre mamografia, ultra-
sonografia, ressonância magnética, tomografia computadorizada e 
procedimentos intervencionistas. Rio de Janeiro: Revinter, 1999. 

MACEDO, Helga Alexandra Soares; RODRIGUES, Vitor Manuel Costa Pereira. 
Programa de controle de qualidade: a visão do técnico de radiologia. Radiol 
Bras, São Paulo, v. 42, n. 1, p. 37-41, Fev. 2009. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
39842009000100009&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 7  nov.  2017.  

 

5 36-DISCIPLINA: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA  

EMENTA 

Aborda conceitos teóricos e práticos sobre a construção das imagens 
produzidas em um equipamento de Tomografia Computadorizada: definições de 
grandezas e unidades físicas específicas, os principais protocolos, as limitações 
e características operacionais deste método. Noções de equipamentos de 
tomografia computadorizada. 
Aborda conceitos teóricos e práticos sobre as imagens obtidas pelos aparelhos 
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de densitometria. Aparelhagem  técnicas de posicionamento. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

HOFER, Matthias. Tomografia Computadorizada: manual prático de ensino. 7. 
ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2015. ISBN: 9788537205419. 
FREITAS, C. F. Imaginologia. São Paulo: Artes Médicas, 2013. 144p. (Série 
Abeno: Odontologia Essencial - Parte Clínica). 
MOURÃO, Arnaldo Prata. Tomografia computadorizada: tecnologias e 
aplicações. 2. ed. São Caetano do Sul: Difusão, 2013. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/111995 
http://imaginologia.com.br/dow/upload%20historia/Historia-da-Tomografia-
Computadorizada.pdf 
BIASOLI, ANTONIO, Jr. Técnicas Radiográficas: princípios físicos, anatomia 
básica, posicionamento, radiologia digital, tomografia computadorizada. 2. Ed. 
Rio de Janeiro:  Rubio. 2016. 
LEE, Joseph K. T. et al. Tomografia computadorizada do corpo em 
correlação com ressonância magnética: volume 1. 4. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2008. 
NOVELLINE, Robert A. Fundamentos de radiologia de Squire. Tradução de 
Ane Rose Bolner. 5. ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2007. 
ELBERN, A. Tomografia Computadorizada: princípios básicos: revisão de 
alguns conceitos. [S.L]. Disponível em: www.prorad.com.br/pro/tomo.pdf. 

 

6 37-DISCIPLINA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 

EMENTA 

Capacitar o aluno a entender todo o processo e auxiliá-los na realização de um 
estágio que possibilite o desenvolvimento de atitudes, habilidades e assimilação 
de conhecimento levando-o a adquirir competências que o tornem apto a 
exercer a função de Tecnólogo em Radiologia. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

BONTRAGER, Kenneth l. Tratado de posicionamento radiográfico e anatomia 
associada. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.  
FONSECA, Nilton Pinto; SAVAREGO, Simone. Manual de Posicionamento 
para estágio em radiologia. São Caetano do Sul, SP, Yendis, 2007. 
PAUL, Lester W. et al. Interpretação radiológica. 7. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2000. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

CAMARGO, Renato. Administração de meios de contraste - rotinas e 
técnicas para a realização de exames. 1ª Edição. Editora Érica, 2015. 
JH, JUHL; AB, CRUMMY; KUHLMAN. Interpretação radiológica. 7ª. ed. RJ: 
2000.  
LIMA, Manolita Correia. Estágio supervisionado e trabalho de conclusão de 
curso. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2007. 
CASTRO JUNIOR, Amaury. Expert radiologia. 2. ed. S.l.: Rideel, 2016. 
CAMPOS, Gastão Wagner de Souza (Org.). Tratado de saúde coletiva. 2. ed., 
rev. e aum. São Paulo: Hucitec, c2012. 

 

6 38-DISCIPLINA: MEDICINA NUCLEAR 

EMENTA 

Compreensão dos princípios tecnológicos e cuidados necessários nos 
procedimentos de diagnóstico por imagem, que utilizam os radioisótopos como 
meio de produção de imagens radiológicas. Proporciona o domínio das 
características do decaimento radioativo dos radioisótopos, suas diferentes 
aplicações princípios de dosimetria interna e as características das gamas 

http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/111995
http://imaginologia.com.br/dow/upload%20historia/Historia-da-Tomografia-Computadorizada.pdf
http://imaginologia.com.br/dow/upload%20historia/Historia-da-Tomografia-Computadorizada.pdf
http://www.prorad.com.br/pro/tomo.pdf
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câmaras e capadores. Viabiliza o conhecimento das tendências tecnológicas 
das aplicações de radioisótopos como meio de diagnóstico e terapia médica. 
Proporciona o conhecimento das técnicas de PACS e sua evolução. Noções de 
equipamentos de medicina nuclear. Estudos fisiológicos e protocolos dos 
principais estudos realizados com radioisótopos.  

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

THRALL, James H; ZIESSMAN, Harvey A. Medicina nuclear. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2014. 
BRUNTON, Laurence L. (Org.). As bases farmacológicas da terapêutica de 
Goodman & Gilman. 12. ed. Porto Alegre, RS: AMGH, 2012. 
CASTRO JUNIOR, Amaury; ROSSI, Guilherme; DIMENSTAIN, Renato. Guia 
prático em medicina nuclear. Editora Senac. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

BONTRAGER, Kenneth l. Tratado de posicionamento radiográfico e 
anatomia associada. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.  

CARDOSO, Eliezer de Moura. Aplicações da energia nuclear: apostila 
educativa. Colaboração de Ismar Pinto Alves, Claudio Braz, Sonia Pestana. Rio 
de Janeiro: Comissão Nacional de Energia Nuclear, [2004?]. 18 p., il., (algumas 
color.). Disponível em: <http://www.cnen.gov.br/ensino/apostilas/aplica.pdf>. 
Acesso em: 21 nov. 2017. 

MORAES, Anderson Fernandes. Manual de medicina nuclear. São Paulo: 
Atheneu, 2007.  

NÓBREGA, AI; ORG, da. Tecnologia Radiológica e Diagnóstico por Imagem 
- Vol 4. 2ª. ed. São Caetano do Sul: Difusão, 2007. 

SILVA, Penildon. Farmacologia. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2006. 

 

6 39-DISCIPLINA: LIBRAS 

EMENTA 

Estudo dos pressupostos teóricos históricos, filosóficos, sociológicos, 
pedagógicos e técnicos de LIBRAS, a qual se constitui como sistema linguístico 
da comunidade de pessoas surdas no Brasil, contribuindo para a formação do 
Tecnólogo em radiologia no contexto da educação inclusiva. Estudo e análise 
dos aspectos teóricos: Explicitação da gramática; Classificadores, Parâmetros; 
Datilologia. Aplicação e desenvolvimento dos aspectos práticos: Alfabeto; 
Numerais; Cumprimentos/Saudações; Família; Profissões; Localidades; 
Vestuário; Corpo humano; Higiene; Saúde/Doenças; Documentos; Cômodos e 
Objetos; Calendário;  Substantivos; Adjetivos; Pronomes; Verbos. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

 

LIRA, Guilherme de Azambuja; SOUZA Tanya Amara Felipe de. Dicionário 
Digital da Língua Brasileira de Sinais. Brasília: Coordenadoria Nacional 
para a Integração. Disponível em: <http://www.ines.gov.br/dicionario-de-
libras/main_site/libras.htm>. Acesso em: 1 nov. 2016. 
QUADROS, Ronice Muller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais 
brasileira: estudos linguísticos. Porto Alegre, RS: Artmed, 2004. 
 CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL,Walkiria Duarte; MAURICIO, Aline 
Cristina. Novo Deit-Libras: dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue da Língua 
de Sinais Brasileira (Libras) baseado em linguística e neurociências cognitivas. 
São Paulo: EDUSP, 2009.  

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

PIMENTA, Nelson; QUADROS, Ronice Muller de. Curso de libras 1: iniciante. 
4. ed. Rio de Janeiro: LSB vídeo. 
PIMENTA, Nelson; QUADROS, Ronice Muller de. Curso de libras 2: básico. 1. 
ed. Rio de Janeiro: LSB Vídeo, 2009. 

http://www.ines.gov.br/dicionario-de-libras/main_site/libras.htm
http://www.ines.gov.br/dicionario-de-libras/main_site/libras.htm
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HONORA, Márcia; FRIZANCO, Mary Lopes Esteves. Livro ilustrado de Língua 
Brasileira de Sinais: desvendando a comunicação usada pelas pessoas 
com surdez. Revisão de Flaviana Borges da Silveira Saruta. São Paulo: 
Ciranda Cultural, 2009. 
PEREIRA, M. C. da C. et al. Libras: conhecimento além dos sinais. S. l.: 
Pearson, [20--?]. ISBN 9788576058786. 
SILVA, Fábio Irineu da et al. Aprendendo língua brasileira de sinais como 
segunda língua: nível básico. Santa Catarina: Ifb, [200-?]. 69 p. Disponível 
em: < http://www.palhoca.ifsc.edu.br/materiais/apostila-libras-
basico/Apostila_Libras_Basico_IFSC-Palhoca-Bilingue.pdf >. Acesso em: 21 
nov. 2017. 

 

6 
40-DISCIPLINA: NOÇÕES DE RADIOLOGIA INDUSTRIAL E 
ULTRASSONOGRAFIA 

EMENTA 

Propriedades das radiações ionizantes. Raios X e gama. Unidades de medida. 
Tipos de fontes. Equipamentos em radiologia industrial. Radioscopia. 
Tomografia industrial. Radiografia digital. Qualidade da imagem em radiografia 
industrial. Relações entre parâmetros físicos. Técnicas de exposição. Aparência 
das descontinuidades. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

ANDREUCCI, Ricardo. Radiologia Industrial. São Paulo: Abendi, 2014. 
Disponível em: https://www.abendi.org.br/abendi/Upload/file/Radiologia-Jul-
2014.pdf. Acesso em: 21 nov. 2017. 

MARTIN, César Coppen. Ultrassom. 2.ed. Abendi, 2012. ISBN 978-85-99153-
06-2 

SILVA, Luiz Eduardo da. Líquido penetrante. 5. Ed. São Paulo: Abendi, 2011. 
ISBN 85-99153-04-8 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

 

ANDREUCCI, Ricardo. Ensaio por ultrassom: aplicação industrial. São Paulo: 
Abendi, 2016. Disponível em: 
http://www.abendi.org.br/abendi/Upload/file/biblioteca/apostila_us_2016.pdf. 
Acesso em: 21 nov. 2017. 

ANDREUCCI, Ricardo. Líquidos penetrantes. São Paulo: Abendi, 2016. 
Disponível em: 
http://www.abendi.org.br/abendi/Upload/file/biblioteca/apostila_lp_16.pdf. Acesso 
em: 21 nov. 2017. 

ANDREUCCI, Ricardo. Partículas magnéticas. São Paulo: Abendi, 2016. 
Disponível em: 
http://www.abendi.org.br/abendi/Upload/file/biblioteca/apostila_pm_16.pdf. 
Acesso em: 21 nov. 2017. 

ANDREUCCI, Ricardo. Proteção radiológica. São Paulo: Abendi, 2016. 
Disponível em: 
http://www.abendi.org.br/abendi/Upload/file/biblioteca/apostilaradioprotecao.pdf. 
Acesso em: 21 nov. 2017. 

BONTRAGER, Kenneth l. Tratado de posicionamento radiográfico e anatomia 
associada. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 

LEITE, Edmário Brandão (Orient.). Microcefalia: uma análise sobre a 
importância do diagnóstico prévio. Brasília: [s.n.], 2017. 14 f, il. 

 

https://www.abendi.org.br/abendi/Upload/file/Radiologia-Jul-2014.pdf
https://www.abendi.org.br/abendi/Upload/file/Radiologia-Jul-2014.pdf
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6 41-DISCIPLINA: PROJETO FINAL II 

EMENTA 
Coerência do trabalho com os objetivos propostos. Originalidade e atualidade. 
Clareza e fluência. Capacidade de proposição. Capacidade de interpretação e 
sistematização. Técnicas de apresentação do TCC. Apresentação do TCC. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5.ed. São Paulo: 
Atlas, 2010.  
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de 
metodologia científica. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
CRESWELL, John W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativos, quantitativos 
e mistos. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, 
aprendendo a pensar. 23. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2003. 
OLIVEIRA, Silvio Luiz de. Tratado de metodologia científica: projeto de 
pesquisas, TGI, TCC, monografias, dissertações e teses. 2. ed. São Paulo: 
Pioneira, 2001. 
GARCEZ, Lucília. Técnica de redação: o que é preciso saber para escrever 
bem. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 
WESTPHALEN, Mary E. A. Metodologia para assistência de enfermagem: 
teorizações e modelos subsídios para a prática. Goiânia: Editora AB, 2001. 
YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 3. ed. São Paulo: 
BOOKMAN COMPANHIA, 2005 

 

6 42-DISCIPLINA: ELETIVA IV 

EMENTA  

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

 

 

6 43-DISCIPLINA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 

EMENTA 

Capacitar o aluno a entender todo o processo e auxiliá-los na realização de um 
estágio que possibilite o desenvolvimento de atitudes, habilidades e assimilação 
de conhecimento levando-o a adquirir competências que o tornem apto a 
exercer a função de Tecnólogo em Radiologia. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

BONTRAGER, Kenneth l. Tratado de posicionamento radiográfico e anatomia 
associada. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.  
FONSECA, Nilton Pinto; SAVAREGO, Simone. Manual de Posicionamento 
para estágio em radiologia. São Caetano do Sul, SP, Yendis, 2007. 
PAUL, Lester W. et al. Interpretação radiológica. 7. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2000. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

CAMARGO, Renato. Administração de meios de contraste - rotinas e 
técnicas para a realização de exames. 1ª Edição. Editora Érica, 2015. 
JH, JUHL; AB, CRUMMY; KUHLMAN. Interpretação radiológica. 7ª. ed. RJ: 
2000.  

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=143342&nautor=39233&refino=1&sid=01932362610612689861535753&k5=12A6B3FA&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=143342&nautor=39233&refino=1&sid=01932362610612689861535753&k5=12A6B3FA&uid=
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LIMA, Manolita Correia. Estágio supervisionado e trabalho de conclusão de 
curso. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2007. 
CASTRO JUNIOR, Amaury. Expert radiologia. 2. ed. S.l.: Rideel, 2016. 
CAMPOS, Gastão Wagner de Souza (Org.). Tratado de saúde coletiva. 2. ed., 
rev. e aum. São Paulo: Hucitec, c2012. 

 
DISCIPLINAS ELETIVAS 

 

 DISCIPLINA: EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

EMENTA 

Introdução aos conceitos de Ecologia, Saúde, Ambiente e Sociedade. 
Diversidade e complexidade das relações do Homem consigo mesmo, com a 
sociedade e o Meio Ambiente onde interage. Desenvolvimento de práticas de 
preservação ambiental. Ações educativas visando a compreensão holística do 
processo saúde doença. Cultura sustentável e consciência ecológica. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

DIAS, Genebaldo Freire. Educação ambiental: princípios e práticas. 9. ed. São 
Paulo: Gaia, 2011. 
ROUQUAYROL, Maria Zélia; SILVA, Marcelo Gurgel Carlos da. Epidemiologia 
e saúde. 8. ed. Rio de Janeiro: MedBook, c2018. 
ALBUQUERQUE, José de Lima (Org.). Gestão ambiental e responsabilidade 
social: conceitos, ferramentas e aplicações. São Paulo: Atlas, 2009. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

ANDRÉS, Maurício Ribeiro. Ecologizar: pensando o ambiente humano. 3.ed. 
Brasília: Universa, 2005.  

ÁVILA, Carlos Federico Domínguez; JOO, Carlos Santander; COSTA FILHO, 
Edmilson de Jesus. Sociedade e estado no Brasil contemporâneo: direitos 
humanos, cidadania e democracia. Curitiba: Honoris Causa, 2010. 

HINRICHSEN, Sylvia Lemos. Biossegurança e controle de infecções: risco 
sanitário hospitalar. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 
INTRODUÇÃO aos problemas da poluição ambiental. São Paulo: Editora 
Pedagógica e Universitária, 2005. 

RUSCHEINSKY, Aloísio (Org.). Educação ambiental: abordagens múltiplas. 2. 
ed. Porto Alegre, RS: Penso, 2012. 

TRIGUEIRO, André. Mundo sustentável: abrindo espaço na mídia para um 
planeta em transformação. São Paulo: Globo, 2005.  

 

 
DISCIPLINA: HUMANIZAÇÃO NO ATENDIMENTO 

EMENTA 

Conceito de saúde individual e coletiva, promoção da saúde, modelos de 
determinação do processo saúde e doença, modelos de atenção a saúde, 
importância e a necessidade da incorporação da dimensão subjetiva no cuidado 
da dor e do sofrimento no âmbito da saúde para tratamento e prevenção de 
doenças bem como a promoção da saúde. Visão antropológica holística do 
processo saúde doenças que integre as dimensões física, social, psíquica, 
emocional/afetiva e espiritual, experiência da proposta brasileira da política 
nacional de Humanização.    

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

A humanização como dimensão pública das políticas de saúde. Ciência & 
saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 10, n. 3, p. 561-571., jul./set. 2005. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
81232005000300014&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 21 nov. 2017. 
BOFF, Leonardo. Saber cuidar: ética do humano, compaixão pela terra. 17. ed. 
Rio de Janeiro: Vozes, 2011. 
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PESSINI, Leocir; BERTACHINI, Luciana (Org.). Humanização e cuidados 
paliativos. São Paulo: Centro Universitário São Camilo, 2009. 
 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

BRANCO, R.F.G. A relação com o paciente: teoria, ensino e prática. 1ª Ed. Rio 
de Janeiro. Guanabara Koogan, 2003. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional 
de Normalização. Atenção hospitalar. Brasília, 2013. Disponível em:< 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_humanizasus_atencao_hos
pitalar.pdf>. Acesso em 21 nov. 2017. 
LEMME, ouvindo e encantando o paciente. São Paulo: QUALITYMARK, 
2005. 
LUZ, Madel T. Novos saberes e práticas em saúde coletiva: estudo sobre 
racionalidades médicas e atividades corporais. 3. ed. São Paulo: Hucitec, 2007. 
SILVA, Maria Júlia Paes da. O papel da comunicação na humanização da 
atenção à saúde. Revista Bioética. Brasília: Conselho Federal de Medicina, 
1993- . v. 10, n. 2, 2002, p. 77-88. Disponível em: 
http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/215/216. 
Acesso em: 21 nov. 2017. 

 

 
DISCIPLINA: TÓPICOS EM ATUALIDADES 

EMENTA 
 

Conceitos teóricos relacionados aos temas atuais revelevantes. Atualização dos 
conceitos de homem, sociedade, meio ambiente, globalização, cenário politico e 
econômico. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

CONTER. 2017. Disponível em: <http://conter.gov.br/>. Acesso em: 28 nov. 
2017. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

Correio Braziliense 
Folha de São Paulo 
Ciência Hoje 
Super interessante 
Nova Escola; Veja; O Globo 

 

 
DISCIPLINA: TÓPICOS ESPECIAIS APLICADOS A RADIOLOGIA 

EMENTA 
Conceitos atuais teórico-práticos na área de saúde relacionados à Radiologia. 
Atualização dos conceitos do papel do tecnólogo em radiologia para sociedade. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

BONTRAGER, Kenneth l. Tratado de posicionamento radiográfico e 
anatomia associada. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 
CONTER. 2017. Disponível em: <http://conter.gov.br/>. Acesso em: 28 nov. 
2017. 
REIF, Emil; MOELLER, Torsten B. Atlas de bolso de anatomia seccional: 
tomografia computadorizada e ressonância magnética. 4. Ed. Editora 
Revinter, 2016. 2v. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

COSTA, Nancy de Oliveira. Mamografia: posicionamentos radiológicos. São 
Paulo: Corpus, 2008. 
LEAL, Robson. Posicionamento em exames contrastados. Ed. Escolar. São 
Paulo, 2006. 
NATALE, Sérgio Tomaz. Proteção Radiológica e Dosimetria. Érica, 2015. 
9788536510903 
OKUNO, Emico; YOSHIMURA, Elisabeth. Física das radiações. São Paulo: 
Oficina de Textos, 2010. 
SOARES, F. A.; LOPES, H. Equipamento radiográfico e processamento de 
filme. Porto Alegre: Bookman, 2015. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_humanizasus_atencao_hospitalar.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_humanizasus_atencao_hospitalar.pdf
http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/215/216
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 DISCIPLINA: REDAÇÃO CIENTÍFICA 

EMENTA 

Ementa: Leitura e análise de diversos gêneros acadêmicos (resumo, resenha, 
projeto de pesquisa, artigo científico).  Leitura e produção de gêneros 
acadêmicos. Pontuação. Discurso relatado (formas de citação). Norma padrão 
escrita culta. Trabalhos científicos e comunicação científica de acordo com as 
normas da ABNT. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

FACHIN, Odília. Fundamentos de metodologia. 5. ed. rev. e atual. pela norma 
da ABNT 14724, de 30/12/2005. São Paulo: Saraiva, 2006. 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5 ed. São Paulo: 
Atlas,2010.  

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: 
Cortez, 2007. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

MACHADO, Anna Rachel; LOUSADA, Eliane; ABREU-TARDELLI, Lília 
Santos. Resenha. São Paulo: Parábola, 2004.  

MANUAL de trabalhos de acadêmicos e de conclusão de curso da Faculdade 
LS. Taguatinga, DF, 2015. 64 p. (Material disponível no portal do aluno). 

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia 
científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

MEDEIROS, J. B. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, 
resenhas. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2009.  

OLIVEIRA, Jorge Leite de (Org.). Guia prático de leitura e escrita: redação, 
resumo técnico, ensaio, artigo, relatório. 3. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015. 

 

 
DISCIPLINA: RADIOLOGIA FORENSE 

EMENTA 

Medicina legal. Tipos de exames médico-legais. A documentação médico-legal. 
Criminalística.   Uso da radiologia para fins de identificação.   Balística. 
Aplicação da Radiologia na Balística. Traumatologia e Tanatologia forense. 
Utilização de radiologia para fins periciais e investigações criminais.Atribuições 
do profissional da área de radiologia forense. Aplicação da radiologia forense no 
exame necroscópico. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

BONTRAGER, Kenneth l. Tratado de posicionamento radiográfico e 
anatomia associada. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.  
FRANÇA, G.V. Medicina Legal. 10 ed.  Ed. Guanabara Koogan, 2015. 
OLIVEIRA, G.F. Uso da balística forense na elucidação de crimes. Acta de 
Ciências e Saúde Número 05 Volume 02 2016. Disponível em: 
http://www2.ls.edu.br/actacs/index.php/ACTA/article/view/143. Acesso em: 28 
nov. 2017. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

ALVES, B. Investigação radiológica em Ciências Forenses. Universidade 
Atlântica, Barcarena, Lisboa, Junho de 2015. Disponível em:< https://repositorio-
cientifico.uatlantica.pt/bitstream/10884/947/1/Investiga%C3%A7%C3%A3o%20
Radiol%C3%B3gica%20em%20Ci%C3%AAncias%20Forenses%20Volume%20I
.pdf>. Acesso em 28 nov. 2017. 
ANDRADE, S.A.F. Atuação do técnico e do tecnólogo em radiologia na área 
forense Revista UNILUS Ensino e Pesquisa  v. 4, n. 7, jul./dez. 2007. Disponível 
em: http://revista.unilus.edu.br/index.php/ruep/article/view/698. Acesso em 28 
nov. 2017. 

http://www2.ls.edu.br/actacs/index.php/ACTA/article/view/143
https://repositorio-cientifico.uatlantica.pt/bitstream/10884/947/1/Investiga%C3%A7%C3%A3o%20Radiol%C3%B3gica%20em%20Ci%C3%AAncias%20Forenses%20Volume%20I.pdf
https://repositorio-cientifico.uatlantica.pt/bitstream/10884/947/1/Investiga%C3%A7%C3%A3o%20Radiol%C3%B3gica%20em%20Ci%C3%AAncias%20Forenses%20Volume%20I.pdf
https://repositorio-cientifico.uatlantica.pt/bitstream/10884/947/1/Investiga%C3%A7%C3%A3o%20Radiol%C3%B3gica%20em%20Ci%C3%AAncias%20Forenses%20Volume%20I.pdf
https://repositorio-cientifico.uatlantica.pt/bitstream/10884/947/1/Investiga%C3%A7%C3%A3o%20Radiol%C3%B3gica%20em%20Ci%C3%AAncias%20Forenses%20Volume%20I.pdf
http://revista.unilus.edu.br/index.php/ruep/article/view/698
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BARROS, P.L. Balística Forense. Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 
2002. Disponível em: 
https://athenas.mpto.mp.br/athenas/CMS/download/2012/05/13/balistica-
forense-patricia-lopes-barros-monografia-ucg/. Acesso em: 28 nov. 2017. 
FRANCISCO, F.C; MAYMONE, W. CARVALHO,A,C,P; FRANCISCO, V.F.M; 
FRANCISCO M. Radiologia:110 anos de história. Rev. Imagem. 2005 (27:4) 
281-286. Disponível em: 
http://www.imaginologia.com.br/dow/upload%20historia/Radiologia-110-anos-de-
Historia.pdf. Acesso em 28 nov. 2017. 
PEREIRA, C. P. Medicina dentária forense. [S. l.]: Lidel, 2012. ISBN 
9789727577538 

 

 
DISCIPLINA: RADIOLOGIA E TRAUMATOLOGIA 

EMENTA 

Viabiliza a compreensão dos princípios práticos e teóricos para a produção de 
imagens radiológicas clássicas realizadas com equipamentos de raios-X 
convencional e digital. Propõe ao aluno o domínio das técnicas de 
posicionamento dos pacientes vítimas de traumatismos e politraumatismos, 
correta incidência dos raios-X para a produção das imagens adequadas ao 
estudo radiológico médico. Estudo do esqueleto axial em pacientes 
politraumatizados. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

BIASOLI, ANTONIO, Jr. Técnicas Radiográficas: princípios físicos, anatomia 
básica, posicionamento, radiologia digital, tomografia computadorizada. 2. Ed. 
Rio de Janeiro:  Rubio. 2016. 

BOISSON, Luiz Fernando. Técnica radiológica médica: básica e avançada. 
São Paulo: Atheneu, 2007.    

BONTRAGER, Kenneth l. Tratado de posicionamento radiográfico e anatomia 
associada. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.  

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância Sanitária. Portaria n. 
453, de 1 de junho de 1998. Brasília: Ministério da Saúde, 1998. Disponível em: 
<http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=02/06/1998&jornal=1&pagina=7&t
otalArquivos=104>. Acesso em: 25 set. 2017. 

CASTRO Junior, Amaury. Introdução à radiologia. São Paulo: Rideel, 2006. 

DANTAS, Karina Ferrassa. Tratado Prático de Radiologia. 1ª edição, Yendis. 
São Caetano do Sul - 2006 

DIMESNTEN, Renato. Bases Físicas e tecnológicas Aplicadas aos Raios X. 
Senac. São Paulo -2002. 

NÓBREGA, Almir Inácio da. Tecnologia radiológica e diagnóstico por 
imagem. São Caetano do Sul: Difusão, 2006.  

 

 
DISCIPLINA: INTERPRETAÇÃO DE IMAGENS 

EMENTA 

O papel do profissional da saúde na interpretação de exames laboratoriais. 
Introdução à interpretação clínica dos exames laboratoriais. Correlações entre 
resultados laboratoriais e aspectos clínicos do paciente.  

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

CARVALHO, W.F. Técnica Hematologia e Imunohematologia. Belo 
Horizonte:Coopmed, 2002.  

https://athenas.mpto.mp.br/athenas/CMS/download/2012/05/13/balistica-forense-patricia-lopes-barros-monografia-ucg/
https://athenas.mpto.mp.br/athenas/CMS/download/2012/05/13/balistica-forense-patricia-lopes-barros-monografia-ucg/
http://www.imaginologia.com.br/dow/upload%20historia/Radiologia-110-anos-de-Historia.pdf
http://www.imaginologia.com.br/dow/upload%20historia/Radiologia-110-anos-de-Historia.pdf
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LORENZI, T.F. Atlas de Hematologia: clínica hematológica ilustrada. 1ª ed. 
Riode Janeiro: Guanabara-Koogan, 2006. 

LORENZI, T.F. Manual de Hematologia. Rio de Janeiro: MEDSI, 2002. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

EXAMES diagnósticos: finalidade, procedimentos, interpretação. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan: LAB, 2007.  

MCDONALD, George A.; PAUL, J.; CRUICKSHANK, Bruce. Atlas de 
hematologia. 5. ed. São Paulo: Médica Panamericana, 1989.  

NAOUM, Flávio Augusto; NAOUM, Paulo Cesar. Hematologia laboratorial: 
leucócitos. São José do Rio Preto, SP: Academia de Ciência e Tecnologia, 
2006. 

SANTOS, Paulo Caleb Júnior de Lima (Coord.). Hematologia: métodos e 
interpretação. São Paulo: Roca, 2015. 

WILLIAMSON, M. A.; SNYDER, L. M. Interpretação de exames laboratoriais. 
Rio de Janeiro: Guanabara, 10ª edição, 2016. 

 

 
DISCIPLINA: NUTRIÇÃO APLICADA A SAÚDE 

EMENTA 

Conhecimentos sobre nutrição, dietética e dietoterapia aplicadas ao processo de 
cuidado nutricional ao paciente com enfermidades do trato gastrointestinal, 
Obesidade, Diabetes Mellitus e Cardiopatias, em sua interface com a prestação 
de Assistência de Enfermagem ao paciente/cliente em nível hospitalar e 
ambulatorial enfatizando os indicadores de Avaliação do Estado Nutricional: 
Estratégias de combate à fome e a desnutrição.  

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

KUMAR, V; ABBAS, AK; FAUSTO, N. Robbins e Cotran: Patologia: Bases 
Patológicas das Doenças. 7 ed. Elsevier: Rio de Janeiro, 2005. 
MAHAN, L. K.; ESCOTT-STUMP, S. (KRAUSE). Alimentos, Nutrição e 
Dietoterapia. ROCA. 13ª Edição. São Paulo, 2012.  
OLIVEIRA, J. E. DUTRA DE; MARCHINI, J. S. Ciências Nutricionais. Ed. 
Sarvier, São Paulo, 2006.  

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

CALDANA, G.; et al. Avaliação da qualidade de cuidados de enfermagem 
em hospital privado. Revista Eletrônica de Enfermagem, v. 15, n. 4, p. 915-22, 
2013. 
COTRAN, R.S.: KUMAR, V.: COLINS, T. Robbins. Patologia Estrutural e 
Funcional. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 
DOS SANTOS, A. F. L.; et al. Conhecimento do enfermeiro sobre o cuidado 
na administração da nutrição enteral e parenteral. Revista Interdisciplinar, v. 
6, n. 4, p. 44-50, 2014. 
EUCLYDES, M. P. Nutrição do lactente: Base científica para uma alimentação 
saudável. 3ª ed. Metha, 2005.  
Manole, 2014.  
PHILIPPI, S. T. Nutrição e técnica dietética. 3. ed. ampl. e atual. São Paulo:  

 

 
DISCIPLINA: PSICOLOGIA APLICADA A SAÚDE 

EMENTA 

Conceitos de saúde e de doença. Fases psicossexuais, conflitos e mecanismos 
defensivos inerentes ao desenvolvimento humano. Aspectos emocionais de 
pacientes nos diferentes processos e estágios patológicos. Sentimentos e 
estratégias defensivas da equipe de saúde. Modalidades de intervenções do 
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farmacêutico. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

AMARANTE, Paulo. Saúde mental e atenção psicossocial. 2.ed. Rio de 
Janeiro: Fiocruz, 2007. 

MANUAL diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5. 5. ed. 
Porto Alegre, RS: Artmed, 2014. 

RIBEIRO, Paulo Rennes Marçal. Saúde mental: dimensão histórica e campos 
de atuação. São Paulo: Editora Pedagógica e Universitária, 1996. 126 p. 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

ALVES, RF. (Org.). Psicologia da saúde: teoria, intervenção e pesquisa. 
Campina Grande: EDUEPB, 2011. 345 p. Disponível em: < 
http://static.scielo.org/scielobooks/z7ytj/pdf/alves-9788578791926.pdf>. Acesso 
em: 8 dez. 2016. 

CURY, Augusto. O futuro da humanidade: a saga de um pensador. Rio de 
Janeiro: Sextante, 2005.  

FARAH, Olga Guilhermina Dias; SÁ, Ana Cristina de (Org.). Psicologia 
aplicada à enfermagem. Barueri, SP: Manole, 2008. 

GUIMARÃES, Liliana Andolpho Magalhães; GRUBITS, Sonia (Org.). Série 
saúde mental e trabalho. São Paulo: [s.n.], 2003. 

TELES, Maria Luiza Silveira. O que é psicologia. São Paulo: Brasiliense, 2006. 

 

  

http://static.scielo.org/scielobooks/z7ytj/pdf/alves-9788578791926.pdf
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ANEXO A - PLANO DE CARREIRA DO CORPO DOCENTE 
 

O que é o Plano de Cargos e Salários Docentes da LS – PCSD? 

Instrumento que estabelece e regula a estrutura de progressão salarial e ascensão funcional dos 

DOCENTES, visando atender a política institucional e de recursos humanos. Disponibiliza, aos 

docentes, mecanismos que possibilitem a realização pessoal e o desenvolvimento profissional. 

O PCSD aplica-se a todos os Professores da FACULDADE LS. 

 

Professor Titular: é o professor contratado por processo seletivo, por prazo indeterminado, conforme 

regime da consolidação das leis do trabalho - CLT. 

 

Professor Substituto: é o professor contratado por processo seletivo, para substituir professor titular 

afastado temporariamente de suas atividades, por até 01 (um) ano.  

 

O Plano de cargos é dividido em 4 categorias de acordo com a titulação :  

Categoria A =  Professor  Auxiliar  = Classe de Graduados  

Categoria B = Professor Especialista = Classe de Especialistas 

Categoria C = Professor Assistente = Classe de Mestres 

Categoria D = Professor Adjunto = Classe de Doutores 

Obs.: Cada nível, de série de classes, compreende 06 (seis) níveis, designados de 01 (um) a 06 

(seis). 

 

O ingresso do professor no quadro efetivo da Faculdade LS dar-se-á em uma das 04 (quatro) 

categorias previstas no Plano de Cargos, precedido de processo seletivo, realizado segundo o 

Regulamento do Processo de Seleção do Pessoal.  

Cabe ressaltar, que a titulação deve ser comprovada por meio de documentos originais no ato da 

contratação. 

 

A partir do momento em que o professor for selecionado e fizer parte do corpo docente da faculdade, 

ele será encaixado no NIVEL 1 da categoria específica a sua titulação.  

A autorização de abertura de vagas de Docentes, é de competência final da Mantenedora.  

Não haverá ascensão automática para preenchimento de novas vagas ou vacância das existentes, 

em ambos os casos deve-se abrir processo seletivo. 

 

 

PROGRESSÃO FUNCIONAL 

 

A progressão funcional do Docente deverá ocorrer, mediante titulação, desempenho acadêmico e 

aprovação em processo seletivo, sobre as formas de PROGRESSÃO HORIZONTAL e/ou 

VERTICAL. 
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CONCEITO: Entendida como progressão de um nível para o outro, passagens de nível em uma 

mesma categoria. Dar-se-á após o cumprimento, pelo docente de 02 (dois) anos no respectivo nível 

e aprovação na avaliação de desempenho.  
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Cabe ao professor gerir sua própria carreira dentro da Instituição, portanto, ele deverá  acompanhar 

seu interstício para saber quando solicitar a progressão. Tanto a Coordenação quanto o DP estarão 

aptas a fornecer essas informações.  

OBS: O tempo de serviço contará a partir da vigência do plano. 

 

 

PROGRESSÃO VERTICAL 

 

  
 

CONCEITO: Entendida como progressão de uma para outra classe, da mesma série de classes. 

Passagem de uma categoria para outra.  
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POSSIBILIDADE 1 – Vertical por Titulação.  

Dar-se-á mediante obtenção de titulação e aprovação em processo seletivo, independente do nível 

que ele estiver da categoria anterior. Para isso terá que cumprir os seguintes critérios: 

Apresentar Requerimento à a avaliação de Direção de Ensino, Relatório de Atividades realizadas 

durante o período e submeter-se desempenho acadêmico. 

Obs.: Aprovação na avaliação de Desempenho. Pontuação igual ou acima de 50 pontos 

 

POSSIBILIDADE 2 - Vertical por Avaliação de Desempenho Acadêmico 

Dar-se-á mediante Avaliação de desempenho acadêmico e aprovação em processo seletivo. Após 

ter passado por todos os níveis de sua categoria, e esteja posicionado, no mínimo, há 02 (dois) anos 

no nível 06 (seis) da sua classe. O docente irá para o nível 1 da categoria imediatamente superior a 

sua.  Para isso terá que cumprir os seguintes critérios: 

 Apresentar Requerimento à Direção de Ensino, Relatório de Atividades realizadas durante o período 

e submeter-se a avaliação de desempenho acadêmico. 

 

 
 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

QUEM?   

Julgado pela Banca examinadora + Comissão avaliadora 

 

CRITÉRIOS 

1. Produção intelectual  

2. Pesquisa  

3. Projetos de extensão 

4. Atividades de Administração e chefia  

5. Representação  

6. Atividades de supervisão, orientação, participação de bancas  

 

PERIODICIDADE: 2 em 2 anos 
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ANEXO B - PLANO DE CARREIRA DO CORPO TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO 

 

TÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º. Este Plano amparado na Lei nº. 9.394/96, na Constituição Federal disciplina a situação 

jurídica da equipe administrativa e pedagógica, contratada pela Santana Instituto Superior de 

Educação - Eireli em exercício na Faculdade LS, situada no Setor "D" Sul Área p/ Comércio lote 5, 

Taguatinga, Distrito Federal, Instituição de Ensino instalada para oferecer Educação Profissional e 

Superior em nível de Graduação de: 

I –   Enfermagem. (Bacharelado) 

II – Ciências Humanas - de Letras Português-Inglês/ Espanhol e Respectivas Literaturas 

(Licenciatura e Bacharel) 

III  - Cursos Superiores de Graduação Tecnológica  

 

Art. 2º Entende-se por equipe administrativa e pedagógica, todo pessoal que atua em docência ou 

em atividades técnicas, pertencentes ao quadro efetivo de trabalho, constituindo-se como: 

I - Corpo Técnico-Administrativo 

Parágrafo único - Este Plano aplica-se a todos os que ocupam suas funções sob a regência das 

Leis Trabalhistas e gozam das prerrogativas legais. 

 

CAPÍTULO I - DOS OBJETIVOS 

Art.3º. Com o objetivo de promover a valorização profissional daqueles que exercem suas funções 

na área educacional, princípio consagrado na Lei nº 9.394/96 este Plano foi traçado, visando nortear 

o regime de trabalho, direito e vantagens do Técnico-administrativo sendo considerados: 

 Paridade de retribuição do técnico-administrativo, com a fixada para outros cargos que exijam 

idêntico nível de formação; 

 Igualdade de tratamento para funcionários ou contratados, para efeitos didáticos e técnicos e de 

retribuição, ressalvadas as peculiaridades dos respectivos cargos e funções; 

 

TÍTULO II - DA CARREIRA 

CAPÍTULO I - DO CONCEITO E ORGANIZAÇÃO 

CAPÍTULO II - DO PROVIMENTO 

SEÇÃO I - DO ACESSO 

 

Art. 4º O acesso na carreira far-se-á mediante seleção criteriosa, através de análise do: 

Curriculum Vitae; 

Prova de títulos; 

§. 1º O acesso nas carreiras poderão ocorrer indistintamente, em qualquer dos diversos níveis de 

acordo com as necessidades do ensino. 

§. 2º O acesso à classe superior a que ocupa só se efetiva quando o cargo estiver vago. 

Art. 5º O Técnico administrativo iniciará seu exercício sempre na tabela de remuneração da carreira 

inicial de seu nível ou categoria, identificada no Padrão “I”, sendo alterada na ordem crescente a 

cada 2 (dois) anos de efetivo exercício, até o Padrão XII para os administrativos do sexo feminino, 
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XV para os administrativos  do sexo masculino nos termos da legislação trabalhista, posicionados na 

seguinte ordem: 

Padrão/Nível – Tempo de Serviço 

2 anos de serviço; 

4 anos de serviço; 

6 anos de serviço; 

8 anos de serviço; 

10 anos de serviço; 

12 anos de serviço; 

14 anos de serviço; 

16 anos de serviço; 

18 anos de serviço; 

20 anos de serviço; 

22 anos de serviço; 

24 anos de serviço; 

26 anos de serviço; 

28 anos de serviço; 

30 anos de serviço; 

32 anos de serviço; 

34 anos de serviço. 

 

§.  6º A aposentadoria do técnico administrativo ocorre nos termos da legislação trabalhista. 

Art. 7º O acesso na carreira Técnico Administrativo da Faculdade LS, se inicia no ato do registro da 

Carteira de Trabalho do profissional. 

 

SEÇÃO III - DA PROMOÇÃO 

 

Art. 8° Promoção é a passagem do Técnico Administrativo de uma para outra categoria superior da 

mesma classe ou nível, na respectiva carreira. 

Art. 9° A promoção far-se-á, alternadamente, de acordo com os critérios de antigüidade, ou 

merecimento por obtenção de títulos, nos termos do Regimento e da Legislação em vigor. 

Art. 10° Quando houver empate na classificação para promoção, por antigüidade ou merecimento, 

tem preferência sucessivamente o candidato que possua: 

 Idade avançada; 

 Sorteio publico ; 

 

§. 1º As readaptações são feitas sempre para a classe inicial de cada nível, se houver a vaga. 

 

SEÇÃO III - DA VACÂNCIA 

 

Art. 11° A vacância do Técnico Administrativo em qualquer classe ou nível ocorre nos seguintes 

casos: 

 Acesso; 

 Aposentadoria; 

 Rescisão de contrato de trabalho; 
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 Falecimento; 

 Remanejamento interno; 

 Alteração do quadro de lotação; 

. 

CAPÍTULO II - DA REMUNERAÇÃO 

 

Art. 12° - Os integrantes da Carreira do Técnico Administrativo da Faculdade LS são remunerados de 

acordo com a política salarial e a tabela de remuneração prevista para cada setor e definida pela 

Entidade Mantenedora. 

 

 

TITULO IV 

CAPÍTULO V - DO REGIME DE TRABALHO DO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

Art. 17° O corpo técnico-administrativo, constituído por todos os servidores não docentes, tem a seu 

cargo os serviços administrativos e técnicos de apoio necessários ao normal funcionamento das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Art. 18° os servidores não-docentes são contratados sob o regime da legislação trabalhista, estando 

sujeitos, ainda, ao disposto nas normas expedidas pelos órgãos da administração superior da 

Faculdade. 

 

 

CAPÍTULO II - DO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL 

 

Art. 19° A melhoria da qualificação dos técnicos administrativos, dentro do respectivo nível de 

formação sob a denominação genérica, de aperfeiçoamento profissional, será realizada sob a forma 

de aperfeiçoamento, qualificação, capacitação, especializações e mestrado, no País e no Exterior. 

Parágrafo 1º. a Faculdade zela pela manutenção de padrões de recrutamento e condições de 

trabalho condizentes com sua natureza, bem como por oferecer oportunidades de aperfeiçoamento 

técnico-profissional a seus empregados. 

 

DOS DEVERES ESPECIAIS  

Art. 20° Além das atribuições de seus respectivos cargos e dos deveres concernentes aos demais 

funcionários os docentes e direção estão obrigados a: 

 

 Desenvolver os seus trabalhos no sentido de promover o funcionamento do sistema educacional 

da Faculdade LS e o aproveitamento máximo do aluno; 

 Dirigir a aprendizagem de forma a estimular a criatividade e proporcionar aos alunos habilitação 

que escolheram; 

 Subordinar a programação de suas atividades às diretrizes e prioridades estabelecidas pela 

Faculdade LS; 

 Controlar e avaliar os trabalhos executados ou fornecer informações necessárias aos órgãos 

competentes para o desempenho dessa função; 
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 Participar, ativamente, de todas as atividades educacionais  constantes dos planos de trabalho e 

programas da Faculdade LS; 

 Acompanhar o desenvolvimento tecnológico e científico, procurando seu aperfeiçoamento 

profissional a fim de garantir a qualidade e atualização do seu desempenho; 

 Obedecer os preceitos éticos especiais fixados, neste Plano e no Regimento da Instituição. 

 

CAPÍTULO III - DAS PENALIDADES 

Art. 21° O pessoal do Técnico Administrativo está sujeito às mesmas penalidades previstas em 

Legislação Trabalhistas, pela inobservância dos seus deveres. 

Art. 22°  Estão previstas a aplicação das seguintes penalidades: 

I. Advertência, 

II. Repreensão, 

III. Suspensão.  

 

Parágrafo único. Na hipótese da aplicação das penalidades, são ouvidas as equipes de 

Especialistas das Faculdade LS, visando a decisão justa preventiva e corretiva. 

 

TÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 23° A implantação do presente plano de Carreira respeitará os direitos adquiridos pelos atuais 

Técnico-Administrativos e Direção, já citados no Projeto de Autorização e Funcionamento da 

Faculdade LS  desde que estejam devidamente qualificados de acordo com a legislação vigente e 

atenda aos pré-requisitos exigidos de Titulação. 

Art. 24° Os técnico-administrativos e direção que não se enquadram dentro das normas previstas 

neste Plano ou na Legislação Trabalhista e não possuam a Titulação prevista na legislação do 

ensino, tem um prazo de 02 (dois) anos a contar da data da implantação deste, para regularização 

da situação, ao final do qual se assim não ocorrendo, será rescindido o seu Contrato de Trabalho, 

nos termos da legislação trabalhista. 

Art. 25° Este Plano de Carreira tem valor transitório, devendo ser revisto, analisado e reformulado 

quando da reunião em assembléia de todo o Corpo Técnico-Administrativo que integrarão a 

Faculdade LS, por ocasião da Autorização de Funcionamento da Faculdade. 

Art. 26° Este Plano de Carreira entra em vigor na data de homologação pelo Ministério do Trabalho 

Funcionamento pelo MEC, da Faculdade LS, podendo ser alterado no todo ou em parte até essa 

data, mediante proposta do Conselho Superior da Administração em conjunto com a Entidade 

Mantenedora, visando ajustá-los as legislações pertinentes, se assim for considerados. 

 

A FACULDADE LS ao elaborar seu plano de carreira, tomou por base um roteiro para devida 

implantação deste plano, atenta para todas as etapas similares às de um grandioso projeto, que tem 

como fundamentação a política adotada aos funcionários já existentes. Os passos para implantação 

do plano de carreira docente e técnico-administrativo foram: 

Estabelecer uma remuneração adequada no que diz respeito à média regional das empresas que 

desenvolvem o mesmo ramo de atividades. 

Eliminar a subjetividade com que se trata a remuneração dos colaboradores. 

Estabelecer avanços salariais que permitam diferenciar os colaboradores que ocupam os mesmos 

cargos em função de seus méritos. 
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A utilização de métodos quantitativos permite demonstrar os pensamentos e atitudes abstratas da 

administração através de valores concretos, bem como resulta na construção de uma estrutura que 

evite comportamentos contraditórios, definindo um padrão de conduta. 

 

Mais importante que a implantação do plano de carreira docente, no entanto, é o apoio que a 

administração deve dispensar ao trabalho, durante seu desenvolvimento, e à manutenção, 

promovendo as atualizações necessárias e implantando um plano de avaliação de pessoal. 

 

Com o intuito de institucionalizar as relações de trabalho, elaborou-se, a partir de um amplo processo 

de consulta aos diversos segmentos envolvidos, o Plano de Carreira Docente, o qual procurou 

contemplar as diversas formas de vínculo empregatício necessárias ao funcionamento da Instituição.  

 

Como critérios de ingresso, a idoneidade profissional, a capacidade didática, e a competência 

técnico-científica são condições fundamentais, os critérios de seleção por provas e títulos estão 

especificados no referido plano. 

 

Para fins de ascensão à categoria mais elevada, o critério será a disponibilidade de vaga, a titulação 

e o desempenho científico-didático-pedagógico. 

Os demais critérios são os constantes do Plano de Técnico Administrativo e os fixados pela 

legislação em vigor. 


