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1. APRESENTAÇÃO  

 

A FACISA busca pensar sobre o Projeto Pedagógico do Curso – PPC Superior de 

Tecnologia em Radiologia buscando atender aos anseios da sociedade de sua região que está 

atrelada ao Nordeste tão carente principalmente de profissionais da saúde e inseridos 

culturalmente à sociedade local e consequentemente ao País. A busca da superação da 

inovação de agregar valores onde a educação tem seu papel de orientar juntamente com a 

sociedade abrangendo a teoria e a prática pautadas nas políticas institucionais. 

  O Curso Superior de Tecnologia em Radiologia foi produzido com o propósito de a 

FACISA atender as demandas sociais e econômicas da Mesorregião, tendo seu PPC pensado e 

produzido coletivamente por meio do CONSU – Conselho Superior – e consequentemente, 

pelo NDE – Núcleo Docente Estruturante – em consonância com o Colegiado do Curso onde 

seu corpo docente e discente estejam voltados sempre para uma proposta de ensino 

aprendizagem e o professor como facilitador e mediador do processo.  

O PPC foi concebido dentro do respaldo do dinamismo podendo ser revisto e alterado 

dentro das necessidades respeitando as propostas pedagógicas da IES, das necessidades do 

mercado de trabalho e de outras necessidades que sejam voltadas para a melhoria cada vez 

mais do curso, e para isso, o conceito deverá ser sempre de inovação e o processo num todo 

encontre espaço para discussão e avaliação dos paradigmas em busca de agregar valores 

culturais junto à sociedade interna e externa.  

Esse PPC foi construído com o propósito de proporcionar aos alunos uma formação 

dentro da Moral da Ética, da criticidade, da prática, como seres pensantes, críticos e 

reflexivos, voltados para uma cidadania solidária onde sejam sempre revistos os paradigmas e 

a flexibilidade eleja, reformule e amplie a formação do profissional e que resulte em 

excelência. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO DA IES 

 

A FACISA – Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas é mantida pelo Centro de 

Ensino Superior do Extremo Sul da Bahia empresa privada do seguimento da Educação, com 

15 (quinze) anos de existência, tendo uma representatividade significativa no Sul e Extremo 

Sul da Bahia, aonde vem deixando o seu legado na formação de egressos que tem 

representado a mesorregião de forma significativa. 

 

Dados Institucionais da FACISA 

 CNPJ nº 02.611.487/0001-74 

 BR 101 Km 808, nº 1.130 Bairro Santo Antonio do Monte 

 CEP 45.836.000 

 Fone: (73) 3294-3690 

 E-mail: diretorfacisaba@hotmail.com 

 Home Page: www.facisaba.com.br 

 

Direção Executiva 

Presidente da Mantenedora: José Francisco Saraiva Filho 

Diretor Geral: Professor Dr. Jackson Cordeiro de Almeida 

 

Identificação da Mantenedora 

 CESESB – Centro de Ensino Superior do Extremo Sul da Bahia 

 CNPJ nº 02.611.487/0001-74 

 BR 101 Km 808, nº 1.130 Bairro Santo Antonio do Monte 

 Cidade: Itamaraju 

 CEP 45.836.000 

 Fone: (73) 3294-3690 

 E-mail: diretorfacisaba@hotmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:diretorfacisaba@hotmail.com
http://www.facisaba.com.br/
mailto:diretorfacisaba@hotmail.com
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2.1 PERFIL INSTITUCIONAL DA FACISA 

 

A Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas – FACISA tem sede e foro na cidade de 

Itamaraju, Estado da Bahia, na BR 101, km 808, nº 1.130, Bairro: Santo Antônio do Monte, 

CEP 45.836-000. Tendo como Mantenedora o Centro de Ensino Superior do Extremo Sul da 

Bahia S/C LTDA – CESESB. 

O Centro de Ensino Superior do Extremo Sul da Bahia S/C LTDA - CESESB, 

entidade jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.611.487/0001 - 74, 

constituída pelo contrato particular de sociedade civil por cotas de responsabilidade limitada, 

conforme o Protocolo nº 6.192, lavrado em 30/06/98, Livro A-1, fls. 273, e registrado no 

Livro A-1, nº 160, fls. 163/164 no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca 

do município de Itamaraju/BA. As alterações contratuais realizadas em 11 de maio de 1999 e 

em 25 de julho de 2001 foram protocoladas sob nº6.649, fls. 298 e 7.328, fls. 33, ambas do 

Livro A-2 e averbações no Livro A-1, sob nº 160, fls.163 v, respectivamente, em 24 de 

novembro de 1999 e em 25 de outubro de 2001, no mesmo cartório supracitado.  

A Mantida (IES), Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas – FACISA tem sede e foro 

na cidade de Itamaraju, Estado da Bahia, na BR 101, km 808, nº 1.130, Bairro: Santo Antônio 

do Monte, CEP 45.836-000. A IES foi credenciada pelo Ministério da Educação, através da 

Portaria Ministerial nº 1.673, de 19 de outubro de 2000, tendo em vista o Parecer nº 853/2000, 

expedido pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, em 

conformidade com os Processos nº23000. 006484/98-00 e 23000.007728/98-08.  

Foi concebida com a finalidade de suprir a carência do mercado regional, oferecendo 

ensino e serviços educacionais pautados na qualidade, procurando firmar-se como uma 

Instituição de excelência, oferecendo serviços e soluções para atender a uma sociedade em 

transformação. 

O projeto institucional da FACISA tem sido ancorado em três princípios básicos: a 

inserção social cidadã, de forma ativa e participativa; o respeito à diferença e a ênfase na 

experimentação. A adesão a esses princípios gerou um leque diversificado de estratégias de 

apoio, de consolidação e de fomento de iniciativas nas diferentes áreas da administração com 

vistas à consecução de alguns objetivos principais: de um lado consolidar os patamares de 

qualidade duramente conquistados ao longo da história da Instituição; de outro, fomentar 

mudanças capazes de contribuir para que a FACISA continue a responder aos desafios do 

tempo presente, incentivando a integração com o ensino, a pesquisa e a extensão, valorizando 
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programas que estimulem o desenvolvimento regional e local promovam relevante impacto 

social. 

 

2.1.1 Missão 

 

A missão se constitui numa declaração de propósitos, de caráter amplo e permanente, 

que confere individualidade e distingue a razão de ser da FACISA, construída e 

compartilhada pelos seus diversos segmentos, e representa a principal referência tanto na 

construção do Plano de Desenvolvimento Institucional-PDI, quanto para toda e qualquer ação 

que venha a ser desenvolvida pela IES. A Missão da FACISA é “Promover o 

desenvolvimento da região em que se situa e do País, através do aprimoramento de 

cultura, por meio das atividades de ensino, pesquisa e extensão”. 

 

2.1.2 Visão 

 

A FACISA tem como visão tornar-se um centro de referência entre as instituições de 

Ensino Superior no Estado da Bahia, reconhecido na sociedade itamarajuense e brasileira pelo 

referencial na formação dos profissionais, buscando tornar-se um Centro de Excelência em 

Educação Superior, nos próximos 10 anos. Assim, reconhecida como uma instituição de 

Ensino Superior de excelência, no desenvolvimento do ensino, no incentivo e prática da 

pesquisa e extensão e na gestão de projetos sociais, com responsabilidade social. 

 

2.1.3 Finalidades 

 

Desenvolver de forma articulada, integrada e planejada, a educação superior, com 

objetivo de educar, produzir e socializar o conhecimento, valorizando a integração ensino, 

pesquisa e extensão voltadas para questões nacionais, regionais e local, com responsabilidade 

social, através da promoção e estímulo à formação e aperfeiçoamento acadêmico, científico e 

tecnológico de recursos humanos em consonância com os anseios, as necessidades e as 

diversidades da sociedade em geral, ofertando cursos nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas, 

Ciências Humanas e Saúde. Além disso, incentivar o intercâmbio com instituições de ensino, 

de pesquisa e de cultura, no país e no exterior. 
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2.1.4 Dados Geral do Curso 

 

Instituição: Faculdade de Ciências Sociais aplicadas – FACISA 

 Endereço: BR 101 Km 808, nº 1.130 Bairro Santo Antonio do Monte 

Fone: (73) 3294-3690 

Home Page: HTTP://www.facisaba.com.br 

E-mail: diretorfacisaba@hotmail.com 

Nome do Curso: Superior Tecnológico de Radiologia 

Criação: CONSU – Conselho Superior 

Habilitação: Tecnólogo 

Nº de vagas ofertadas: 60 

Turno de Funcionamento: Noturno 

Regime de matricula: Semestral 

Duração do curso: 06 (seis) semestres 

Carga horária total: 3.130 horas 

Coordenador do Curso:  David Reis Santos  

 

2.2  INSERÇÃO REGIONAL DA IES 

 

A caracterização da área de abrangência da FACISA teve como objetivo precípuo 

elencar informações relevantes dos municípios, microrregiões e macrorregião em que esta 

Instituição atua ou pretende atuar contribuindo com a formação e aperfeiçoamento 

profissional em diversas áreas do conhecimento, com o uso de tecnologias que possibilitem o 

desenvolvimento sustentável da economia local, o que consequentemente possibilitará o 

acesso qualiquantitativo da população a bens e serviços essenciais com impacto positivo na 

qualidade de vida.  

A Mesorregião Sul da Bahia é constituída pelas Microrregiões Homogêneas, conforme  

denominação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, composta pelos 

municípios de Ilhéus, Itabuna, Valença e Porto Seguro situados, respectivamente, ao Sul da 

Bahia de Todos os Santos e no Extremo Sul do Estado, a qual faz parte o município de 

Itamaraju. Esse espaço geográfico corresponde à Região Geoeducacional da FACISA.  

No Extremo Sul da Bahia, anteriormente, havia as Microrregiões Homogêneas 

Interioranas e Litorâneas do Extremo Sul. Hoje, a Microrregião de Porto Seguro 

corresponde à junção dessas duas. Na denominação atual prevaleceu o nome da cidade mais 

http://www.facisaba.com.br/
mailto:diretorfacisaba@hotmail.com
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conhecida nacionalmente por caracterizar essas unidades geográficas, não sendo 

necessariamente a principal, como foi o caso de Porto Seguro, que em expressão econômica 

está aquém das cidades de Itamaraju, Eunápolis e Teixeira de Freitas, pertencentes a essa 

mesma Microrregião.  

Um lugar de clima agradável, que possui uma das poucas áreas da Mata Atlântica 

preservada. Vizinha ao Parque Nacional de Monte Pascoal, às margens da BR 101 e banhada 

pelo elo Rio Jucuruçu, a cidade de Itamaraju conta com uma população de cerca de 67.860 

habitantes, boa infraestrutura urbana, diversas opções de acomodação e todas as condições para 

estadia com conforto. 

Sua economia é bastante diversificada, no seu entorno concentra-se o maior rebanho de 

gado bovino do Estado da Bahia, além de apresentar uma agricultura bastante dinâmica. Seu 

desenvolvimento foi incrementado com a criação da FACISA, hoje comprovadamente uma das 

melhores opções de formação em nível superior do Extremo Sul da Bahia. Ideal para quem 

procura tranquilidade, qualidade e excelência de ensino e de vida.  

O desenvolvimento econômico da Região do Extremo Sul da Bahia está centrado nos 

polos de Itamaraju, Eunápolis, Porto Seguro e Teixeira de Freitas voltados para as atividades 

comerciais através da prestação de serviços; agropecuária, cultivo do café, do cacau, da 

fruticultura, mandioca e a bovinocultura de corte. 

No que pese o declínio de determinadas atividades, desponta no cenário local 

alternativas de sustentabilidade que darão um novo impulso à economia regional como: turismo, 

agroindústria, indústrias de confecções e calçadistas, diversificação agrícola, pecuária leiteira 

entre outras. Vale ressaltar ainda, que na região está situada em franca expansão, duas grandes 

indústrias de celulose, respectivamente: SUZANO e VERACEL, com implantação de extensas 

áreas de florestas renováveis de eucaliptos. 

Os serviços de saúde, consultoria, assessoria contábil e empresarial, telecomunicações,  

informática e engenharia têm se ampliado em quantidade e qualidade, e no âmbito 

educacional, Itamaraju tem se destacado com a ampliação de vagas no ensino médio e  

fundamental.  

A FACISA, na sua proposição de abertura de novos cursos, considera que somente 

uma parcela economicamente privilegiada da população pode custear o ônus de uma educação 

superior fora da localidade de origem. Assim sendo, a Instituição vem propor cursos de 

formação profissional para atender aqueles que estão alijados do processo de conhecimento 

formal e pela questão econômica.  

Assim, a Instituição busca atender a expectativa da comunidade local e regional, 
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oferecendo cursos de graduação e de pós-graduação, bem como a pesquisa e a extensão. A 

proposta de criação do Curso de Tecnologia em Radiologia tem como objetivo abrir novas 

possibilidades de espaços de promoção da condição humana, que venham contribuir para a 

estabilização e o desenvolvimento socioeconômico, a partir da qualificação profissional, 

inserção no mundo do trabalho e a consequente melhoria das condições de vida, através da 

articulação do ensino, pesquisa e extensão. Procura ainda a FACISA, o desenvolvimento 

de uma cidadania crítica, participativa na construção da transformação social mediante a 

formação de profissionais qualificados que sejam capazes de corresponder aos desafios que 

hoje são postos pela sociedade da informação e do conhecimento.  

Através dos vários programas de responsabilidade social, a IES tem buscado discutir e 

implementar soluções para o Município de Itamaraju, nos vários âmbitos de sua atuação, 

através de constante ampliação de parcerias, para a consecução das melhorias que a sociedade 

almeja. Atualmente, a expansão do processo de globalização impôs novas exigências ao 

mercado de trabalho, assumindo contornos de exclusão social. Ao analisar a quantidade de 

cursos de nível superior oferecidos na Microrregião do Extremo Sul, verifica-se quão ínfimo é 

esse quantitativo e tal situação obriga a migração dos jovens para outros centros na busca de 

oportunidades de qualificação.  

Sendo assim a abertura de novos cursos minimizaria a carência da região de abrangência 

da FACISA, oportunizando aos jovens ao ensino superior e consequentemente a melhoria da 

qualidade de vida.  

Quanto aos Aspectos das Finanças Públicas, no sentido de sua distribuição, ela é 

desigual entre os municípios do extremo sul baiano, quer seja com o FPM (Fundo de 

Participação dos Municípios) como o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços), que são as principais fontes de receitas (que representam respectivamente 60% e 

27,9% do total das receitas). Conforme dados da Secretaria Estadual da Fazenda da Bahia de 

2005, as maiores arrecadações provenientes de receitas correntes (FPM, ICMS, IPVA, ITD e 

taxas) foram dos seguintes municípios: Ilhéus com mais de 100 milhões de reais; Itabuna com  

mais de 97 milhões de reais; Mucuri com mais 37 milhões de reais; Porto Seguro com mais de  

26 milhões de reais; Itamaraju com mais de 18,4 milhões de reais; Camacan com mais de 

8,4milhões de reais e Alcobaça com mais 7,4 milhões de reais. No outro extremo, estão 

os municípios de Firmino Alves e Santa Cruz da Vitória com menos de 1 milhão de reais.  

O quadro socioeconômico acima caracterizado apresenta-se como um grande desafio no 

tocante às mudanças no conjunto dessas comunidades regionais. O Centro de Ensino 
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Superior do Extremo Sul da Bahia - CESESB, Mantenedora da Faculdade de Ciências Sociais 

Aplicadas - FACISA, na medida em que abre novas possibilidades com a criação de novos 

cursos, principalmente no campo da Radiologia, atenderá a demanda da questão social, na 

formulação e implementação de propostas para seu enfrentamento, no campo de políticas 

sociais públicas, empresariais, organizações da sociedade civil e movimentos sociais.  

Ao mesmo tempo, solidificará a construção de uma nova mentalidade social e 

política na melhoria da qualidade de vida dos contingentes populacionais excluídos. 

Sabemos de antemão que este processo de mudança é demorado e não temos a pretensão de 

equacioná-lo integralmente. Assim, essa parceria na proposição de um novo curso, com certeza 

contribuirá para um perfil de sociedade mais humana, consciente e justa.  

Com um programa inovador de inclusão social, a FACISA tem oferecido bolsas de 

estudo a portadores de necessidades especiais como estímulo à formação acadêmica. Além 

disso, é conveniada a vários programas governamentais de concessão de bolsa de estudo 

como Prouni, bem como ao Programa de Financiamento Estudantil - FIES, dentre outros.  

É notória a importância da FACISA em Itamaraju, por ser a única IES em 

funcionamento e mais estruturada da região, havendo uma forte interação da comunidade com  

os cursos existentes (Administração, Direito, Enfermagem e Serviço Social), recebendo 

diariamente número significativo de estudantes dos municípios da região, além de 

oferecer condição físico-financeira para a instalação de novos cursos de graduação e pós-

graduação (lato-sensu).  

Seu principal objetivo é a formação acadêmica eficiente, através de disciplinas 

teórico-práticas, no desenvolvimento de pesquisas e projetos de extensão, buscando a 

participação da sociedade civil local e regional.  

 

2.3 ASPECTOS ECONÔMICOS DA REGIÃO 

  

O Extremo Sul da Bahia onde se localiza a cidade de Itamaraju é composto por 21 

(vinte e um) municípios e suas fronteiras estão demarcadas da seguinte forma: ao Norte, 

Sudoeste da Bahia e Litoral Sul da Bahia; ao Sul, com o Estado do Espírito Santo; a Oeste, 

com Minas Gerais; e, a Leste, com o Oceano Atlântico. A sua posição geográfica no mapa do 

Brasil é privilegiada a região participar de um dos trechos mais importantes da rodovia BR 101 

que faz a transição entre o Sudeste e o Nordeste do país. A luminosidade que ocorre nos 

municípios do Extremo Sul da Bahia pode ser explicada por ela ter se tornado uma região que 
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conseguiu “atrair atividades com maior conteúdo em capital, tecnologia e organização” 

(SANTOS; SILVEIRA, 2005, p.264).  

A região do Extremo Sul da Bahia é bastante conhecida pelo seu potencial econômico, 

também voltado para o turismo, visto que possui uma vasta área litorânea. Assim, sabe-se que 

o turismo se tornou um setor de extrema importância para a economia de países, regiões e 

cidades; muitas vezes visto como a salvação econômica dos lugares. No Extremo Sul da Bahia 

não é diferente, a região com sua beleza litorânea tem se transformado para atender o chamado 

trade do turismo. O turismo aparece como uma solução inquestionável para se atingir um 

estágio de desenvolvimento.  

É inegável que o turismo, se bem manejado, representa uma via de desenvolvimento 

não só de um município, mas de toda uma região. Dos vinte e um municípios que compõem a 

região do Extremo Sul da Bahia 08 (oito) possuem litoral, e entre eles há grandes disparidades 

que vão desde a influência política até diferenças físicas de suas praias. 

A atividade turística tem como característica, entre outros aspectos, o deslocamento de 

pessoas pelo espaço geográfico. Isso evidencia o turismo como um fenômeno sociocultural em 

sua essência.  

Ao compreender que esta dinâmica da população tem uma íntima relação com a 

dinâmica cultural nesta região, faz-se necessário voltar, ainda que sucintamente, nas atividades 

econômicas distintas do turismo com o objetivo de tratá-las, agora, como uma variável 

importante na montagem deste multiculturalismo que caracteriza o Extremo Sul. A extração de 

madeira nativa foi a primeira atividade econômica que a região experimentou ainda no começo 

do século XVI, tendo o seu prolongamento até meados da década de 1980 quando há o 

esgotamento ambiental do Complexo Mata Atlântica. 

As características dessa atividade não permitem a prática de uma cultura por muito 

tempo, pois, a derrubada da mata era feita predominantemente por aventureiros, homens de 

passagem com pouca intenção de se fixarem na região; mas, deixavam os seus traços físicos 

através de seus breves relacionamentos com as mulheres. Na sua fase moderna, no século XX, 

o extrativismo vegetal foi comandado pelos capixabas que já dominavam as técnicas e 

possuíam equipamentos para tal tarefa, com isso tinham grande penetração no mercado 

nacional e internacional do comércio de madeira. A “limpeza das terras”, como era visto o 

desmatamento, tinha outro propósito que era o de facilitar a implantação de uma pecuária 

extensiva que utiliza vastas extensões de terras, formando os grandes latifúndios administrados 

sob o modelo coronelístico, o Extremo Sul da Bahia na busca de uma identidade regional, 

Sebastião Pinheiro Gonçalves de Cerqueira Neto Caminhos de Geografia Uberlândia v. 13, n. 
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41 mar/2012 p. 307–319 Página 315 primeiro do acordo tácito em relação ao poder pode ser 

simplesmente o medo, e o instrumento do poder será então a coerção pela força a ameaça de 

destruição do outro, ou seja, a violência. Esta é a potência desse poder” (CASTRO, 2005, 

p.102). A pecuária, de forte influência mineira e capixaba, também foi responsável por atrair 

pessoas para o Extremo Sul da Bahia, contribuindo para que o município de Itamaraju 

possuísse o maior rebanho de gado bovino e leiteiro da região.  

Por outro lado, a formação econômica do cacau no Extremo Sul da Bahia se consolida 

a partir da primeira metade do séc. XIX. À medida que se converte em lavoura organizada, 

essa cultura apresenta importantes resultados econômicos, “obtendo o crescimento mais 

expressivo da lavoura cacaueira a partir de 1860, quando foram introduzidas as variedades de 

cacau Pará e Maranhão no interior e nas encostas das elevações” (HEINE, 2004, p. 25). 

A região do Extremo Sul da Bahia ficou conhecida também como produtora de cacau, 

agregando mais uma economia. A região cacaueira sofreu as consequências dessa condição: 

dependência do mercado externo, importação de produtos de primeira necessidade, burguesia 

dominante, exploração de mão de obra dos trabalhadores rurais, desníveis sociais marcantes. 

À medida que a lavoura crescia vertiginosamente, alguns problemas começaram a influir 

nesse processo evolutivo e a região “experimentou alguns ciclos de expansão econômica e 

várias crises decorrentes de fatores externos e internos” (CEPLAC, 2004). 

Viveu um período longo de bonança sendo afetado só na queda da bolsa de Nova York 

com a ruptura do modelo primário-exportador onde houve um ponto de inflexão da economia 

brasileira. Até 1930 o Brasil era um país exemplar de economia primária exportadora. Essa 

denominação se atribui pelo fato do país ser um mero fornecedor de produtos primários dos 

mercados internacionais. Entre os produtos exportados pelo Brasil estava o cacau.  

A importância econômica do cacau está relacionada aos seus frutos, dos quais se 

extraem sementes (amêndoas) que servem de matéria prima para a fabricação de chocolate e 

de diversos outros produtos (FIGUEIRA et al., 1994; ALMEIDA; VALLE, 2007; 2009). 

Apesar de seu alto valor agregado, a lavoura cacaueira foi, e continua sendo, drasticamente 

ameaçada, em razão do surgimento de doenças fúngicas, principalmente na região sul da 

Bahia, Brasil, como a podridão parta, causada pelo Phytophthora sp, e  a vassoura de bruxa 

(VB), causada pelo Moniliophthora perniciosa. O patógeno M. perniciosa, encontrou nesta 

região condições favoráveis para a sua sobrevivência e reprodução, provocou uma grande 

redução de produtividade e qualidade do fruto de cacau, o que resultou o que resultou numa 

crise econômica nunca vista na região, afetando não só a produção no estado da Bahia, mas a 

produção brasileira de cacau. 
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A primeira grande crise ocorreu em 1930, quando predominava a produção de cacau 

comercial. Nesse período, houve uma queda brusca de preço das commodities internacionais, 

entre elas o cacau e seus derivados, decorrente da queda da Bolsa de Valores de Nova York 

(crise de 1929 OU 30?) e que atingiu a economia mundial como um todo. O agravante da 

situação em relação à lavoura cacaueira se deu com a Segunda Guerra Mundial que influiu 

ainda mais para a desestruturação de muitos produtores.  

A crise mundial provocada pela queda da bolsa de valores de Nova York houve 

redução drástica das exportações brasileiras e um colapso na produção de cacau, pois a 

redução drástica das exportações de todos os produtos brasileiros, causando uma grande crise 

no país principalmente no Sul da Bahia, pois nossa economia era altamente dependente das 

exportações do cacau, sendo assim a crise se manifestou com mais intensidade, pois o Brasil 

era um grande produtor e exportador desta "commodities". Acredito que este período ficaria 

melhor assim: “como consequência da crise de 29 (30), houve uma drástica redução das 

exportações de cacau em todo o país, inclusive no sul da Bahia, uma vez que nossa economia 

estava diretamente ligada à produção/exportação desta commodity”. 

O cacau já foi uma das principais "commodities” produzidas e exportadas por nosso 

país que se beneficia do comércio desta mercadoria, por outro lado, o torna dependente dos 

preços estabelecidos internacionalmente. Quando há alta demanda internacional, os preços 

sobem e as empresas produtoras lucram muito. Porém, num quadro de recessão mundial, as 

"commodities" se desvalorizam, prejudicando os lucros das empresas e o valor de suas ações 

negociadas em bolsa de valores, sendo este, outro mal sofrido pelo cacau, onde a especulação 

jogava o preço sempre para baixo. Mesmo assim, pela sua alta duração, onde um pé de cacau 

vive até 100 anos, e por pouca necessidade de trato num comparativo com outras culturas o 

cacau não deixava de ser um bom negócio até então. 

Outro ponto considerável era a negociação do cacau onde o produtor tinha a opção de 

efetuar uma venda futura do produto. O cacauicultor vendia sua safra antecipada decorrente 

da grande demanda que sempre teve o cacau. O lado negativo era o endividamento onde 

cacauicultores que tinham estabelecido certo nível de vida não admitiam economizar e 

vendiam o que não tinham inclusive vendendo a mesma safra a exportadoras diferentes 

comprometendo suas fazendas. 

Plantações de cacau chegaram a perder 100% da produção causando um dramático 

impacto econômico, ecológico e social na região cacaueira baiana (RIOSRUIZ etal, 2001), o 

que resultou na falência de inúmeros produtores, no desemprego de milhares de trabalhadores 

rurais que migraram para outras regiões, na erradicação de lavouras em declínio para 



 

 

 

16 

substituição por pastagens e café, na depreciação da infraestrutura e desvalorização das 

propriedades rurais e, ainda mais, na exploração descontrolada de espécies arbóreas de valor 

ecológico e econômico, como alternativa de complementação da renda dos produtores 

descapitalizados pela crise, o que transformou o Brasil em importador de amêndoas de cacau 

na década de 90 (DIAS, 2001).  

A certeza de que tudo tinha acabado foi quando no Porto de Ilhéus chegou um navio 

carregado de cacau e os agricultores ao saber fizeram uma concentração e não permitiram que 

o navio fosse descarregado, pois não era possível admitir que nesse mesmo porto por onde já 

foram exportados mais de US$ 1 bilhão em sacas de cacau, fosse atracado um navio 

importando cacau. Com isso, os navios a partir daquele dia descarregavam nos portos do 

Espírito Santo onde o desembarque foi feito e trazido o cacau em caminhões, pois existem 

fábricas de moagem pertencentes a multinacionais que abastecem indústria de chocolates do 

mundo inteiro com produtos do cacau beneficiado. A partir daí o cacauicultor teve a real 

noção de que tudo tinha acabado. 

O Estado com a intenção de acalmar os cacauicultores lança o Programa de 

Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana, com recursos endereçados ao combate da 

vassoura de bruxa, dividido em quatro etapas. Em cada uma delas, cacauicultores de todos os 

portes deveriam combater a doença em suas roças com o auxilio de técnicos da estatal e o 

financiamento seria liberado pelas instituições financeiras oficiais autorizadas a liberar o 

dinheiro. 

 

2.4 ASPECTOS FÍSICOS E DEMOGRÁFICOS  

 

A Mesorregião Sul Baiana ocupa área de aproximadamente 53.931 km2, com 

1.857.585 habitantes, composta por 70 municípios agrupados em três Microrregiões sendo 42 

municípios na Microrregião Itabuna-Ilhéus, com área de aproximadamente 20.508 km2 e 

densidade demográfica de 55,11 hab./km
2
; 19 na Microrregião de Porto Seguro, com área de 

aproximadamente 27.666 km2 e densidade demográfica de 24,51 hab./km2 (Tabela 3); e 10 

na Microrregião de Valença com área de 5.609 km2 e densidade demográfica de 40,54 

hab./km².  

Como em todo o Estado, a população residente e a taxa de crescimento nas três 

Microrregiões têm sofrido declínio constante em decorrência dos processos migratórios 

relacionados à situação econômica, financeira e a busca do ensino superior nos grandes 

centros urbanos. Como aspiração natural dos jovens numa sociedade globalizada cuja 
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demanda se caracteriza pela pluralidade de serviços altamente qualificados.  

O quadro demonstrativo a seguir apresenta os municípios da Microrregião do Extremo 

Sul com suas respectivas áreas e densidades demográficas. Nela também estão os municípios 

que fazem parte da área de abrangência da FACISA e que buscam pelos seus serviços. Além 

destes, podemos inferir que pela proximidade e prioridade dada a determinados cursos, muitos 

municípios do Estado de Minas Gerais utilizam seus serviços.  

Quadro1. Distribuição dos municípios, população residente, área e densidade 

demográfica dos Municípios da Microrregião de Porto Seguro. Itamaraju/BA, 2013. 

 

 

MUNICÍPIOS 

 

POPULAÇÃO 

 

ÁREA 

DENSIDADE 

DEMOGRÁFICA 

Alcobaça 20.242 1.506 13.17 

Caravelas 22.184 2.361 8,95 

Eunápolis 99.354 1.197 78.51 

Guaratinga 22.906 2.324 9.73 

Ibirapuã 7.853 786 9.58 

Itabela 26.821 853 30.27 

Itagimirim 7.125 817 8.62 

Itamaraju 67.868 2.370 27.56 

Itanhém 21.108 1.445 14.28 

Jucuruçu 10.533 1.438 7.37 

Lajedão 3.654 614 5.64 

Medeiros Neto 22.714 1.246 17.54 

Mucuri 35.106 1.775 18.67 

Nova Viçosa 36.792 1.326 26.11 

Porto Seguro 122.344 2.409 47.51 

Prado 26.590 1.665 15.27 

Santa Cruz da 

Cabrália 
26.237 1.551 16.18 

Teixeira de Freitas 125.678 1.154 102.86 

Vereda 7.398 829 8.65 

TOTAL 678.115 27.666 23.21 

Fonte: Estatística dos Municípios Baianos, Secretaria do Estado da Fazenda, volume 11, 2010. 
 

 

Na Microrregião do Extremo Sul da Bahia onde se insere Itamaraju os municípios 

são relativamente grandes, destacando-se Guaratinga, Caravelas, Prado e Porto Seguro, todos 

com mais de 2.000 km
2
.  

O Estado da Bahia apresentou uma densidade demográfica nos anos 70 de 13, 4; em 

1980 de 16, 9; em 1991 de 21,0; em 1996 de 22,35 hab./ km
2
, em 2000 de 23,16 hab./km

2
 e 

em 2010 de 24,93 hab./Km
2
. Esses dados quando comparados com o conjunto do Estado 

mostram que a densidade demográfica da Mesorregião Sul ainda é relativamente alta.  
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2.5 ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA  

 

No que se refere ao número total de domicílios, com abastecimento de água, 

instalação sanitária e coleta de lixo, a média é de 35,16% na Microrregião de Ilhéus-

Itabuna; 31,77% na Microrregião do Extremo Sul da Bahia onde se insere Itamaraju é de 

26,83% na Microrregião de Valença; perfazendo um percentual de 33,42% na Mesorregião Sul 

Baiano. A média de municípios com instalação sanitária é de 57,23% na Microrregião de 

Ilhéus-Itabuna; 69,36% na Microrregião de Porto Seguro é de 36,95% na Microrregião de 

Valença; perfazendo um percentual de 58,02% na Mesorregião Sul Baiano.  

Em relação aos domicílios com coleta de lixo, a média é de 38,49% na Microrregião de 

Ilhéus-Itabuna; de 44,88% na Microrregião de Porto Seguro e de 23,27% na 

Microrregião de Valença; perfazendo um percentual de 38,38% na Mesorregião Sul Baiano.  

Individualmente podemos observar que a Microrregião de Ilhéus-Itabuna apresenta 

melhores indicadores, seguida da Microrregião de Porto Seguro que apresenta melhor 

indicador na coleta de lixo.  

Na Mesorregião Sul Baiano, o principal uso de energia elétrica é o residencial com 

38,6%; seguido de 20,14% de uso comercial; 14,94% de uso industrial; 7,83% rural e 

outros usos com 18,48%. Essa estrutura de uso é seguida pelas Microrregiões de Porto Seguro 

e Valença, com exceção para a Microrregião de Ilhéus-Itabuna onde há um equilíbrio do uso 

comercial e industrial, cerca de 20% e 17,75% respectivamente. Esse diferencial deve-se 

ao fato do uso industrial em Ilhéus ser relativamente alto.  

 

2.6 ASPECTOS DA SAÚDE  

 

O sistema de saúde do município de Itamaraju é formado por um conjunto de 

instituições públicas municipais, composto por 13 Postos de Saúde, 01 Centro de Saúde, 01 

Policlínica, 02 consultórios odontológicos públicos, 02 maternidades conveniadas com o SUS, 

01 Hospital Regional com 30 leitos, 01 filantrópico com 73 leitos, 01 privado conveniado com 

o SUS e 20 leitos, perfazendo um total de 123 leitos.  

Quanto ao total de leitos hospitalares, médicos e odontólogos por habitante, existe uma 

grande concentração de leitos e profissionais ligados à saúde nos municípios de Itabuna e 

Ilhéus. Nessa Microrregião os municípios apresentam uma concentração de leito por habitante 

relativamente alta. Na Microrregião de Porto Seguro destaca-se a proporção de leitos por 1000 

habitantes, em Alcobaça de 7,11 e em Mucuri de 3,86. Já a proporção de médicos, tende a 

ser menor do que 0,5 em todos os municípios, o mesmo ocorrendo com a proporção de 

odontólogos por 5000 habitantes e de enfermeiros por 10.000, chegando a ser menor que 0,3 

na grande maioria dos municípios, em alguns este profissional nem existe.  
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Quadro 2. Oferta de Leitos por Especialidades pelas Unidades Prestadoras de Serviços 

(UPS) de Itamaraju/BA, 2013. 

 

 

ESPECIALIDADES Santa Rita São Vicente Hospital 

Regional 

Total 

Clínica Médica 26 06 14 46 

Clínica Cirúrgica 12 06 04 22 

Clínica Obstétrica 12 08 06 26 

Clínica Pediátrica 23 00 06 29 

Total 73 20 30 123 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Itamaraju - Relatório de Gestão, 2009.  

 
 
Os hospitais prestam serviços de urgência/emergência e ambulatoriais durante 24 

horas, oferecendo consultas nas quatro especialidades básicas (pediatria, clínica médica, 

obstetrícia e ginecologia), além da ortopedia e cardiologia. Oferecem ainda, serviços de 

média complexidade na área de imagenologia, radiologia, tomografia, ultrassonografia, 

mamografia, eletrocardiografia e exames de análises clínicas.  

Ademais, o município conta com a Fundação Hospitalar São Francisco de Assis onde 

funciona atualmente, em sistema de comodato, a Policlínica Municipal, que estará 

inaugurando em breve os seus 80 (oitenta) leitos com a seguinte distribuição: 20 para 

pediatria, 105 para ginecologia e obstetrícia (GO), 10 para cirurgia, 10 para clínica médica e 

15 apartamentos. A Fundação Hospitalar funcionará como Hospital Universitário e será o 

laboratório permanente do Curso de Enfermagem da FACISA com proposta de residência e 

intercâmbio com outros países.  

O município encontra-se na Gestão Plena da Atenção Básica, com o Conselho 

Municipal de Saúde funcionando regularmente, composto por 17 conselheiros. A referência e 

contra-referência estão sendo implementadas, e os encaminhamentos da zona rural ou do 

centro e postos de saúde para o hospital são realizados através dos Agentes 

Comunitários de Saúde. Quanto à referência para assistência especializada, média e alta 

complexidade, o município utiliza a rede de serviços próprios, ou dos municípios de 

Eunápolis, Teixeira de Freitas e Itabuna.  

O Programa Saúde da Família (PSF) foi implantado em 27/10/98, possuindo 16 

equipes, com 04 instrutoras /supervisoras e 105 agentes comunitários de saúde, distribuídos 

76 profissionais para a zona urbana e 29 para a rural, com cobertura de 24,5 da população.  
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2.7. ASPECTOS EDUCACIONAIS  

 

As Microrregiões de Ilhéus-Itabuna, de Porto Seguro e de Valença representam 

aproximadamente 64%, 26% e 10% do percentual de estudantes no Pré-Escolar, Ensino 

Fundamental e Médio, respectivamente localizados na Mesorregião Sul Baiano.  

As Microrregiões de Ilhéus-Itabuna e de Porto Seguro têm percentual de 

alfabetizados próximo a 54% e na de Valença esse percentual cai para 42,5%. Na 

Mesorregião Sul Baiano o percentual de alfabetizados com mais de cinco anos, é de 

aproximadamente 52% contra 59% para o Estado da Bahia em seu conjunto.  

Tomando como referência pessoas residentes com mais de 14 anos, as taxas de 

alfabetização são melhores, atingindo 83% em Itabuna; 80% em Ilhéus; 74% na Microrregião 

de Porto Seguro; 69% na Microrregião de Ilhéus-Itabuna; 58% na Microrregião de Valença; 

perfazendo na Mesorregião Sul Baiano o percentual de 69,5% contra 74% para o conjunto 

do Estado da Bahia.  

Nessa direção, os percentuais de alfabetização para as pessoas residentes de 7 a 14 anos 

são de 61% na Microrregião de Porto Seguro; 58% na Microrregião de Ilhéus-Itabuna; 44% na 

Microrregião de Valença; perfazendo na Mesorregião Sul Baiano um percentual de 57% contra 

62% para o conjunto do Estado da Bahia.  

Existem 30.294 alunos matriculados na Mesorregião Sul Baiano, sendo que 19.716 

estão na Microrregião de Ilhéus-Itabuna, 4.481 em Itabuna e 2.052 em Ilhéus. Na Microrregião 

de Porto Seguro são 8.257 alunos frequentando o Ensino Médio.  Desse número os jovens 

mais aquinhoados economicamente buscam o acesso ao ensino superior em instituições, 

via de regra, nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, visando o conhecimento e a 

consequente qualificação profissional.  

E outros tantos ficam à margem do processo de educação superior desejada, por não 

poderem custear sua manutenção fora das localidades de origem, que além do custeio com o 

curso superior, acrescentam a hospedagem, a alimentação e locomoção, dentre outras 

despesas. Ressaltamos ainda, outro dado a ser considerado, a saída desses jovens muito cedo de 

casa, cortando vínculos afetivos e valores culturais e religiosos, vêm preocupando sobremaneira 

suas famílias.  

Atualmente, a expansão do processo de globalização impôs novas exigências ao 

mercado de trabalho e esse não acesso assume contornos de exclusão social. Ao analisar a 

quantidade de cursos de nível superior oferecidos na Microrregião do Extremo Sul, verifica-se 

quão ínfimo é esse quantitativo e tal situação obriga a migração dos jovens para outros 

centros na busca de oportunidades de qualificação.  

Sendo assim a abertura de novos cursos não só ampliaria o acesso a outras 

escolhas como também a outras fatias do mercado de trabalho e contribuiria para o 
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desenvolvimento humano, econômico e social da região. Sem dúvida, é ainda a grande 

lacuna a ser preenchida na região de abrangência da FACISA, de forma a atender a 

demanda de ensino superior, por profissionais qualificados, principalmente no campo da 

Radiologia, necessários à interpretação das questões econômico-sociais e, além disso, que 

sejam capazes de propor mecanismos de análises, formular e implementar  projetos, 

pesquisas e políticas sociais de melhoria da qualidade de vida das comunidades.  

 

 

2.8. ASPECTOS DAS FINANÇAS PÚBLICAS  

 

Conforme dados da Secretaria Estadual da Fazenda da Bahia de 2005, as maiores 

arrecadações provenientes de receitas correntes (FPM, ICMS, IPVA, ITD e taxas) foram dos 

seguintes municípios: Ilhéus com mais de 100 milhões de reais; Itabuna com mais de 97 

milhões de reais; Mucuri com mais 37 milhões de reais; Porto Seguro com mais de 26 

milhões de reais; Itamaraju com mais de 18,4 milhões de reais; Camacan com mais de 8,4 

milhões de reais e Alcobaça com mais 7,4 milhões de reais. No outro extremo, estão os 

municípios de Firmino Alves e Santa Cruz da Vitória com menos de 1 milhão de reais.  

A principal fonte de receita dos municípios é o Fundo de Participação dos Municípios 

(FPM), representando cerca de 60% do total das receitas. Em segundo lugar está o Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), com 27,9%. Já o Imposto Territorial 

Rural (ITR) representa 3,2% do total das receitas municipais da Mesorregião Sul Baiano.  

No tocante a distribuição das finanças públicas, ela é desigual entre os municípios, 

quer seja com o FPM como o ICMS, que são as principais fontes de receitas. O FPM da 

Microrregião de Ilhéus-Itabuna representa 59,4% de sua receita; o da Microrregião de Porto 

Seguro representa 57,8% de sua receita; e, o da Microrregião de Valença representa 72,8% de 

sua receita. Já o ICMS representa 23,9%, 39,0% e 20,9% das receitas das Microrregiões de 

Ilhéus-Itabuna, de Porto Seguro e de Valença, respectivamente.  

O quadro socioeconômico acima caracterizado apresenta-se como um grande 

desafio no tocante às mudanças no conjunto dessas comunidades regionais. O Centro de 

Ensino Superior do Extremo Sul da Bahia - CESESB, Mantenedora da Faculdade de 

Ciências Sociais Aplicadas - FACISA, na medida em que abre novas possibilidades com a 

criação de novos cursos, principalmente no campo da Radiologia, busca contribuir para a 

melhoria de tais condições.  

 

2.9. ASPECTOS SOCIAIS  

 

O Brasil apresenta um perfil de desigualdade social e concentração de renda 
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desumano e desproporcional. Esse quadro estende-se aos demais Estados do País. Os 

dados relativos à renda revelam a dimensão da pobreza existente no Estado da Bahia. Alguns 

dados são por si só relevantes, como na Mesorregião Sul Baiano, onde o total dos chefes de 

famílias que recebem até um salário mínimo de renda corresponde a 58.55% da 

população, e os que recebem mais de cinco salários mínimos corresponde apenas 5.44%.  

Observa-se que a distribuição de renda nesta região é grave, uma vez que a grande 

maioria limita-se à sobrevivência física, comprometendo seriamente a perspectiva 

consistente de desenvolvimento regional, pela pequena dimensão do mercado interno, pelo 

despreparo dos profissionais e pelo pouco espírito competitivo e empreendedor existente. 

Esses dados, quando associados com os níveis de educação formal, explicitam melhor a 

grandeza do problema e o desafio do Poder Público, das Universidades e Faculdades locais e 

regionais.  

A sociedade brasileira, extremamente estratificada e hierarquizada, caracteriza-se, 

pelo movimento de acumulação de capital, observando-se a coexistência de formas 

rudimentares de organização do trabalho produtivo com a mais avançada tecnologia da 

economia capitalista. As desigualdades sociais e regionais existentes refletem essas 

condições estruturais que vêm atuando como fatores limitantes ao pleno 

desenvolvimento sustentável de uma política social que seja adequada à demanda deste 

contexto.  

O entendimento de assistência social, como uma política pública e enquanto direito de 

todo cidadão e dever do Estado devem estar atrelados a um projeto, resultante das condições 

de vida das pessoas, ou seja, das condições de saúde, educação, trabalho, alimentação, 

habitação, transporte, emprego e lazer. E, assim, o resultado se dará no resgate da enorme 

dívida social que se perpetua dentro da sociedade brasileira para com os segmentos 

socialmente excluídos do processo de produção da riqueza e de sua distribuição.   Além disto, 

deve essencialmente estar vinculada a uma perspectiva em que se contemple a construção de 

uma sociedade mais justa e humana, capaz de propiciar a todos, condições dignas, para o 

desenvolvimento de suas potencialidades, a fim de se reduzir o alto índice de desigualdade 

social que permeia no caso específico, a Região Sul e Extremo Sul da Bahia, e por 

extensão, as distintas regiões deste País que se caracterizam por profundas desigualdades.  

Neste contexto, o município de Itamaraju/BA, não difere da atual conjuntura 

socioeconômica. Como determinante desse processo tem-se de um lado, a concentração 

fundiária, a crise cacaueira e o consequente esvaziamento do campo através da expulsão do 

trabalhador rural. De outro, o crescimento vegetativo da população urbana, acelerado pelas 

migrações externas ao município cujo resultado é a busca incessante por postos de trabalho, 
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moradia, infraestrutura, saneamento, saúde, educação e assistência social. A incapacidade do 

poder público municipal no enfrentamento dos problemas sociais gerados pela “inclusão 

urbana” termina por permitir a cristalização na cidade, de um contexto perverso de exclusão 

social, face os pré-requisitos mínimos de habitabilidade, no qual se insere o migrante.  

Ainda que guardadas as proporções locais, Itamaraju construiu-se em exemplo 

vivo de questões sociais geradas pelas transformações no mundo do trabalho; os baixos 

índices sanitários, padrões de moradias precárias e discricionárias quanto ao espaço vital, 

instabilidade social e marginalização quanto aos serviços básicos e a violência familiar; 

este é o cenário dramático do migrante. Apenas 7% da população é atendida por esgoto 

sanitário, apresentando alto índice de analfabetismo. De acordo com o IBGE cerca de 30% 

da população do município concluiu o ensino fundamental. O diagnóstico da Secretaria de 

Assistência Social do município indica cerca de 20.000 pessoas (31% da população) em 

condições inadequadas de habitabilidade, estimando 0.3% da população de crianças e 

adolescentes na rua e cerca de 500 em situação de risco social, e 1.100 idosos recebendo o 

Benefício de Prestação Continuada.  

A Secretaria infere ainda a existência de 5.000 portadores de deficiência, sendo 

que os portadores de transtornos mentais correspondem a 15% da população. Os 

levantamentos também apontam o alto índice de desemprego e emigração como uma das causas 

da desestruturação familiar e a utilização da mão-de-obra infantil nas lavouras.  

O produtor rural que havia acorrido ao espaço urbano, neste permanece em 

precárias condições de higiene, saúde, educação e habitação. Esses problemas levam as 

soluções que vão desde ações assistenciais historicamente propostas por grupos, entidades 

civis e religiosas, até propostas mais abrangentes e participativas decorrentes da ação dos 

conselhos locais e grupos progressistas do governo, que nem sempre funcionam 

adequadamente ou atendem a demanda.  

Nesta perspectiva, destacam-se as contribuições da FACISA em Itamaraju, no 

oferecimento de cursos de graduação e pós-graduação (lato-sensu), com o objetivo de 

oferecer formação acadêmica eficiente, através de disciplinas teóricas-práticas, no 

desenvolvimento de pesquisas e projetos de extensão, buscando a participação da sociedade 

civil local e regional.  
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2.10 BREVE HISTÓRICO DA IES 

 

A Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas/FACISA, criada em 2000, iniciou suas 

atividades acadêmicas, de curso e institucionais, no prédio térreo, localizado à rua, Itamaraju - 

BA, Rua Amazonas, 78, Centro, Itamaraju - BA, com a finalidade de ofertar curso de ensino 

superior, autorizada para funcionamento pela Portaria ministerial nº 1.673 de 19 de outubro de 

2000.  

Na sua trajetória educacional, segundo as metas e políticas de expansão informadas no 

seu PDI, a FACISA implantou o curso de bacharelado em Direito, modalidade presencial, foi 

autorizado pela portaria nº 1666 de 19 de outubro de 2000 publicado no Diário Oficial da 

União em 23 de outubro de 2000 e reconhecido pela Portaria nº 293 de 23 de junho de 2006. 

O curso de graduação em Administração, autorizado pelo Ministério da Educação – 

MEC, Nº 2.242 de 15 de outubro de 2001 e reconhecido pela Portaria Nº 223 de sete de julho 

de 2006. O curso de graduação, bacharelado, de Enfermagem foi autorizado pela Portaria 

ministerial Nº 643 de 15 de março de 2004 e reconhecido pela Portaria Nº de 19 de março de 

2009 e o curso de Serviço Social, autorizado pelo MEC em 13 de novembro de 2009, e 

reconhecido pela Portaria Nº. 

A FACISA é uma instituição com finalidade de ofertar ensino superior e estimular o 

desenvolvimento do conhecimento científico e a extensão. E a CESESB, entidade 

mantenedora, cabe constituir patrimônio e rendimentos capazes de proporcionar instalações 

físicas e recursos humanos suficientes para garantir a continuidade e o desenvolvimento das 

atividades da FACISA, sua mantida, a quem cabe promover o ensino, a pesquisa e a extensão 

em nível superior.  

Por atuar no campo econômico, de natureza jurídica, com obrigações patrimoniais, a 

CESESB como mantenedora é dotada de personalidade jurídica própria e a responsabilidade 

de manter a FACISA, com dever de reparar a lesão de direito, tanto na área civil, 

administrativa, como, se necessário, na penal. A FACISA, como mantida da CESESB não 

tem responsabilidade jurídica e a ela cabe o estabelecimento responsável pela prestação da 

educação formal, informada no seu Projeto Pedagógico Institucional - PPI e Plano de 

Desenvolvimento Institucional - PDI. 

De acordo com seu PPI e PDI (PPC), a FACISA tem como princípios que orientam o 

PPI, a saber: 

 Participação na construção de uma sociedade humana, por isso, justa, solidária, 

participativo, a serviço da vida, da esperança e do bem comum e que valorize a 
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confiança e a verdade, que alimenta a capacidade de sonhar com um mundo de vida 

feliz para todos. 

 Ideal de pessoa humana: profissionais atualizados, competentes, politizados, que 

trabalhem de forma cooperativa e transformadora, facilitando a vivência de um 

processo educativo e libertador. 

 Opção por uma educação que tenha como pontos de referência: a pessoa humana 

como sujeito autônomo de seu desenvolvimento e agente de transformação social; a 

vida em todos os seus níveis e formas, a comunhão das pessoas entre si, com Deus e 

com a natureza, a formação e o exercício da consciência crítica e o compromisso 

social, pautado pela ética do bem comum e pelo princípio da inclusão social (PPI, 

FACISA). 

 

Lê-se também que, esses referenciais estão de acordo com os princípios que orientam 

a Educação Nacional em todas as etapas e níveis da escolaridade e que estão 

consubstanciados no Art. 3° da LDB nº 9.394/96, destacando-se, entre estes: 

 

 Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o 

saber. 

 Respeito à liberdade e apreço à tolerância. 

 Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 

 Valorização do profissional da educação escolar. 

 Garantia de padrão de qualidade. 

 Valorização da experiência extraescolar. 

 Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

 

Contribuição para o progresso científico e tecnológico, mediante a produção do 

conhecimento, atendendo às necessidades da maioria da população localizada no Nordeste e 

na Bahia, na(s) área(s) dos cursos oferecidos. 

 

 Democratização das oportunidades de acesso aos bens culturais, por meio da 

divulgação científica e cultural. 

 A extensão de suas atividades à comunidade, mediante prestação de serviços ou cursos 

para formação continuada nas áreas dos cursos a serem oferecidos. 
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 Gestão e planejamento institucionais participativos (PPI FACISA). 

 

2.11 ÁREAS DE ATUAÇÃO DA IES 

 

As políticas institucionais são formuladas para estabelecer as premissas que vão 

nortear o planejamento das atividades acadêmicas e administrativas para que estas ocorram 

em consonância com a filosofia, as diretrizes, os princípios e os objetivos estabelecidos nos 

marcos institucionais, e encontram-se detalhadamente descritas no PDI. 

O princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, está 

materializado em cada uma das atividades acadêmicas na perspectiva da produção do 

conhecimento; As atividades de pesquisa e extensão devem se articular com o conhecimento 

existente e vincular-se com o compromisso social da IES de buscar a excelência dos seus 

serviços. 

A FACISA, ao longo dos seus 15 (quinze) anos de experiência no ensino superior, 

vem primando pelo desenvolvimento de um trabalho sério, dedicado, competente e de 

excelência, objetivando consolidar-se como uma das melhores Instituições de Ensino Superior 

da Bahia, por meio da expansão da oferta de cursos e da implementação de políticas de 

integração do ensino de graduação com a pós-graduação, a pesquisa e a extensão. A FACISA 

oferece atualmente quatro cursos de graduação: Administração, Direito, Enfermagem e 

Serviço Social. 

A pesquisa na Instituição teve início como atividade associada ao ensino, inserida nos 

componentes curriculares dos cursos e nas diferentes modalidades: pesquisa de campo ou 

bibliográfica, todas orientadas pelos professores. As atividades de cultura e extensão são 

concebidas como processos educativos, culturais e científicos que integram o ensino e a 

pesquisa de forma indissociável e viabilizam a relação transformadora entre a Faculdade e a 

sociedade, através do processo educativo, acadêmico, científico, cultural e comunitário. Essas 

atividades são direcionadas à comunidade, com o propósito de propiciar o intercâmbio de 

conhecimentos e experiências, permitindo a complementação da formação dos discentes, 

gerando benefícios para a sociedade local. 

Os cursos de Especializações oferecidos pela IES têm como finalidade atender a 

demanda de pessoal de nível superior por formação e capacitação em nível de pós-graduação 

lato sensu. As políticas para a pós-graduação visam estimular o seu desenvolvimento dentro 

dos princípios e diretrizes que identificam o papel que a IES atribui à educação continuada, 
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com o estabelecimento de novos acordos de cooperação, convênios e parcerias que possam 

viabilizar. 

Em meados de 2006, a FACISA ofereceu o primeiro curso de pós-graduação lato sensu 

na área Jurídica, em Direito aplicado a Administração Pública e Municipal e na área de Saúde, em 

Enfermagem do Trabalho. Atualmente, a Instituição conta com quatro cursos de pós-graduação: 

Direito processual; Saúde Pública; Administração e Mercadológica; Política Social e Gestão 

Pública. 
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3. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

3.1 CONTEXTO EDUCACIONAL 

 

A caracterização da área de abrangência da FACISA teve como objetivo precípuo elencar 

informações relevantes da Cidade de Itamaraju, da microrregião em que esta Instituição inserida 

contribuindo com a formação e aperfeiçoamento profissional em diversas áreas do conhecimento, 

com o uso de tecnologias que possibilitem o desenvolvimento sustentável da economia da 

microrregião, o que consequentemente possibilitará o acesso da população à bens e serviços 

essenciais com impacto positivo na qualidade de vida.  

A Mesorregião Sul da Bahia é constituída pelas Microrregiões Homogêneas, conforme 

denominação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, composta pelos 

municípios de Ilhéus, Itabuna, Valença e Porto Seguro situados, respectivamente, ao Sul e  

Extremo Sul do Estado da Bahia, a qual faz parte o município de Itamaraju.  

No Extremo Sul da Bahia, anteriormente, havia as Microrregiões Homogêneas interioranas e 

litorâneas do Extremo Sul. Hoje, a Microrregião de Porto Seguro corresponde à junção dessas 

duas.  Esse espaço geográfico corresponde à Região Geoeducacional da FACULDADE DE 

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS-FACISA.  

Um lugar de clima agradável, que possui uma das poucas áreas da Mata Atlântica 

preservada. Vizinha ao Parque Nacional de Monte Pascoal, e banhada pelo Rio Jucuruçu e Rio do 

Ouro, a cidade de Itamaraju conta com uma população de cerca de 67.860 habitantes, com boa 

infraestrutura urbana, diversas opções de acomodação e todas as condições para estadia com 

conforto, as margens da BR 101, viabilizando um pólo educacional estratégico com o potencial de 

atender toda a microrregião. 

.A FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS- FACISA, na sua proposição 

de abertura de novos cursos, considera que somente uma parcela economicamente privilegiada da 

população pode custear  uma educação superior fora da microrregião de origem. Assim sendo, a 

Instituição vem propor o curso de formação profissional superior tecnológico com a pretenção de  

atender aqueles que estão alijados do processo de conhecimento formal   questão de suma 

importância na vida do indivíduo que é a sua qualificação profissional, onde na oportunidade dará 

consequentemente suporte a grande necessidade de profissionais qualificados principalmente no 

Nordeste do Brasil.  

Assim, a Instituição busca atender a expectativa da comunidade local e regional, tendo em 

vista a não oferta desse curso em toda microrregião, além de oferecer cursos de graduação e de 
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pós-graduação, bem como a pesquisa e a extensão. A proposta de criação do Curso Tecnólogo em 

Radiologia tem como objetivo abrir novas possibilidades de espaços de promoção da condição 

humana, que venham contribuir para a estabilização e o desenvolvimento socioeconômico, a 

partir da qualificação profissional, inserção no mundo do trabalho e a consequente melhoria das 

condições de vida, através da articulação do ensino/aprendizagem, pesquisa e extensão. Procura 

ainda a FACISA, o desenvolvimento de uma cidadania crítica, participativa na construção da 

transformação social mediante a formação de profissionais qualificados que sejam capazes de 

corresponder aos desafios que hoje são postos pela sociedade da informação, conhecimento e 

tecnologia.   

Considerando-se que as atividades em Radiologia envolvem e carecem de profissionais 

com habilidades e competências específicas para atuarem nas áreas de radiodiagnóstico, 

imaginologia, terapia e indústria. O Curso Superior de Tecnologia em Radiologia visa à formação 

de profissionais qualificados que atendam as tendências mercadológicas acompanhando a 

evolução proposta pelo tempo e oferecendo a visão da sua futura atuação inserida na era 

contemporânea. 

Nesta perspectiva procura apreciar os avanços tecnológicos da área desde os primórdios 

da Radiologia como os aparelhos radiológicos convencionais até os equipamentos de alta 

tecnologia como a Tomografia por Emissão de Pósitron. 

Pretende-se desenvolver um curso de formação que seja voltado para questões mais amplas e 

assegure uma formação generalista, humanista, critica e ética do tecnólogo em radiologia na 

atualidade. 

Neste contexto o Curso Superior de Tecnologia em radiologia da FACISA, pela própria 

natureza da sua ação trabalhará com a população, em serviços de tecnologia de ponta para que se 

torne um agente de orientação e de educação para a saúde, além de atuar nos programas de saúde 

do País. 

Para atingirmos esses resultados, contamos com o esforço contínuo de uma equipe coesa e 

harmônica, formada pela sociedade acadêmica em um todo. 

Adotar metodologias variadas de ensino, capazes de proporcionar melhor aproveitamento pelos 

alunos, além de valorizar o conhecimento inerente ao profissional competente e com capacidade 

de compreensão da importância do contínuo aperfeiçoamento, do espírito crítico, e da pró – 

atividade e da autoconfiança. 

Buscar, de forma participativa e permanente, aliar-se com os agentes sociais e 

profissionais da sociedade, com finalidade de espelhar-se e manter-se em perfeita sintonia com a 

realidade social e profissional, visando desta forma, proporcionar a seus alunos, a oportunidade de 
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adquirir conhecimentos e técnicas no seu campo de trabalho, capazes de contribuir para um 

competente desempenho profissional. 

Engajar-se nas tecnologias mais avançadas de ensino, visando proporcionar aos alunos 

uma maior e melhor  aprendizagem, bem como ensejar-lhes a oportunidade de conhecer e 

manipular recursos e instrumentos de informática e comunicação, presentes nos segmentos 

profissionais mais modernizados, com a finalidade de que apreendam o que convém sobre este 

instrumental, para utilização no exercício de sua futura profissão, o que neste curso é o 

aprimoramento contínuo do conhecimento das habilidades para gerir produções com elevado 

padrão de qualidade, exigido pelo mundo contemporâneo. 

Nosso projeto pedagógico visa preparar um cidadão que tenha atitude consoante com a 

alta mobilidade ocupacional, cujos atributos fundamentais são: o aperfeiçoamento contínuo e a 

rapidez de resposta às mudanças. Por essa razão, a formação fundamental proposta, é de um 

profissional altamente especialista. Aspiramos preparar profissional pró-ativo e com plena 

consciência da necessidade de um aprendizado contínuo, ou seja, profissional preparado para o 

futuro - para além da realidade atual. 

A formação do tecnólogo pressupõe o oferecimento de capacitação técnica e instrumental 

e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de uma percepção crítica da realidade e dos fenômenos 

organizacionais. 

Uma das concepções básicas que norteia o Curso de tecnologia em Radiologia da 

FACISA  é o entendimento de que, mais do que formar os profissionais requeridos pelo mercado 

de trabalho, é importante desenvolver nos alunos, a consciência de suas responsabilidades sociais 

e o desejo de não se tornarem meros reprodutores do “status quo” em que se acham envolvidos. 

 

3.2 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO 

 

A FACISA e sua mantenedora, o CESESB reafirmando suas intenções e compromissos 

com a efetivação de um projeto educacional, pautado em conhecimento técnico-científicos, 

processos socioculturais e de oferta de Ensino Superior de qualidade para seus alunos, com visão 

inter/transdisciplinar e transversal de ensino e educação, formação técnico-científica de qualidade 

e na formação humana, apresenta suas políticas que, numa ambiência de participação com 

envolvimento dos sujeitos nos processos e tomadas de decisão com responsabilidade acadêmico-

científica, buscam a excelência do trabalho desenvolvido. As Políticas Institucionais e de Gestão 

no âmbito do Curso Superior Tecnológico em Radiologia  e outros ofertados na FACISA 

pressupõem a apreensão crítica e global da realidade em que se pretende intervir e a escolha 
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criteriosa de instrumentos essenciais às mudanças pretendidas pelo NDE, Coordenação e 

Colegiados de Cursos, apoiados pela Gestão do CESESB e sua mantida, a FACISA desenvolve 

uma visão crítica, participativa, propositiva e global, tanto dos processos de ensino, aprendizagem 

e avaliação institucional e de Curso (acompanhando e procurando melhorias para elevação dos 

índices dos resultados da CPA, ENADE e avaliações do MEC-IGC, IC, CPC, CC,) quanto dos 

processos de gestão de cursos e institucional. Estas políticas têm como objetivo consolidar 

práticas institucionais qualitativas, ampliar e inovar no campo da gestão já que esta é diretamente 

articulada com o processo acadêmico.  

Esta articulação engloba, ainda, a inerência do compromisso e responsabilidade social do 

CESESB/FACISA à política gestora. Formar profissionais nas áreas de conhecimento dos cursos 

que oferta, possibilitando que revele habilidades e competências estabelecidas nas DCN dos 

cursos e assumir posição de destaque no processo de desenvolvimento da sociedade local e 

regional; incentivar estudos independentes e incentivo à pesquisa e à extensão, modos de 

integração entre os cursos de graduação e pós-graduação, como necessário prolongamento da 

atividade de ensino e como instrumento à iniciação científica, por meio de formas de 

inter/transdisciplinaridade; concentrar, na problemática social, o conhecimento, as formas de 

comunicação e informação, inovações e tecnologias produzidas nas atividades acadêmicas; 

expandir relações e parcerias, em todos os níveis, para realização conjunta de projetos de ensino, 

pesquisa e extensão voltados para temáticas/temas relacionados às situações-problemas da 

sociedade local e regional; promover sua permanente avaliação institucional e de seu papel social; 

aperfeiçoar modelo de gestão com base na avaliação e no planejamento institucionais; no seu PPI 

e PDI preconiza a criação e/ou consolidação de estratégias e meios adequados de comunicação, de 

modo a atingir a comunidade interna e a sociedade em geral e promover descentralização de 

decisões e estimular a participação da comunidade acadêmica na gestão e fortalecer os órgãos 

colegiados; orientar a ação das diversas instâncias a serviço das atividades fins e vincular a 

política orçamentária-financeira aos objetivos da área acadêmica, contextualizadas em relação às 

inserções institucional, política, geográfica e social local e regional.  

Portanto, quanto ao Curso Superior Tecnológico em Radiologia, de acordo com os 

objetivos propostos para a formação e perfil do egresso, Curso Superior Tecnológico em 

Radiologia, busca excelência  quanto ao atendimento ao discente, metodologias aplicadas ao 

ensino, atuação qualitativa do NDE e Colegiado do Curso, capacitação e condições de trabalho 

docente, gabinetes de trabalho para corpo docente e NDE, acesso a equipamentos de informática,  

acervo atualizado da biblioteca/curso, implementação contínua do Curso Superior Tecnológico 

em Radiologia  e TCC, em consonância com as DCNs 
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3.3 OBJETIVOS DO CURSO 

 

  Considerando-se que as atividades em Radiologia envolvem e carecem de profissionais 

com habilidades e competências para atuarem nas áreas de radiodiagnóstico, imaginologia, terapia 

e indústria. O Curso Superior de Tecnologia em Radiologia visa à formação de profissionais 

qualificados que atendam as tendências mercadológicas acompanhando a evolução proposta pelo 

tempo e oferecendo a visão da sua futura atuação inserida na era contemporânea. 

Nesta perspectiva procura apreciar os avanços tecnológicos da área desde os primórdios 

da Radiologia como os aparelhos radiológicos convencionais até os equipamentos de alta 

tecnologia como a Tomografia por Emissão de Pósitron. 

O perfil do concluinte do Curso Superior de Tecnologia em Radiologia deverá estar 

habilitado nas seguintes áreas do diagnóstico por imagem e tratamento: Radiologia; 

Convencional; Mamografia; Radioterapia; Exames Contrastados; Tomografia Computadorizada; 

Ressonância Magnética; Exames Vasculares; Medicina Nuclear; Densitometria Óssea; Radiologia 

Odontológica; Radiologia Veterinária; Proteção Radiológica; Gestão De Serviço Radiológico; 

Pretende-se desenvolver um curso de formação que seja voltado para questões mais amplas e 

assegure uma formação generalista, humanista, critica e ética do tecnólogo em radiologia na 

atualidade. 

Neste contexto o Curso Superior de Tecnologia em radiologia da FACISA, pela própria 

natureza da sua ação trabalhará com a população, em serviços de tecnologia de ponta para que se 

torne um agente de orientação e de educação para a saúde, além de atuar nos programas de saúde 

do País. 

Para atingirmos esses resultados, contamos com o esforço contínuo de uma equipe coesa e 

harmônica, formada pelo corpo docente, discente e administrativo. 

Adotar metodologias variadas de ensino, capazes de proporcionar melhor aproveitamento pelos 

alunos, além de valorizar o conhecimento inerente ao profissional competente e com capacidade 

de compreensão da importância do contínuo aperfeiçoamento, do espírito crítico, e da pró – 

atividade e da autoconfiança. 

Buscar, de forma participativa e permanente, aliar-se de com os agentes sociais e 

profissionais da sociedade, com finalidade de espelhar-se e manter-se em perfeita sintonia com a 

realidade social e profissional, visando desta forma, proporcionar a seus alunos, a oportunidade de 

adquirir conhecimentos e técnicas pessoais e sociais, no seu campo de trabalho, capazes de 

contribuir para um competente desempenho profissional. 
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Engajar-se nas tecnologias mais avançadas de ensino, visando proporcionar os alunos uma 

maior e melhor aceleração de aprendizagem, bem como ensejar-lhes a oportunidade de conhecer e 

manipular recursos e instrumentos de informática e comunicação, presentes nos segmentos 

profissionais mais modernizados, com a finalidade de que apreendam o que convém sobre este 

instrumental, para utilização no exercício de sua futura profissão, o que neste curso é o 

aprimoramento e contínuo conhecimento das habilidades para gerir produções com elevado 

padrão de qualidade, exigido pelo mundo contemporâneo. 

Nosso projeto pedagógico visa preparar um cidadão que tenha atitude consoante com a 

alta mobilidade ocupacional, cujos atributos fundamentais são: o aperfeiçoamento contínuo e a 

rapidez de resposta às mudanças. Por essa razão, a formação fundamental proposta, é de um 

profissional altamente especialista. Aspiramos preparar profissional pró-ativo e com plena 

consciência da necessidade de um aprendizado contínuo, ou seja, profissional preparado para o 

futuro - para além da realidade atual 

Engajar-se nas tecnologias mais avançadas de ensino, visando proporcionar os alunos uma 

maior e melhor aceleração de aprendizagem, bem como ensejar-lhes a oportunidade de conhecer e 

manipular recursos e instrumentos de informática e comunicação, presentes nos segmentos 

profissionais mais modernizados, com a finalidade de que apreendam o que convém sobre este 

instrumental, para utilização no exercício de sua futura profissão, o que neste curso é o 

aprimoramento e contínuo conhecimento das habilidades para gerir produções com elevado 

padrão de qualidade, exigido pelo mundo contemporâneo. 

Nosso projeto pedagógico visa preparar um cidadão que tenha atitude consoante com a 

alta mobilidade ocupacional, cujos atributos fundamentais são: o aperfeiçoamento contínuo e a 

rapidez de resposta às mudanças. Por essa razão, a formação fundamental proposta, é de um 

profissional altamente especialista. Aspiramos preparar profissional pró-ativo e com plena 

consciência da necessidade de um aprendizado contínuo, ou seja, profissional preparado para o 

futuro - para além da realidade atual. 

A formação do tecnólogo pressupõe o oferecimento de capacitação técnica e instrumental 

e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de uma percepção crítica da realidade e dos fenômenos 

organizacionais. 

Uma das concepções básicas que norteia o Curso de tecnologia em Radiologia da 

FACISA é o entendimento de que, mais do que formar os profissionais requeridos pelo mercado 

de trabalho, é importante desenvolver nos alunos, a consciência de suas responsabilidades sociais 

e o desejo de não se tornarem meros reprodutores do “status quo” em que se acham envolvidos. 
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Para a viabilização do projeto pedagógico, o curso pauta-se numa filosofia que busca 

oferecer uma formação crítica e questionadora, seguindo uma linha holística, que considera o ser 

humano indissociável nos seus diversos aspectos e valoriza a análise globalizante dos fenômenos 

organizacionais e sociais. Valoriza, também, a pluralidade de pensamento, entendendo-se o 

conflito de ideias como fecundo e importante para a formação pretendida. 

Entende-se também, que o aluno deve ser estimulado a buscar o auto desenvolvimento, 

como base de sua realização pessoal e profissional. Mais do que oferecer teorias e métodos 

prontos, o Curso deve ensinar o aluno a estudar. 

 

3.4 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO 

 

O perfil do concluinte do Curso Superior de Tecnologia em Radiologia deverá estar 

habilitado nas seguintes áreas do diagnóstico por imagem e tratamento: Radiologia; 

Convencional; Mamografia; Radioterapia; Exames Contrastados; Tomografia Computadorizada; 

Ressonância Magnética; Exames Vasculares; Medicina Nuclear; Densitometria Óssea; Radiologia 

Odontológica; Radiologia Veterinária; Proteção Radiológica; Gestão de Serviço Radiológico. 

O perfil delineado para o profissional a ser formado pelo Curso Superior em Tecnologia 

em Radiologia da FACISA, está alicerçado numa visão proativa, criativa, tecnológica, crítica e 

analítica do mundo das atividades típicas do profissional. No curso será ofertado um 

embasamento teórico-prático amplo das atividades relacionadas aos serviços: Conhecer a 

importância do controle ambiental na utilização de produtos/equipamentos que utilizam radiação, 

seus meios de controle e conservação; Dominar os métodos de diagnósticos de imagem, a seleção 

das técnicas, os preparos específicos e protocolos dos equipamentos; Posicionar o cliente/paciente 

para o procedimento radiológico para a execução de exames; Aplicar o conhecimento da física 

das radiações nas atividades profissionais nas diversas modalidades radiológicas; Planejar e 

implementar e aplicar programas de garantia de qualidade; utilizar instrumentos de medidas das 

radiações em proteção radiológica; compreender os princípios de funcionamento dos instrumentos 

de medida das radiações e suas aplicações em proteção radiológica e no controle de qualidade; 

dominar todos os comandos de operação dos aparelhos de radiodiagnóstico; processar imagens 

digitais em atividades pertinentes à manipulação, reconstrução e processamento das imagens, 

utilizando metodologias digitais; aplicar conceitos de segurança em ressonância magnética; 

respeitar os princípios ético e bioéticos inerentes ao exercício profissional; posicionar o 

cliente/paciente para os procedimentos diagnósticos e operação dos equipamentos que utilizam 

radiações não ionizantes; aplicar os conhecimentos de anatomia, fisiologia e patologia nas 
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diversas modalidades diagnósticas; conhecer o processamento das partículas radiográficas por 

meio de métodos químico, laser e a seco; desenvolver a capacidade de planejar, controlar, 

executar e avaliar atividades ligadas à promoção da saúde, à profilaxia das doenças e ao 

tratamento dos doentes, através da aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes. Conhecer 

os meios de administração de contraste para estudo de processos fisiológicos e patológicos em 

imaginologia; Empregar meios de minimizar os efeitos deletérios da radiação ionizante por meio 

de medidas individuais e coletivas de proteção dos profissionais, do cliente/paciente e do 

ambiente; Aplicar conceitos de biosegurança na pratica profissional; atender a legislação vigente e 

as recomendações de proteção radiológica relativas ao exercício profissional; administrar 

empresas de prestação de serviços de Radiologia e Diagnósticos por Imagem em Saúde, 

objetivando melhoria de qualidade do Serviço; realizar a gerencia de rejeitos radioativos em 

serviços de saúde; utilizar os sistemas de gerenciamento de informação hospitalar e radiologias 

digitais; interpretar defeitos críticos nas imagens radiográficas industriais; conhecer todos os 

métodos de tratamento com radiação ionizantes; dominar método de diagnósticos e terapia com 

uso de radiofármacos e seus mecanismos de ação; dominar os parâmetros de conduta frente aos 

valores humanos e do meio ambiente; conhecer as diretrizes básicas do sistema do sistema de 

saúde coletiva brasileira; conhecer a aplica a língua brasileira de sinais.  

Conhecer Legislação que rege a conduta dos profissionais de saúde, de forma geral e dos 

Tecnólogos em Radiologia Médica e interagir em equipes multidisciplinares utilizando raciocínio 

lógico, análise crítica e conduta ética e humanista no exercício profissional. 

O egresso do Curso Superior em Tecnologia em Radiologia deverá dominar, 

competentemente, o conjunto de informações científicas que orientará sua prática; desenvolverá a 

percepção crítica da situação de saúde loco-regional, do país e do mundo; estará apto a 

desenvolver atividades que vinculem o ensino teórico e prático, colaborando em pesquisas de 

Tecnologia em Radiologia: como campo de atuação do profissional temos hospitais, clínicas, 

unidades especializadas de saúde com serviços de diagnóstico por imagem e/ou radiologia 

industrial, radioterapia, comércio de produtos médico-hospitalares e radiológicos, assessoria e 

consultorias técnicas, como também em empresas que realizem dosimetria e docência em 

Radiologia do Ensino Superior. 

Para a viabilização do projeto pedagógico, o curso pauta-se numa filosofia que busca 

oferecer uma formação crítica e questionadora, seguindo uma linha holística, que considera o ser 

humano indissociável nos seus diversos aspectos e valoriza a análise globalizante dos fenômenos 

organizacionais e sociais. Valoriza, também, a pluralidade de pensamento, entendendo-se o 

conflito de ideias como fecundo e importante para a formação pretendida. 
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Entende-se também, que o aluno deve ser estimulado a buscar o auto desenvolvimento, 

como base de sua realização pessoal e profissional. Mais do que oferecer teorias e métodos 

prontos, o Curso deverá viabilizar a socialização do conhecimento na busca incessante pelo 

desenvolvido cada vez maior do grupo e consequentemente do indivíduo. 

 

3.5 ESTRUTURA CURRICULAR  

 

O currículo do Curso Superior em Tecnologia em Radiologia foi concebido para atender 

aos dispositivos legais: Parecer CNE/CES 436/2001, Parecer CNE/CES nº277/2006, e Resolução 

CNE/CP 3/2002 do Ministério da Educação, que instituem as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a formação do Graduado em Curso Superior em Tecnologia em Radiologia. 

O Curso Superior em Tecnologia em Radiologia está organizado para ter uma duração 

mínima de seis e máxima de dez períodos letivos para integralização de 3.130 horas relógio de 

efetivo trabalho acadêmico. Os conteúdos curriculares se distribuem na matriz curricular em razão 

de um plano de formação acadêmica e pedagógica, cujas atividades obedecem ao encadeamento 

lógico dos conhecimentos e práticas previstas, creditados de acordo com a natureza temática e as 

cargas horárias que lhes são atribuídas. Cuida, também, de buscar certa disposição dos saberes na 

direção da dissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, da articulação e contextualização 

das dimensões teórico-práticas, da interdisciplinaridade e flexibilidade curricular, constituindo 

presença constante no quotidiano do estudante desde o início do curso. 

Estudos em caráter de aprofundamento ou enriquecimento profissional, trabalhados na 

forma da transversalidade, procuram imprimir maior flexibilidade ao currículo e abrir 

possibilidades de trazer ao aluno concepções e reflexões didático-pedagógicas que atendam a seus 

interesses, conforme a relevância atribuída para o seu futuro desempenho profissional, e atinem 

para as demandas emergentes do mercado ocupacional. 

Os componentes curriculares de natureza específica e teórico-práticas abrangem desta 

feita, a maior parte da carga horária do Curso. Encadeiam-se do primeiro ao último semestre 

articulando-se de forma intrínseca com as atividades complementares, os projetos integradores e 

demais atividades acadêmicas, concorrendo conjuntamente para a formação da identidade do 

graduado em Radiologia. Tal trabalho envolve os conteúdos desenvolvidos nos componentes 

curriculares que formam a base de sustentação do Curso em cada uma de suas fases, ou seja, 

aqueles conteúdos de natureza específica. 

Com os projetos interdisciplinares, julga-se poder preencher uma lacuna para a interação 

pedagógica, tencionando que alguns componentes curriculares possam, em conjunto, propor 
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atividades, definir pesquisa, realizar trabalhos que facultem aos alunos a possibilidade de exercitar 

a transposição didática a partir dos estudos e práticas efetuados em sala de aula ou extramuros. 

De outra via, a proposta dos projetos integrados encontra sua razão na certeza da necessidade de 

envolvimento dos alunos em atividades que exijam a habilidade de correlacionar o aprendizado 

concretizado na sinergia decorrente dos diversos componentes curriculares e a resolução de 

problemas reais na relação ensino-aprendizagem no cotidiano escolar. 

As orientações regulamentares dos projetos interdisciplinares, elaboradas pelos 

professores e a Coordenadora do Curso, serão divulgadas aos alunos no início de cada período 

letivo, e desdobrará a estrutura pensada para os mesmos. 

Ademais, o modo de organização curricular proposto conduz à garantia de uma formação que 

sinaliza certa autonomia do aluno e uma flexibilização curricular para atender às singularidades da 

vida acadêmica, respeitando interesses e aptidões do aprendiz. 

Assim e em conformidade com o § 2º, do art. 47, da Lei nº 9.394/96 e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, os conhecimentos assimilados pelo discente previamente ao início do 

Curso e as experiências vivenciadas no cotidiano de trabalho extracurricular serão objeto de 

avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos. 

De acordo com essas premissas, os alunos poderão beneficiar-se do aproveitamento dos 

conhecimentos e experiências adquiridos no mundo profissional no desempenho de funções 

pertinentes e equivalentes às competências e habilidades demandadas pelo Curso, bem como 

obter equivalência dos estudos anteriores, quando realizados em data não superior a dois anos do 

ingresso no Curso, sempre que atendidos os dispositivos legais e outras exigências que lhe dizem 

respeito.  

A FACISA tenciona implantar mecanismo de aceleração de estudos à medida que ficar 

constatada a necessidade de assim fazê-lo pela existência de casos que se conformem aos 

dispositivos dos indicativos legais em questão e às normas a serem oportunamente definidas. 

Desta forma, organizou-se a estrutura curricular do Curso Superior em Tecnologia em 

Radiologia da FACISA, tendo com princípios norteadores três eixos para a formação profissional: 

o desenvolvimento de competências para os diferentes âmbitos do conhecimento profissional do 

tecnólogo em radiologia; a coerência entre a teoria como formação oferecida e a prática esperada 

do futuro do tecnólogo em radiologia, ressaltando-se a aprendizagem como processo de 

construção de conhecimentos, as habilidades e os valores em interação com a realidade social; a 

pesquisa, com foco no processo de ensino e de aprendizagem, uma vez que ensinar requer, tanto 

dispor de conhecimentos e mobilizá-los para a ação, como compreender o processo de construção 

do conhecimento. 



 

 

 

38 

A carga horária mínima estipulada pelo Ministério da Educação em seu Catálogo 

Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia em Radiologia é de 2510 horas relógio. Entretanto, 

na FACISA, o Curso possui carga horária total de 3.130 horas relógio, sendo assim distribuídas:  

 Carga Horária Total das Disciplinas 2510 horas relógio  

 Carga horária de Estágio Supervisionado 480 horas relógio  

 Carga Horária Total das Atividades Complementares 100 horas relógio  

 Carga Horária Total de TCC 40 horas/relógio  

 Carga Horária Total do Curso 3.130 horas relógio 

O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) do Curso Superior de Tecnologia em Radiologia da 

FACISA foi desenvolvido de modo a proporcionar o aprendizado aliando a teoria com a prática 

profissional, permitindo a aquisição de competências profissionais e incentivando o 

desenvolvimento da capacidade humanitária, multidisciplinar e empreendedora 

 

3.6 CONTEÚDOS CURRICULARES 

 

A estrutura curricular implantada no Curso Superior de Tecnologia em Radiologia da 

FACISA contempla aspectos de flexibilização, interdisciplinaridade, compatibilidade da carga 

horária total e articulação da teoria com a prática. Tais aspectos são significativos para a formação 

e capacitação de profissionais com autonomia, uma vez que levam os alunos a aprender a 

aprender, isto é, aprender a ser, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a conhecer. 

A Matriz Curricular do Curso Superior de Tecnologia em Radiologia da FACISA foi concebida à 

luz da Legislação pertinente e em consonância com o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de 

Tecnologia do MEC. 

Para a distribuição da carga horária das disciplinas, nos seis módulos que compõem a 

matriz curricular do curso, adotou-se o procedimento metodológico de aulas teóricas e atividades 

práticas supervisionadas. 

A Prática é o ponto de apoio do processo formativo, que se estende ao longo do Curso; 

trata-se de um movimento contínuo entre o saber e o fazer, na busca de significados e na 

resolução de situações do ambiente profissional. Instrumento de integração entre os conteúdos das 

disciplinas que compõe o currículo do Curso. 

A Matriz Curricular é composta por disciplinas teóricas e práticas que são desenvolvidas 

ao longo do Curso de maneira integrada e complementar, promovendo a visão interdisciplinar. Os 

conteúdos curriculares do Curso Superior de Tecnologia em Radiologia são guiados pelo critério 
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da orientação científica, da integração teoria e prática e do conhecimento do homem e sua 

corporeidade, da cultura, da sociedade e da natureza e as possibilidades de interação desses 

conceitos que permitam a intervenção profissional. 

Os conteúdos curriculares previstos e implantados pela Matriz Curricular do Curso 

Superior de Tecnologia em Radiologia da FACISA, possibilitam o desenvolvimento do perfil 

profissional do egresso considerando-se os aspectos: atualização, adequação das cargas horárias e 

adequação da bibliografia. 

 

3.6.1 Matriz Curricular  

 

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE UM PERFIL DE FORMAÇÃO DO 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA DE RADIOLOGIA 

 
Disciplinas - 1º semestre Carga Horária 

Teórica (h/r) 

Carga Horária 

Prática (h/r) 

Carga 

Horária 

Total (h/r) 

Anatomia Sistêmica 60  20 80 

Enfermagem 40 00 40 

Fundamentos e História da Radiologia 50 10 60 

Comunicação e expressão 40 00 40 

Homem e Sociedade  50 10 60 

Metodologia 40 00 40 

Saúde e segurança do trabalho  80 00 80 

Total do 1º semestre 360 30 400 

Disciplinas – 2º semestre Carga Horária 

Teórica (h/r) 

Carga Horária 

Prática (h/r) 

Carga 

Horária 

Total (h/r) 

Anatomia Funcional 50  10 60 

Anatomia Radiológica Básica 50 10 60 

Fisiologia Humana 50 10 60 

Psicologia em Saúde 40 00 40 

Informática e Inglês Técnico 60 00 60 

Estatística 40 00 40 

Primeiros socorros 20 20 40 

Gestão da qualidade 40 00 40 

Total do 2º semestre 350 50 400 
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Disciplinas - 3º semestre Carga Horária 

Teórica (h/r) 

Carga Horária 

Prática (h/r) 

Carga 

Horária 

Total (h/r) 

Tecnologia da Imagem – Convencional I 50  10 60 

Anatomia Radiológica Avançada 50 10 60 

Farmacologia Aplicada 50 10 60 

Mamografia 50 10 60 

Radioproteção 50 10 60 

Física Radiológica 50 10 60 

Marketing  40 00 40 

Raciocínio Logico  40 00 40 

Total do 3º semestre 380 60 440 

Estágio Supervisionado I  120 120 

Disciplinas - 4º semestre Carga Horária 

Teórica (h/r) 

Carga Horária 

Prática (h/r) 

Carga 

Horária 

Total (h/r) 

Tecnologia da Imagem – Convencional II 50  10 60 

Saúde Ambiental e da Comunidade 50 10 60 

Patologia Aplicada 50 10 60 

Radiologia Odontológica e Veterinária 50 10 60 

Administração. Aplicada a Serviços de 

Diagnóstico por Imagem 

50 10 60 

Proteção Radiológica 60 30 90 

Total do 4º semestre 310 80 390 

Estágio Supervisionado II  120 120 

Disciplinas - 5º semestre Carga Horária 

Teórica (h/r) 

Carga Horária 

Prática (h/r) 

Carga 

Horária 

Total (h/r) 

Tecnologia da imagem – Contrastados 50  10 60 

Tecnologia em Medicina Nuclear 50 10 60 

Tecnologia em Tomografia Computadorizada 50 10 60 

Tecnologia em Hemodinâmica e Radiologia 

Digital 

50 10 60 

Bioética. Legislação e Responsabilidade 

Socioambiental 

50 10 60 

Radiologia Pediátrica  40 80 120 

Total do 5º semestre 290 130 420 
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Estágio Supervisionado III 

 

 120 120 

Disciplinas - 6º semestre Carga Horária 

Teórica (h/r) 

Carga Horária 

Prática (h/r) 

Carga 

Horária 

Total (h/r) 

Radiologia Industrial 50  10 60 

Tecnologia em Ressonância Magnética 50 10 60 

Densitometria Óssea e Ultrassonografia 50 10 60 

Radioterapia 50 10 60 

OPTATIVA 50 10 60 

Procedimentos Radiológicos de Traumas, 

Radiologia intervencionista e Patologia 

60 60 120 

Empreendedorismos  40 00 40 

Total do 6º semestre 250 110 460 

TCC 40  40 

Estágio Supervisionado IV  120 120 

 

Carga Horária Total das Disciplinas 2.510 horas relógio 

TCC          40 horas relógio  

Carga horária de Estágio Supervisionado 480 horas relógio 

Carga Horária Total das Atividades Complementares 100 horas relógio 

Carga Horária Total do Curso 3.130 horas relógio 

OPTATIVA LIBRAS 

 

 

3.6.2 Ementário das Disciplinas 

 

A seguir, apresenta-se o ementário das disciplinas do Curso Superior de Tecnologia 

em Radiologia, que tem por objetivo permitir, ainda que de modo imediato, o conhecimento 

do conteúdo das disciplinas considerando-se a estreita correlação com o eixo central das 

diretrizes de formação profissional. O ementário visa, assim, propiciar a visão do conjunto das 

disciplinas, indicando o assunto nele tratado. 
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DISCIPLINAS DO PRIMEIRO SEMESTRE 

 

 

DISCIPLINA 1º. Semestre ENFERMAGEM CARGA HORÁRIA (h/r) 40 

EMENTA Conhecimento global de cuidados e atendimentos básicos de enfermagem aplicados à 

radiologia. Ações em relação a reações de meios de contraste. Reconhecimento de 

sinais vitais e suas alterações. Meios de esterilização de materiais. Noções de 

infecção hospitalar 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA PEIXOTO, CARMEM DE CÁSSIA MIGUEL. Manual De Auxiliar De 

Enfermagem. São Paulo: Atheneu, 2001. 

MEDICINA BRASIL. Manual clinico fundamentos de enfermagem. Rio de Janeiro: 

Elsevier.  

POTTER, PATRICIA A. Fundamentos De Enfermagem. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2017.  

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

GELAIN, IVO. A ética, a bioética e os profissionais de enfermagem. [S.l..]: EPU, 

2010.  

ALFARO-LEFEVRE, ROSALINDA. Aplicação do processo de enfermagem: 

promoção do cuidado colaborativo. [S.l..]: Artmed, 2005. 

WILLIAMS, LIPPINCOTT WILLIAMS &. Enfermagem Médica E Hospitalar. São 

Paulo: RIDEEL. 

MALAGUTTI, WILLIAM. Bioética e enfermagem: controvérsias, desafios e 

conquistas. [S.l..]: Rubio, 2007.  

FARRELL, MARIAN L. Nutrição em enfermagem: fundamentos para uma dieta 

adequada. [S.l..]: Guanabara Koogan, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA 1º. Semestre ANATOMIA SISTÊMICA CARGA HORÁRIA (h/r) 80 

EMENTA Introdução e conceitos da anatomia humana, microscopia e morfologia dos 

sistemas do corpo humano e seus mecanismos reguladores; Descrição dos 

aspectos morfofuncionais dos sistemas nervoso, circulatório, respiratório, 

digestório, urinário, reprodutor, endócrino e linfático 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA DANGELO, JOSÉ GERALDO; FATTINI, CARLO AMÉRICO.  Anatomia 

Humana Básica.  São Paulo: Atheneu, 2011.  

SOUZA, ROMEU RODRIGUES DE.  Anatomia Humana Em 20 Lições.  

São Paulo: Manole, 2017. 

ZORZETTO, NEIVO LUIZ.  Curso De Anatomia Humana.  São Paulo: 

CIENBOOK, 2014 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR VINCENT PEREZ. Anatomia - Coleção Resumão Medicina. Ed. 

BARROS FISCHER & ASSOCIADOS. 

VINCENT PEREZ. Anatomia de Superfície Resumão BARROS 

FISCHER & ASSOCIADOS. 

SIEGAL, NINA.  A Lição De Anatomia.  Rio de Janeiro: Rocco, 2017. 

HANKIN, MARK H. Anatomia Clínica: Uma Abordagem Por Estudos De 

Casos. Porto Alegre: LTDA, 2015 

FINN, GABRIELLE M. Anatomia: 50 Conceitos E Estruturas Fundamentais 

Explicados De Forma Clara E Rápida. São Paulo: Publifolha, 2016.  
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DISCIPLINA 1º. Semestre FUNDAMENTOS E HISTÓRIA DA 

RADIOLOGIA 

CARGA HORÁRIA (h/r) 60 

EMENTA Introdução à Radiologia. Principais tipos de acessórios e equipamentos utilizados. 

Cronologia dos acontecimentos históricos da radiologia, conceitos básicos da 

radiologia convencional, normas de processamento de filmes. Características dos 

acessórios radiológicos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA MARCHIORI, EDSON; SANTOS, MARIA LUCIA. Introdução a Radiologia. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 

TEODORO, ADÃO. Radiologia: Aplicação Das Técnicas E Posicionamentos. São 

Paulo: ÁTOMO, 2010.  

FELISBERTO, MARCELO. Guia Prático De Radiologia: Posicionamento Básico. 

São Paulo: LÁTRIA, 2009. 

  

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

FELISBERTO, MARCELO. Fundamentos De Radiologia. São Paulo: Érica, 2014. 

CHEW, FELIX S. Radiologia Esquelética. São Paulo: Manole, 2014 

CIBOTO, ANDREA MARIA; SANTOS, FRANCISCO DE ASSIS MACHADO 

DOS; ARCANJO, GISELE MIGUEL. Farmacologia Básica Para Tecnólogos E 

Técnicos Em Radiologia. São Paulo: GLOBUS, 2017. 

FERNANDES, JOAB RAMOS. Radiologia: Posicionamentos Para Exames 

Radiológicos. Goiânia: AB, 2007. 

MOURÃO, ARNALDO PRATA. Tomografia Computadorizada: Tecnologias E 

Aplicações. Rio de Janeiro: SENAC, 2015.  

 

 
DISCIPLINA 1º. Semestre COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO   CARGA HORÁRIA (h/r) 40 

EMENTA Estudo das competências e habilidades comunicativas nos níveis sintático, semântico, 

pragmático e discursivo; Reflexão sobre os aspectos cognitivos e metacognitivos da 

leitura e sua pertinência para o desenvolvimento da compreensão leitora; Estudo de 

estratégias de leitura aplicadas a diversos gêneros textuais; Exposição do pensamento 

de forma coesa e coerente tendo como recursos a paráfrase e as funções da 

linguagem. Organização e desenvolvimento de resumos, resenhas de textos 

acadêmicos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA NICOLA, José de; MANÓN, Lorena Mariel; GUILHERME, Marcos; MAIA, Luiz. 

Língua, literatura e produção de textos: ensino médio: volume 1. São Paulo: 

Scipione, 2010. 392p. 

MEDEIROS, João Bosco. Redação cientifica: a prática de fichamentos, resumos, 

resenhas. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2011. 321 p. 

VANOYE, Francis. Usos da linguagem: problemas e técnicas na produção oral e 

escrita. 13. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

BLIKSTEIN, Izidoro. Técnicas de comunicação escrita. 22.ed. São Paulo: Ática, 

2008. 103p. 

INFANTE, Ulisses. Do texto ao texto: curso prático de leitura e redação. 6. ed. São 

Paulo: Scipione, 2002. 312 p. 

ANTUNES, Irandé. Língua, texto e ensino: outra escola possível. 2. ed. São Paulo: 

Parábola, 2009. 238 p. 

TURELLA, Cátia Elisa; ROSSI, Daniele; SELBACH, Simone. Língua portuguesa e 

didática. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. 166 p. 

GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, 

aprendendo a pensar. 27. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
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DISCIPLINA 1º. Semestre HOMEM E SOCIEDADE CARGA HORÁRIA (h/r) 40 

EMENTA A Sociologia como ciência. As grandes correntes de pensamento sociológico. O Fato 

Social. Cultura e educação. Escola e Sociedade. O aluno. Evolução do conceito de 

antropologia cultural e as teorias antropológicas. Cultura e Sociedade. Estudo de 

diferentes sistemas de representação social e o papel do tecnólogo em radiologia. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA LAPLANTINE, François; QUEIROZ, Maria Izaura Pereira de. Aprender 

antropologia. São Paulo: Brasiliense, 2006. 205 p.  

MARCONI, Marina de Andrade; PRESOTTO, Zélia Maria Neves. Antropologia: 

uma introdução. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2005. 324 p.  

VELHO, Gilberto. Projeto e Metamorfose: antropologia das sociedades complexas. 

3. Ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

LINTON, Ralph. O homem: uma introdução a antropologia. 12. ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 2000. 470 p.  

LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 24. ed. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 2009. 117 p.  

CASCUDO, Luís da Câmara. Antropologia da alimentação no Brasil. Rio de Janeiro: 

Livros Técnicos e Científicos. 1977. 254p. 

ARENDET, H. A condição humana. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 2011. 

GOMES, Mércia Pereira. Antropologia: ciência do homem: filosofia da cultura. São 

Paulo: Contexto, 2011. 

MELLO, Luiz Gonzaga de. Antropologia cultural: iniciação, teoria e temas. 18 ed. 

Petrópolis: Vozes, 2011. 

DISCIPLINA 1º. Semestre METODOLOGIA  CARGA HORÁRIA (h/r) 40 

EMENTA Ciência e conhecimento científico. Métodos científicos. Diretrizes metodológicas 

para a leitura, compreensão e documentação de textos e elaboração de seminários, 

artigo científico, resenha e monografia. Processos e técnicas de elaboração do 

trabalho científico. Pesquisa de tipos; documentação e didática pessoal, fichamento 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA CARVALHO, Maria Cecília M. de. Construindo saber: metodologia científica; 

fundamentos e técnicas. 24. ed. Campinas: Papirus, 2011.  

GOLDENBERG, M. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em 

ciências sociais. 12 ed. Rio de Janeiro: Record, 2011.  

LAKATOS, E. M. Fundamentos de Metodologia Científica. 7 ed. 2010. 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica: a prática de fichamentos, resumos, 

resenhas. 10 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2008.  

KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e 

iniciação à pesquisa. Vozes, 2013.  

MATIAS-PEREIRA, José. Manual de metodologia da pesquisa científica. 2. ed. 

Atlas, 2010.  

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico. 

10. ed. atlas, 2010.  

CERVO, Amado L. Metodologia científica. 5º ed. São Paulo: Prentice Hall, 2002. 
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DISCIPLINA 1º. Semestre SAÚDE E SEGURANÇA DO 

TRABALHO 

CARGA HORÁRIA (h/r) 80 

EMENTA A história da Segurança do Trabalho; Estudo das Normas Regulamentadoras nºs 01 / 

02 / 03, 04, 05 e 06; Definição das atribuições do Técnico de Segurança do Trabalho; 

Acidentes e doenças ocupacionais: conceitos, causas, fatores, custos, aspectos sociais 

e econômicos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA BARBOSA FILHO, ANTONIO NUNES.  Segurança do trabalho e gestão ambiental.  

[S.l..]: Atlas, 2008.  

SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO.  [S.l..]: Atlas S.A, 2013. 

SALIBA, TUFFI MESSIAS.   Legislação de segurança, acidente do trabalho e saúde 

do trabalhador [S.l..]: LTr, 2012 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

FORSYTHE, STEPHEN J.  Microbiologia Da Segurança Dos Alimentos.  Porto 

Alegre: Artmed, 2013. 

FRANÇA, GENIVAL VELOSO DE.  Fundamentos de Medicina Legal.  Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 

GERALDES, PAULO CESAR.  A saúde coletiva de todos nos.  [S.l..]: Revinter, 

1992.  

LIMA, NISIA TRINDADE.  Saúde coletiva como compromisso.  [S.l..]: Fiocruz, 

2006. 

ROZENFELD, SUELY.  Fundamentos da vigilância sanitária.  [S.l..]: Fiocruz, 2000. 

 

. 
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DISCIPLINAS DO SEGUNDO SEMESTRE 

 

 
DISCIPLINA 2º. Semestre ANATOMIA FUNCIONAL CARGA HORÁRIA (h/r) 60 

EMENTA Estudo dos sistemas que constituem a unidade de movimento (sistema esquelético, 

sistema articular e sistema muscular). Terminologias de ação muscular e análise de 

movimentos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA VALERIUS, K. P. O Livro dos músculos: anatomia, teste, movimentos. São Paulo: 

Santos, 2013.  

MARQUES, E. C. M. Anatomia e fisiologia humana. São Paulo: Martinari, 2015. 

OLIVEIRA, N. S. Anatomia humana fundamental. Goiania: AB, 2011. 

 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

RUIZ, C. R. Anatomia humana básica: para estudantes na área de saúde. São Caetano: 

Difusão, 2014. 

FALAVIGNA, A. Anatomia humana. Caxias do Sul: Educs, 2013. 

KOPF-MAIER, PETRA. Atlas de anatomia humana. [S.l..]: Guanabara Koogan, 2000. 

NETTER, FRANK H. Atlas de anatomia humana. [S.l..]: Artmed, 2003. 

ATLAS DE ANATOMIA: para profissionais das áreas de estética e cosmetologia. 

Milandy, 2004 

 

 

 
DISCIPLINA 2º. Semestre ANATOMIA RADIOLÓGICA BÁSICA CARGA HORÁRIA (h/r) 60 

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.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA MOELLER, TORSON B. Atlas De Bolso De Anatomia Seccional - Tomografia 

Computadorizada E Ressonância Magnética. Rio de Janeiro: Revinter, 2010.  

OLIVEIRA, NORIVAL SANTOLIN DE. Anatomia E Fisiologia Humana. GOIÂNIA: 

AB, 2002 

ORTIZ, KARIN ZAZO. DISTURBIOS NEUROLOGICOS ADQUIRIDOS: fala e 

deglutição. São Paulo: Manole, 2010. 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

MIRANDA, EDALTON. Bases de anatomia e cinesiologia. [S.l..]: Sprint, 2003. 

PAPALIA, DIANE E. Desenvolvimento humano. [S.l..]: Artmed, 2013. 

CUCULICH, PHILLIP S. CARDIOLOGIA: Manual De Consulta. Rio de Janeiro: 

Revinter, 2016.  

RIBEIRO JR., MARCELO A. F. Fundamentos em cirurgia do trauma. RIO DE 

JANEIRO: Roca, 2016.  

WALSH, HENRY JOHN. Sinais Físicos Em Ortopedia. São Paulo: ANDREI, 1996.  
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DISCIPLINA 2º. Semestre FISIOLOGIA HUMANA CARGA HORÁRIA (h/r) 60 

EMENTA Noções do controle dos líquidos e volumes corporais. Estudo das funções gerais dos 

sistemas cardiovasculas, respiratório, genitorinário, digestivo, linfático, ósseo e 

muscular.. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA LANDOWNE, DAVID. Fisiologia Celular. Rio de Janeiro: Mc Graw - Hill, 2007. 

COSTANZO, LINDA S. Fisiologia. Rio de Janeiro: KOOGAN, 2017. 

BOER, NILTON CÉSAR PEZATI. Fisiologia: Curso Prático. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2017. 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

MAURER, MARTIN H. Fisiologia Humana Ilustrada. São Paulo: Manole, 2014. 

EATON, DOUGLAS C. Fisiologia Renal De Vander. Porto Alegre: AMGH, 2016. 

MOLINA, PATRICIA E. Fisiologia Endócrina. Porto Alegre: AMGH, 2014. 

BARRETT, KIM E. Fisiologia Gastrintestinal. Porto Alegre: AMGH, 2015. 

CHRISTOFF, PAULO. Química Geral. Curitiba: INTERSABERES, 2015. 

 

 

 
DISCIPLINA 2º. Semestre INFORMÁTICA E INGLÊS TÉCNICO CARGA HORÁRIA (h/r) 60 

EMENTA Introduzir conceitos teóricos e práticos de sistemas operacionais médicos hospitalares e 

princípios de aquisição de dados; Conhecimento dos sistemas computacionais, 

viabilização de reconstrução e operacionalidade das imagens digitais. Desenvolvimento 

de conhecimentos básicos da língua inglesa para uso na área de radiologia. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA VELLOSO, FERNANDO DE CASTRO. informática: conceitos básicos. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2017.  

MARÇULA,MARCELO.  Informática: conceitos e aplicações. [S.l..]: , 2013. 

IGREJA, JOSÉ ROBERTO A. guia prático para a comunicação em inglês: ideal para a 

comunicação no dia a dia de viagens. São Paulo: DISAL, 2016. 

 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

IGREJA, JOSÉ ROBERTO A. Inglês Fluente Em 30 Lições. São Paulo: DISAL, 2012. 

OLIVEIRA, ROBSON. Curso Rápido De Inglês Sem Complicações. São Paulo: 

DISCOVERY PUBLICAÇÕES. 

GHOUCHE, JIHAD M. ABOU. Pratique: Conversação em inglês. BARUERI - SP: 

DISAL, 2015. 

HOUSE, CHRISTINE. Gramática Prática De Inglês: Uma Gramática Do Inglês Com 

Exercícios E Respostas. São Paulo: DISAL, 2012.  

MARTINEZ, RON. Como dizer tudo em inglês: avançado. RIO DE JANEIRO: GEN, 

2006.  

 

 
DISCIPLINA 2º. Semestre PSICOLOGIA EM SAÚDE CARGA HORÁRIA (h/r) 40 

EMENTA Contextualização e aplicação da psicologia, principais correntes teóricas na atualidade, 

personalidade, teoria de personalidade  Freud, Erikson e Reich. Psicologia do 

desenvolvimento, aspectos introdutórios de psicossomática, motivação, comunicação, 

liderança, percepção, grupo, família, sexualidade e relações humanas no trabalho. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA DALLY, PETER. Psicologia e psiquiatria na enfermagem. [S.l..]: E.P.U., 2005.  

RIZZON, LUIZ ANTÔNIO. Psicologia geral. [S.l..]:20? 

WEITEN, WAYNE. Introdução à psicologia: temas e variações. [S.l..]: Cengage 

learning, 2010. 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

DAVIDOFF, LINDA L. Introdução a psicologia. Pearson Education, 2001. 

BARROS, CÉLIA SILVA GUIMARÃES. Pontos de psicologia geral. Atica, 2001. 

BOCK, ANA MERCÊS BAHIA. Psicologias: uma introdução ao estudo de psicologia. 

Saraiva, 2002. 

LOPES, EMILIO MIRA. Psicologia evolutiva da criança e do adolescente. Científica, 

2012. 

BRAGHIROLLI, ELAINE MARIA. Psicologia geral. Vozes, 2013. 

NUNES, ANA IGNEZ BELÉM LIMA. Psicologia da aprendizagem: processos, teorias e 

contextos. 3.ed. Brasília: Liber Livro, 2011. 
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DISCIPLINA 2º. Semestre ESTATÍSTICA  CARGA HORÁRIA (h/r) 40 

EMENTA População e Amostra. Estatística descritiva: técnicas de descrição gráfica e 

características numéricas das distribuições de frequências. Cálculo de probabilidades. 

Variáveis aleatórias discretas e contínuas. Distribuições de probabilidade. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA CRESPO, A. Estatística Fácil. São Paulo: Atlas, 1999.  

FONSECA, J. S.; MARTINS, G. Curso de Estatística. São Paulo: Atlas, 1996.  

TRIOLA, M. Introdução à Estatística. Rio de Janeiro, LCT, 2013. 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

SPIEGEL, MURRAY R.Probabilidade e estatística. 3. Ed. – Porto Alegre: Bookman, 

2013. 

OLIVEIRA, Francisco Estevam Martins de. Estatística e probabilidade: exercícios 

resolvidos e propostos. São Paulo: Atlas, 1999. 

MEDEIROS, E. S. Estatística para os cursos de economia, administração e ciências 

contábeis. São Paulo: Atlas, 1995/1999. 

MONETTIN, LUIZ GONZAGA. Estatística Básica: probabilidade. São Paulo: Markron 

Books, 1999. 

LOESH, CLAUDIO. Probabilidade e Estatística. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 

 
DISCIPLINA 2º. Semestre PRIMEIROS SOCORROS  CARGA HORÁRIA (h/r) 40 

EMENTA Reações Alérgicas. Choque. Materiais, Equipamentos e Medicações em Emergência. 

Emergências Respiratórias. Emergência Cardiovascular. Noções. Reanimação 

Cardiopulmonar. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA PETENUSSO, MARCIO; KRIEGER, DENISE. Manual De Saúde Para Manuseio De 

Sondas, Drenos E Cateteres. São Paulo: Yendis, 2016. 

REIS, MARCELO CONRADO DOS; ZAMBON, MARIANA PORTO. Manual De 

Urgências E Emergências Em Pediatria. Rio de Janeiro: Revinter, 2010.  

VOLPATO, ANDREA CRISTINE BRESSANE; SILVA, EVANDRO DE SENA. 

Primeiros Socorros. São Paulo: Martinari, 2017. 

 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

GOMES, BRENO FIGUEIREDO. Gestão De Pronto-Socorro: Ajudando A Evitar A 

Falência Do Sistema De Saúde Brasileiro. São Paulo: Atheneu, 2014. 

LEX, JOSEPH. Emergências Médicas: Revisão E Preparação Para Concursos E Provas 

De Título. Rio de Janeiro: Revinter, 2012. 

SILVA, LEONARDO DA. Atualizações Em Emergências Médicas. São Paulo: Manole, 

2013.  

DIAZ, STEVEN E. Emergências médicas: manual prático indispensável. [S.l..]: 

Revinter, 2006. 

RATTON, JOSÉ LUIZ DE AMORIM. Emergências médicas e terapia intensiva. [S.l..]: 

Guanabara Koogan, 2005.  
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DISCIPLINA 2º. Semestre GESTÃO DA QUALIDADE  CARGA HORÁRIA (h/r) 40 

EMENTA Aspectos básicos da Qualidade: ciclo PDCA, métodos de prevenção e solução de 

problemas: MASP, FMEA, FTA e 6 Sigma; Técnicas gerenciais: brainstorming, gráfico 

de pareto, lista de verificação, estratificação, histograma, gráfico de dispersão, cartas de 

controle, plano de ação, gráfico de Gantt, SETFI, GUT, matriz de contingências; 

Normalização: normalização internacional, nacional e de empresas; normas básicas; 

elaboração de normas técnicas e especificações; aspectos básicos da qualidade industrial; 

análise da qualidade; normas básicas para planos de amostragem e seus guias de 

utilização; os critérios de excelência e os prêmios regionais e nacionais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA CARPINETTI, Luiz C. R. Gestão da Qualidade - conceitos e técnicas. 2ªed. Atlas, 2012 

PALADINI, Edson Pacheco. Gestão da Qualidade – Teoria e Casos. Campus, 2012. 

KELLER, Paul. Seis Sigma – Guia do Profissional. Alta Books, 2011. 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

ALVAREZ, Maria Esmeralda B. Gestão da Qualidade - Produção e Operações. 2ªed. 

Atlas, 2012.  

VIEIRA FILHO, Geraldo. Gestão da Qualidade Total: uma abordagem prática. 4ªed. 

Alínea, 2012. 

CAMPOS, Vicente Falconi. TQC – Controle da Qualidade Total. INDG, 2004 

DIAS, Sérgio R. Gestão de Marketing – Professores do Departamento de Mercadologia. 

Saraiva, 2010. 

URDAN, Flavio T. Gestão do Composto de Marketing: visão integrada de produto, 

preço, distribuição de comunicação tática para empresa brasileiras, casos e aplicações. 

Atlas, 2013 

 

 

 
 

DISCIPLINAS DO TERCEIRO SEMESTRE 
 

DISCIPLINA 3º. Semestre TECNOLOGIA DE IMAGEM – 

CONVENCIONAL I 

CARGA HORÁRIA (h/r) 60 

EMENTA Compreensão dos princípios práticos e teóricos para a produção de imagens radiológicas 

realizadas com aparelho de raios x convencional; Domínio das técnicas de 

posicionamento do paciente e correta incidência dos raios x. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA FREITAS, L. O., NACIF, M. S. Radiologia Prática: Para o estudante de medicina, 1ºed. 

Tijuca: Revinter, 2001. PISCO, João Martins. Radiologia e analise de imagens. São 

Paulo, Rideel, 2010. SANTOS, Gelvis Cardozo dos. Manual de radiologia: fundamentos 

e técnicas. São Paulo, Yendis, 2008. 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

NOBREGA , Almir Inacio da. MANUAL DE TOMOGRAFIA 

COMPUTADORIZADA. Ano:2.005, Ed:1 ATHENEU RIO. NOBREGA, Almir Inacio 

da. TECNOLOGIA RADIOLÓGICA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM. Ano:2.012, 

Ed:5. SCHMIDT, Gunter. GUIA DE ULTRASSONOGRAFIA: DIAGNÓSTICO POR 

IMAGEM, Ano:2.010, Ed:1. ARTMED - GRUPO A. STRANG/ DOGRA. SEGREDOS 

EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. Ano:2.008, Ed:1. REVINTER 

 

 
DISCIPLINA 3º. Semestre FÍSICA RADIOLÓGICA CARGA HORÁRIA (h/r) 60 

EMENTA Estudo das propriedades e conceitos físicos relacionados às radiações ionizantes. 

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. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA DIMENSTEIN, Renato. MANUAL DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA APLICADA AO 

RADIODIAGNÓSTICO. SENAC SAO PAULO, 2013, Ed:4. NOBREGA, Almir Inácio 

(Org.). Tecnologia radiológica e diagnóstico por imagens. 2. Ed. São Caetano do Sul, 

SP: Difusão, 2007. RUSSELL, J. B. Química Geral. 2.ed. São Paulo: Makron Books,. 

BIBLIOGRAFIA ALONSO, M.; FINN, E.J.; Física. Addison-Wesley. FERNANDES, Juliano de Lara. 
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COMPLEMENTAR RESSONÂNCIA E TOMOGRAFIA CARDIOVASCULAR. Ano:2.013, Ed:1. 

MANOLE (BIOLOGICAS) - GRUPO MANOLE. NOBREGA. TECNICAS EM 

RESSONANCIA MAGNETICA NUCLEAR. Ano:2.006, Ed:1. ATHENEU RIO. 

OKUNO, E; CALDAS, I; CHOW, C. Física para Ciências Biológicas e Biomédicas. São 

Paulo: Harbra. WESTBROOK, Catherine. Manual de técnicas de ressonância magnética. 

2. ed. SANTOS, Maria Angélica Borges dos, Tradução. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2002. 

 

 
DISCIPLINA 3º. Semestre ANATOMIA RADIOLÓGICA AVANÇADA CARGA HORÁRIA (h/r) 60 

EMENTA Conhecimento da constituição forma e disposição dos diferentes órgãos do corpo 

humano, adquiridas por imagens radiológicas em equipamentos de Tomografia 

Computadorizada, Ressonância Magnética, Ultrassonografia, Radiologia 

Intervencionista, Medicina e Densitometria. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA BUSHONG, Stewart Carlyle. CIÊNCIA RADIOLÓGICA PARA TECNOLÓGOS. 

Ano:2.010, Ed:9. ELSEVIER MEDICINA BRASIL – TXT. DÂNGELO E FATTINI. 

Anatomia humana sistêmica e segmentar. São Paulo: atheneu. MOELLER, Torsten B.; 

Emil Reif. ATLAS DE ANATOMIA RADIOLÓGICA. Ano:2.012, Ed:3. ARTMED - 

GRUPO A 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

CAVALCANTI, Fernanda Pantaleão B. -LAGONEGRO, Flávia -LEAL, Robson. 

Anatomia: sistêmica e radiológica. São Paulo, Corpus, 2009. CAVALCANTI, Fernanda 

Pantaleão Braga. Anatomia: sistêmica e radiológica. São Paulo: Escolar, 2005. 

NETTER, F.H. Atlas de anatomia humana. Porto alegre: artes médicas. PISCO; JOÃO 

MARTINS, Radiologia e Análise de Imagens 1º Ed São Paulo/Rideel, 2003. THIEL, 

Walter. Atlas fotográfico colorido de anatomia humana: membros inferiores e superiores 

Rio de Janeiro: Revinter, 2004 

 
DISCIPLINA 3º. Semestre FARMACOLOGIA APLICADA CARGA HORÁRIA (h/r) 60 

EMENTA Conhecimento dos tipos de meios de contrastes e os aspectos toxicológicos da 

farmacocinética e farmacodinâmica das substâncias utilizadas no auxílio de visualização 

de estruturas anatômicas na radiologia. Estudos vasculares por tomografia 

computadorizada, exames contrastados, ressonância magnética, hemodinâmica e 

ultrassonografia. 

OBJETIVO Conhecer os princípios da farmacocinética e farmacodinâmica dos contrastes utilizados 

na Radiologia e suas principais interações com os mais diversos sistemas bioquímicos e 

metabólicos além das interações medicamentosas potencialmente nocivas aos seres 

humanos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA FREITAS, L. O., NACIF, M. S. Radiologia Prática: Para o estudante de medicina, 1ºed. 

Tijuca: Revinter, 2001. LEE, S. Howard -ZIMMERMAN, Robert A. Tomografia 

computadorizada e ressonância magnética do crânio. Rio de Janeiro, Revinter, 2004. 

4.ed. NETTER, F.H. Atlas de anatomia humana. Porto alegre: artes médicas. 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

BRUNTON, Laurence L. -Farmacogenética. As bases farmacológicas da terapêutica de 

Goodman & Gilman. Porto Alegre, Artmed, 2012. 12.ed. GILMAN. A.G. - As Bases 

Farmacológicas da Terapêutica. 8a ed. Rio de janeiro: GuanabaraKoogan, 1991. 

KATZUNG, Bertram G. Farmacologia básica e clinica. Porto Alegre, AMGH, 2010. 

10.ed. Koogan. RANG, H.P.; Dale MM. Farmacologia. 3. ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara TOZER, Thomas N. -ROWLAND, Malcolm. Introdução á farmacocinética e 

á farmacodinâmica: as base quantitativas da terapia farmacológica. Porto Alegre, 

Artmed, 2009. 
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DISCIPLINA 3º. Semestre MAMOGRAFIA CARGA HORÁRIA (h/r) 60 

EMENTA Conhecimentos básicos, teóricos e práticos das incidências realizadas nos estudos 

mamográficos utilizando radiação ionizante. Assim como a compreensão e aprendizado 

das técnicas de posicionamento através do conhecimento da anatomia e classificações da 

mama. 

OBJETIVO Conhecer os diferentes equipamentos radiológicos usados em mamografia para formação 

de imagens; Distinguir as técnicas adequadas para os diferentes tipos de tecidos 

mamários; Conhecer as imagens mamográficas; Distinguir todos os tipos de 

posicionamentos mamográficas; Conhecer a anatomia da mama e correlacionar com as 

possíveis patologias existentes; correlacionar a fisiologia e anatomia na imagem 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA COELHO JUNIOR, Jairo Luis, VIANNA, Luciene Lima, SILVA, Henrique M. 

Salvador. Imagens da mama: guia prático. Rio de Janeiro: Revinter, 1995. KEMP, 

Cláudio, BARACAT, Fausto Farah, ROSTAGNO, Román. Lesões não palpáveis da 

mama: diagnóstico e tratamento. Rio de Janeiro: Revinter, 2003. NOBREGA, Almir 

Inácio (Org.). Tecnologia radiológica e diagnóstico por imagens. 2. Ed. São Caetano do 

Sul, SP: Difusão, 2007. 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

BIASOLI JR, ANTONIO. ATLAS DE ANATOMIA RADIOGRAFICA. Editora: 

RUBIO CAPONE, Domenico, MOGAMI, Roberto, MYIAGUI, Tizuko. Tomografia 

computadorizada de alta resolução: nas doenças difusas pulmonares correlação anatómo 

patológica. São Paulo: Atheneu, 2003. DERSHAW, D. David. Mama: radiologia 

intervencionista. Rio de Janeiro: Revinter, 2000. DIAS, E.N. I. et al. Mastologia atual. 

Rio de Janeiro: Revinter, 1994. DIAS, E.N. I. et al. Mastologia atual. Rio de Janeiro: 

Revinter. 

 

 
DISCIPLINA 3º. Semestre RADIOPROTEÇÃO CARGA HORÁRIA (h/r) 60 

EMENTA Conceitos dos mecanismos de interação das radiações ionizantes com a matéria, 

manuseio fontes de radiação ionizantes e não ionizantes de forma segura; viabilizar a 

compreensão dos possíveis danos radiológicos.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA Anderson Fernandes Moraes | Vladimir Jardim. MANUAL DE FÍSICA 

RADIOLÓGICA. Ano:2.011, Ed:1. YENDIS EDITORA. BONTRAGER, Kenneth L. 

Tratado de técnica radiológica e bases anatômica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2012. OKUNO, E. Radiação: efeitos, riscos e benefícios. São Paulo: Harbra, 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

ALONSO, M.; FINN, E.J.; Física. Addison-Wesley AUGUSTO. CONCEITOS 

BASICOS DE FISICA E PROTEÇAO RADIOLOGICA. Ano:2.008, Ed:1. ATHENEU 

RIO JASINOWODOLINSKI, Dany. BASES FISICAS E TECNOLOGICAS PET E TC. 

Ano:2.013, Ed:1. SENAC SAO PAULO OKUNO, Emico -CALDAS, Iberê Luiz -

CHOW, Cecil. Física para ciências biológicas e biomédicas. São Paulo, Harper & Row. 

Renato Dimenstein. MANUAL DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA APLICADA AO 

RADIODIAGNÓSTICO. Ano:2.013, Ed:4. SENAC SAO PAULO. 

 

 

 
DISCIPLINA 3º. Semestre MARKETING CARGA HORÁRIA (h/r) 40 

EMENTA Evolução do conceito de marketing; sistema de marketing e meio ambiente 

mercadológico; conceito de mercado e bens, comportamento do consumidor, 

segmentação do mercado e composto mercadológico. Legislação e ética em marketing 

(Código de Defesa do Consumidor). 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA ZENONE, Luiz Claudio. Marketing – Conceitos, Idéias e Tendências. Atlas, 2013. 

GULLO, José; PINHEIRO, Duda. Fundamentos de Marketing: Suporte às estratégias de 

negócios das empresas. Atlas, 2011. 

BASTA, Darci. Fundamentos de Marketing. FGV, 2006. 

 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

ZENONE, Luiz Claudio. Gestão Estratégica de Marketing – Conceitos e Técnicas. Atlas, 

2011. 

VÁRIOS AUTORES. Comportamento do Consumidor. FGV, 2011. 
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KOTLER, Philip. Administração de Marketing: análise, planejamento, implantação e 

controle.Atlas, 2011. 

DIAS, Sérgio R. Gestão de Marketing – Professores do Departamento de Mercadologia. 

Saraiva, 2010. 

URDAN, Flavio T. Gestão do Composto de Marketing: visão integrada de produto, 

preço, distribuição de comunicação tática para empresa brasileiras, casos e aplicações. 

Atlas, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 
DISCIPLINA 3º. Semestre RACIOCÍNIO LOGICO  CARGA HORÁRIA (h/r) 40 

EMENTA Introdução ao estudo da lógica. Proposição e suas operações. Tabela-verdade. 

Tautologia, contradições e contingências. Inferência lógica. Equivalência lógica. 

Problemas de correlacionamento. Desafios lógicos 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA Alencar Filho, Edgard de. Iniciação à Lógica Matemática. São Paulo: Nobel, 2002. 

Rocha, Enrique; Aires, Marcos. Lógica do Cotidiano: como o Raciocínio Lógico 

contribui para o seu desenvolvimento profissional. 1 ed. São Paulo: Impetus, 2010. 

Zegarelli, Mark. Lógica para leigos. Rio de Janeiro: Alta Books, 2013. 384 p. 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

ABDALLA, Samuel Liló. Raciocínio lógico para concursos. São Paulo: Saraiva, 2012. 

BENZECRY, Vera Syme J.; RANGEL, Kleber A. Como desenvolver o raciocínio 

lógico. 3. ed. Rio 

de Janeiro: LTC, 2008. 

PAVIONE, Damares. Matemática e raciocínio lógico. São Paulo: Saraiva, 2012. 

ROCHA, Enrique. Raciocínio lógico: teoria e questões. 2 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2006. 

SÁ, Ilydio Pereira de. Raciocínio lógico: concursos públicos/formação de professores. 

Rio de Janeiro: Ciência Moderna Ltda, 2008. 

 

 
DISCIPLINA 3º. Semestre ESTÁGIO SUPERVISIONADO I CARGA HORÁRIA (h/r) 120 

EMENTA É a integralização e consolidação das competências profissionais desenvolvidas através 

de ações que mais se aproximam do exercício profissional 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA FREITAS, L. O., NACIF, M. S. Radiologia Prática: Para o estudante de medicina, 1ºed. 

Tijuca: Revinter, 2001. PISCO, João Martins. Radiologia e analise de imagens. São 

Paulo, Rideel, 2010. SANTOS, Gelvis Cardozo dos. Manual de radiologia: fundamentos 

e técnicas. São Paulo, Yendis, 2008 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

NOBREGA , Almir Inacio da. MANUAL DE TOMOGRAFIA 

COMPUTADORIZADA. Ano:2.005, Ed:1 ATHENEU RIO. NOBREGA, Almir Inacio 

da. TECNOLOGIA RADIOLÓGICA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM. Ano:2.012, 

Ed:5. SCHMIDT, Gunter. GUIA DE ULTRASSONOGRAFIA: DIAGNÓSTICO POR 

IMAGEM, Ano:2.010, Ed:1. ARTMED - GRUPO A. STRANG/ DOGRA. SEGREDOS 

EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. Ano:2.008, Ed:1. REVINTER 
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DISCIPLINAS DO QUARTO SEMESTRE 

 

 

 
DISCIPLINA 4º. Semestre TECNOLOGIA DE IMAGEM – 

CONVENCIONAL II 

CARGA HORÁRIA (h/r) 60 

EMENTA Compreensão dos princípios práticos e teóricos para a produção de imagens radiológicas 

realizadas com aparelho de raios x convencional; Domínio das técnicas de 

posicionamento do paciente e correta incidência dos raios x. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA FREITAS, L. O. NACIF, M. S. Radiologia Prática: Para o estudante de medicina, 1ºed. 

Tijuca: Revinter, 2001. MCKIINS, Lynn. N. Fundamentos da Radiologia Ortopédica. 

São Paulo Premier. SANTOS, Gelvis Cardozo dos. Manual de radiologia: fundamentos e 

técnicas. São Paulo, Yendis, 2008. 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

BARROS, Tarley Eloy Pessoa de Barros; SANTOS, Oswaldo Brás Daniel dos. 

Morfologia do Corpo Humano. São Paulo Revinter. Juliano de Lara Fernandes. 

RESSONÂNCIA E TOMOGRAFIA CARDIOVASCULAR. Ano:2.013, Ed:1. 

MANOLE (BIOLOGICAS) - GRUPO MANOLE. KANDARPA. MANUAL DE 

PROCEDIMENTOS EM RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA. Ano:2.008, Ed:1. 

NOVO CONCEITO. STRANG/ DOGRA. SEGREDOS EM TOMOGRAFIA 

COMPUTADORIZADA. Ano:2.008, Ed:1. REVINTER. TREW, Marion; EVERETT, 

Tony. Movimento Humano. São Paulo Premier 

 

 

 
DISCIPLINA 4º. Semestre SAÚDE AMBIENTAL E DA COMUNIDADE CARGA HORÁRIA (h/r) 60 

EMENTA Conceitos de saúde e doença. Histórico da construção do conceito de saúde coletiva. 

Noções de epidemiologia. Método epidemiológico. Notificações compulsória. vigilância 

epidemiológica. Aspectos epidemiológicos das doenças e agravos à saúde. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA BECHARA, Erika (org). Aspectos relevantes da política nacional de resíduos sólidos: lei 

nº 12.305/2010. São Paulo, Atlas, 2013. BUARQUE, Sergio C. Construindo o 

desenvolvimento local sustentável. Rio de Janeiro, Garamond, 2008. 4.ed. BRANCO, 

S.M. Ecologia da cidade. São Paulo: Moderna, 1999. 56 p 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

CUTOLO, Silvana Audrá. Reúso de águas residuárias e saúde pública. São Paulo, 

Annablume, 2009. DERISIO, José Carlos. Introdução ao controle de poluição ambiental. 

São Paulo, Oficina de textos, 2012. 4.ed. LAURENTI, Ruy -JORGE, Maria Helena 

Prado de Mello -LEBRÃO, Maria Lúcia et al. Estatísticas de Saúde. São Paulo, EPU, 

2010. 2 ed. rev e atual. NOGUEIRA, L. C. Gerenciando pela qualidade total na saúde. 

Belo Horizonte, Ed. UFMG. ROCHA, Aristides Almeida; Chester Luiz Galvao. SAÚDE 

PÚBLICA: BASES CONCEITUAIS, Ano:2.013, Ed:2. ATHENEU RIO. Disponível 

em: < http://www.cnen.gov.br/seguranca/normas.asp>. GUIA DE VIGILÂNCIA 

EPIDÊMIOLÓGICA - AVISA Disponível em: 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/guia_vig_epi_vol_l.pd 

 

 
DISCIPLINA 4º. Semestre PATOLOGIA APLICADA CARGA HORÁRIA (h/r) 60 

EMENTA Estudo dos mecanismos das doenças e o comportamento das entidades patológicas. 

Conhecimento das classificações das doenças; dos processos patológicos gerais; Análise 

os comprometimentos clínicos e dos métodos associados e auxiliares de diagnóstico das 

doenças. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA BRASILEIRO FILHO, G. Bogliolo Patologia. 6 ed, Rio de Janeiro, RJ: Guanabara 

Koogan, 2000, 1328p. KUMAR, V.; ABBAS, A.K.; FAUSTO, N.. Patologia: Bases 

Patológicas das Doenças. 7.ed. Rio de Janeiro, RJ: Elservier, 2005, 1592 p. TILLY 

JÚNIOR, João Gilberto. FÍSICA RADIOLÓGICA. Ano:2.010, GUANABARA 

KOOGAN - GRUPO GEN. Ed:1. 
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BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

BOGLIOLO, Luigi -BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Patologia geral. Rio de Janeiro, 

Guanabara Koogan, 2009. 4.ed. FARIA, José Lopes. Patologia Geral: fundamentos das 

doenças com aplicações clínicas. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2010. 4.ed. 

FRANCO, Marcello (org.) -SESSO, Antonio -BRITO, Thales et al. Patologia processos 

gerais. São Paulo, Atheneu, 2010. 5.ed. MONTENEGRO, M.R.; FRANCO, M.. 

Patologia Processos Gerais. 4 ed., São Paulo, SP: Atheneu, 1999, 320 p. RUBIN, 

Emanuel (Ed.) -GORSTEIN, Fred (Ed.) -RUBIN, Raphael (Ed.) et al. Rubin. Patologia: 

bases clinicopatológicas da medicina. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2010. 4.ed. 

www.patologiaoral.com.br www.rpa.fmrp.usp.br 

 

 

 

 
DISCIPLINA 4º. Semestre RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA E 

VETERINÁRIA 

CARGA HORÁRIA (h/r) 60 

EMENTA Introdução ao diagnóstico por imagem aplicada a animais de pequeno e grande porte. 

Estudo dos conhecimentos específicos do diagnóstico por imagem na odontologia. 

Utilização de equipamentos específicos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA LEE, S. Howard -ZIMMERMAN, Robert A. Tomografia computadorizada e ressonância 

magnética do crânio. Rio de Janeiro, Revinter, 2004. 4.ed. NOBREGA, Almir Inácio 

(Org.). Tecnologia radiológica e diagnóstico por imagens. 2. Ed. São Caetano do Sul, 

SP: Difusão, 2007. PISCO, João Martins. Radiologia e analise de imagens. São Paulo, 

Rideel, 2010 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

BENSEÑOR, Isabela M. -ATTA, José Antonio -MARTINS, Milton de Arruda. 

Semiologia Clínica. São Paulo, Sarvier, 2002. Donald E. Thrall. DIAGNÓSTICO DE 

RADIOLOGIA VETERINÁRIA. Ano:2.010, ELSEVIER MEDICINA BRASIL - 

PROF. Ed:1 HENWOOD, Suzanne. Técnicas e prática na tomografia computadorizada. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. PASLER, Friedrich A. Radiologia 

odontológica. Porto Alegre: Artmed, 2000. SISSON, S. GROSSMAN, J.D. Anatomia 

dos Animais Domésticos Interamericana. Rio de Janeiro, 1981. 

 

 

 

 
DISCIPLINA 4º. Semestre ADMINISTRAÇÃO APLICADA A 

SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR 

IMAGEM 

CARGA HORÁRIA (h/r) 60 

EMENTA Conhecimento das teorias e técnicas da administração geral e gerenciamento de Serviços 

Radiológicos integrado a sofisticações tecnológicas. Aborda o hospital como empresa de 

prestação serviços e complexidade gerencial. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA ALMEIDA, Fernando. Os desafios da sustentabilidade. Rio de Janeiro, Elsevier, 2007. 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. Rio de Janeiro, 

Campus, 2003. 7 ed. rev. E atual. MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Teoria Geral da 

Administração : da revolução urbana à revolução digital. São Paulo, Atlas, 2006. 6.ed. 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

ROCHA, Aristides Almeida | Chester Luiz Galvao. SAÚDE PÚBLICA: BASES 

CONCEITUAIS, Ano:2.013, Ed:2. ATHENEU RIO. GOMES, Maria José Vasconcelos de 

Magalhães -REIS, Adriano Max Moreira. Ciências farmacêuticas: uma abordagem em 

farmácia Hospitalar. São Paulo, Atheneu, 2011. NOBREGA, Almir Inácio (Org.). 

Tecnologia radiológica e diagnóstico por imagem. 2. ed. São Caetano do Sul, São Paulo: 

Difusão, 2007. V.1. NOGUEIRA, L. C. Gerenciando pela qualidade total na saúde. Belo 

Horizonte, Ed. UFMG. SPILLER, Eduardo Santiago. Gestão dos serviços em saúde. 

EDITORA FGV, 2009. 
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DISCIPLINA 4º. Semestre PROTEÇÃO RADIOLOGICA  CARGA HORÁRIA (h/r) 90 

EMENTA Objetivos da proteção radiológica. Princípios básicos de proteção radiológica. Grandezas 

dosimétricas e unidades em proteção radiológica. Normas da Comissão Nacional de 

Energia Nuclear. Recomendações de comitês internacionais de proteção radiológica. 

Norma nacional de proteção radiológica em radiologia diagnóstica. Normas do Ministério 

do Trabalho e Emprego sobre radiação ionizante e segurança em serviços de saúde. Plano 

de proteção radiológica para instalações de radiologia diagnóstica. Medida da radiação 

ionizante. Detectores e medidores de radiação. Protocolos internacionais de medida e 

calibração de instrumentos de detecção de radiação ionizante. Procedimentos de medida. 

Levantamento Radiométrico em instalações radiológicas. Normas para movimentação 

interna e externa de materiais radioativos. Otimização em proteção radiológica. Papel da 

agencia Internacional de Energia Atômica no cenário mundial 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA BUSHONG, Stewart C. Ciência Radiológica para Tecnólogos. 9ª edição, Rio de Janeiro, 

Elsevier, 2010.  

DURAN, José Enrique Rodas. Biofisica - Fundamentos e Aplicações. 3ª Edição, São 

Paulo, 2003  

Navarro, M. V. T. Risco, Radiodiagnóstico e Vigilância Sanitária. EDUFBA, 2009. 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

TILLY JÚNIOR, João Gilberto. Física Radiológica. Rio de Janeiro, Guanabara. 

PRETORIUS, E. Scott. Segredos em Radiologia. Porto Alegre, Artmed, 2009 

BUSHONG, Stewart C. Radiologic Science for Technologists:Physics,Biology, 

and Protection. 7ª edição, Estados Unidos, Ed. Mosby, 2001 IAEA - Quality 

Control of Nuclear Medicine Instruments 1991 - TECDOC 602. International 

Atomic Energy Agency Brasil. Portaria MS/SVS 453/98. CNEN NN 3.01 

Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica CNEN NE 3.02 Serviços de 

Radioproteção CNEN NN 3.03 Certificação da Qualificação de Supervisores 

de Radioproteção. ICRP 103 - The 2007 Recommendations of the 

International Commission on Radiological Protection, Ann. ICRP 37(2-4), 

2007. CNEN NN 3.05 Requisitos de Radioproteção e Segurança para 

Serviços de Medicina Nuclear CNEN NE 3.06 Requisitos de Radioproteção e 

Segurança para Serviços de Radioterapia 

 

 

 

 
DISCIPLINA 4º. Semestre ESTÁGIO SUPERVISIONADO II CARGA HORÁRIA (h/r) 120 

EMENTA Integralização e consolidação das competências profissionais desenvolvidas através de 

ações que mais se aproximam do exercício profissional. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA FREITAS, L. O., NACIF, M. S. Radiologia Prática: Para o estudante de medicina, 1ºed. 

Tijuca: Revinter, 2001. PISCO, João Martins. Radiologia e analise de imagens. São Paulo, 

Rideel, 2010. SANTOS, Gelvis Cardozo dos. Manual de radiologia: fundamentos e 

técnicas. São Paulo, Yendis, 2008. 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

NOBREGA , Almir Inacio da. MANUAL DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. 

Ano:2.005, Ed:1 ATHENEU RIO. NOBREGA, Almir Inacio da. TECNOLOGIA 

RADIOLÓGICA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM. Ano:2.012, Ed:5. SCHMIDT, 

Gunter. GUIA DE ULTRASSONOGRAFIA: DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, 

Ano:2.010, Ed:1. ARTMED - GRUPO A. STRANG/ DOGRA. SEGREDOS EM 

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. Ano:2.008, Ed:1. REVINTER 
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DISCIPLINAS DO QUINTO SEMESTRE 

 

 
DISCIPLINA 5º. Semestre TECNOLOGIA DE IMAGEM – 

CONTRASTADOS 

CARGA HORÁRIA (h/r) 60 

EMENTA Conhecimento sobre os procedimentos utilizados na realização de exames radiológicos por 

contrastes. Diferentes técnicas para a execução dos diversos exames contrastados. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA FREITAS, L. O., NACIF, M. S. Radiologia Prática: Para o estudante de medicina, 1ºed. 

Tijuca: Revinter, 2001. PISCO, João Martins. Radiologia e analise de imagens. São Paulo, 

Rideel, 2010. SANTOS, Gelvis Cardozo dos. Manual de radiologia: fundamentos e 

técnicas. São Paulo, Yendis, 2008. 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

BARROS, Tarley Eloy Pessoa de Barros; SANTOS, Oswaldo Brás Daniel dos. 

Morfologia do Corpo Humano. São Paulo Revinter. Juliano de Lara Fernandes. 

RESSONÂNCIA E TOMOGRAFIA CARDIOVASCULAR. Ano:2.013, Ed:1. MANOLE 

(BIOLOGICAS) - GRUPO MANOLE. KANDARPA. MANUAL DE 

PROCEDIMENTOS EM RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA. Ano:2.008, Ed:1. 

NOVO CONCEITO. STRANG/ DOGRA. SEGREDOS EM TOMOGRAFIA 

COMPUTADORIZADA. Ano:2.008, Ed:1. REVINTER. TREW, Marion; EVERETT, 

Tony. Movimento Humano. São Paulo Premier. 

 

 

 

 

 

 
DISCIPLINA 5º. Semestre TECNOLOGIA EM MEDICINA NUCLEAR CARGA HORÁRIA (h/r) 60 

EMENTA Conhecimento das tendências tecnológicas das aplicações de radioisótopos como meio de 

diagnóstico e terapia médica. Análise e aplicação das técnicas Convencionais, Tomografia 

de Fóton Único, Tomografia de emissão de Pósitron e Tomografia de Emissão de Pósitron 

associada e as suas evoluções. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA DIMENSTEIN, Renato. MANUAL DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA APLICADA AO 

RADIODIAGNÓSTICO. Ano:2.013, Ed:4. SENAC SAO PAULO NOBREGA, Almir 

Inácio (Org.). Tecnologia radiológica e diagnóstico por imagem. 2. ed. São Caetano do 

Sul, São Paulo: Difusão, 2007. OKUNO, E. Radiação: efeitos, riscos e benefícios. São 

Paulo: Harbra 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

BUSHONG, Stewart Carlyle. CIÊNCIA RADIOLÓGICA PARA TECNOLÓGOS. 

Ano:2.010, Ed:9. ELSEVIER MEDICINA BRASIL – TXT. CAPONE, Domenico, 

MOGAMI, Roberto, MYIAGUI, Tizuko. Tomografia computadorizada de alta resolução: 

nas doenças difusas pulmonares correlação anatómo patológica. São Paulo: Atheneu, 

2003. GARCIA, Eduardo A.C. Biofísica. São Paulo, Sarvier, 2011. 

JASINOWODOLINSKI, Dany BASES FISICAS E TECNOLOGICAS PET E TC. 

Ano:2.013, Ed:1. SENAC SAO PAULO. OLIVEIRA, Fernando Amaral. 

FUNDAMENTOS DE RADIOLOGIA E IMAGEM. Ano:2.009, Ed:1. DIFUSAO 

EDITORA LTDA. http://www.cnen.gov.br/ensino/apostilas/radio.pdf 

http://www.cnen.gov.br/ensino/apostilas/rad_ion.pdf 
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DISCIPLINA 5º. Semestre TECNOLOGIA EM TOMOGRAFIA 

COMPUTADORIZADA 

CARGA HORÁRIA (h/r) 60 

EMENTA Descrição de 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 indicações, as limitações e características 

operacionais deste método 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA FERNANDES, Juliano de Lara. RESSONÂNCIA E TOMOGRAFIA 

CARDIOVASCULAR. Ano:2.013, Ed:1. MANOLE (BIOLOGICAS) - GRUPO 

MANOLE. FREITAS, L. O. NACIF, M. S. Radiologia Prática: Para o estudante de 

medicina, 1ºed. Tijuca: Revinter, 2001. LEE, S. Howard, RAO, Krishna C.V.G., 

ZIMMERMAN, Robert A. Tomografia computadorizada e ressonância magnética do 

crânio. 4. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2004 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

BUSHONG,Stewart Carlyle. CIÊNCIA RADIOLÓGICA PARA TECNOLÓGOS. 

Ano:2.010, Ed:9. ELSEVIER MEDICINA BRASIL – TXT. CAPONE, Domenico, 

MOGAMI, Roberto, MYIAGUI, Tizuko. Tomografia computadorizada de alta resolução: 

nas doenças difusas pulmonares correlação anatómo patológica. São Paulo: Atheneu, 

2003. HENWOOD, Suzanne. Técnicas e prática na tomografia computadorizada. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. MARCHIORI/SANTOS . INTRODUÇÃO À 

RADIOLOGIA. Ano:2.009, Ed:1. GUANABARA KOOGAN - GRUPO GEN . 

NÓBREGA, Almir Inácio da. Manual da tomografia computadorizada. São Paulo: 

Atheneu, 2005. http://www.toshibamedical.com.br/manuais/tomografia/activion.pdf 

 

 

 

 
DISCIPLINA 5º. Semestre TECNOLOGIA EM HEMODINÂMICA E 

RADIOLOGIA DIGITAL 

CARGA HORÁRIA (h/r) 60 

EMENTA Aplicação dos princípios operacionais e teóricos de procedimentos radiológicos realizador 

com equipamentos com técnicas de fluoroscopia. Indicações intervencionistas tais como os 

estudos angiográficos e correlatos. Utilização dos recursos de computação gráfica 

aplicados no processamento médico. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA NOBREGA, Almir Inácio (Org.). Tecnologia radiológica e diagnóstico por imagens. 2. 

Ed. São Caetano do Sul, SP: Difusão, 2007. UFLAKER, R. Radiologia Intervencionista. 

Sarvier, 1987. Juliano de Lara Fernandes. RESSONÂNCIA E TOMOGRAFIA 

CARDIOVASCULAR Ano:2.013, Ed:1. MANOLE (BIOLOGICAS) - GRUPO 

MANOLE. 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

KANDARPA. MANUAL DE PROCEDIMENTOS EM RADIOLOGIA 

INTERVENCIONISTA. Ano:2.008, Ed:1. NOVO CONCEITO. FREITAS, Léo de 

Oliveira. Radiologia prática: para o estudante de medicina. Rio de Janeiro, Revinter, 2001. 

HALL, Jonh E. -GUYTON, Arthur C. Tratado de fisiologia médica. Rio de Janeiro, 

Elsevier, 2011. 12.ed. AUGUSTO. CONCEITOS BASICOS DE FISICA E PROTEÇAO 

RADIOLOGICA. Ano:2.008, Ed:1. ATHENEU RIO. GARDNER, Ernest. Anatomia: 

estudo regional do corpo humano. São Paulo: Guanabara 

 

 

 
DISCIPLINA 5º. Semestre BIOÉTICA, LEGISLAÇÃO E 

RESPONSABILIDADE SOCIO AMBIENTAL 

CARGA HORÁRIA (h/r) 60 

EMENTA Elemento integrador das disciplinas de cada semestre letivo estruturado a partir das 

atividades interdisciplinares; como componente do eixo articulador. Terá como objetivo 

principal o estudo dos conhecimentos específicos de todas as disciplinas do curso com 

conteúdo teórico e prático estabelecendo relação com todos os métodos de diagnósticos 

por imagem. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA MENEZES, Luís César de Moura. Gestão de projetos. São Paulo, Atlas, 2009. 3. ed. 

NOBREGA , Almir Inacio da. TECNOLOGIA RADIOLÓGICA E DIAGNÓSTICO POR 
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IMAGEM Ano:2.012, Ed:5. Project Management Institute (org.). Um guia do 

conhecimento de projetos: guia PMBOK. São Paulo, Saraiva, 2012. 4. ed. 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

ALLEMAND, R. Apostila sobre elaboração e gestão de projetos. 2011. BUSHONG, 

Stewart Carlyle. CIÊNCIA RADIOLÓGICA PARA TECNOLÓGOS. Ano:2.010, Ed:9. 

ELSEVIER MEDICINA BRASIL – TXT. KERZNER, Harold -RIBEIRO, Lene Belon 

(Trad.) -BORBA, Gustavo Severo (Cons.). Gestão de projetos: as melhores práticas. Porto 

Alegre, Bookman, 2006. 2. ed. MATTOS, J. Gestão tecnologia e inovação - uma 

abrodagem PRÁTICA. Saraiva, 2005. VARGAS, R. GERENCIAMENTO DE 

PROJETOS – Estabelecendo diferenciais competitivos. Brasport, 7ª Ed. 2009. XAVIER, 

C. M. G. da Silva. Gerenciamento de projetos: como definir e controlar o escopo do 

projeto. São Paulo: Saraiva, 2008. 

 

 
DISCIPLINA 5º. Semestre RADIOLOGIA PEDIATRICA  CARGA HORÁRIA (h/r) 120 

EMENTA Técnicas de produção de imagens de estruturas anatômicas representadas na radiologia por 

meio do uso de equipamentos radiológicos especializados. Técnicas para avaliações 

mamográficas, odontológicas e para estudos específicos que utilizam fluoroscopia. 

Exames voltados para a criança e o recém nato. Projetos Integradores. Práticas: 

metodologias e simulações. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA DIETRICH, Rosalind B. Ressonância magnética em pediatria. Rio de Janeiro: 

Revinter, 2003. KIRKS, Donald R. Diagnóstico por imagem em pediatria e 

neonatologia. Rio de Janeiro: Revinter, 2003. SIEGEL, Mari. Ultra-sonografia 

pediátrica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

HILTON. Radiologia pediátrica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1996. 

MOREIRA, Antonio. Diagnóstico por imagem em odontologia. São Paulo: 

Robe Editorial, 2000. SIEGEL. Tomografia computadorizada do corpo em 

pediatria. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. KIRKS, Donald R. 

Diagnóstico por imagem em pediatria e neonatologia. Rio de Janeiro: 

Revinter, 2003. SIEGEL, Mari. Ultra-sonografia pediátrica. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2003. 

 

 
DISCIPLINA 5º. Semestre ESTÁGIO SUPERVISIONADO III CARGA HORÁRIA (h/r) 120 

EMENTA É a integralização e consolidação das competências profissionais desenvolvidas através de 

ações que mais se aproximam do exercício profissional. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA FREITAS, L. O., NACIF, M. S. Radiologia Prática: Para o estudante de medicina, 1ºed. 

Tijuca: Revinter, 2001. PISCO, João Martins. Radiologia e analise de imagens. São Paulo, 

Rideel, 2010. SANTOS, Gelvis Cardozo dos. Manual de radiologia: fundamentos e 

técnicas. São Paulo, Yendis, 2008 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

ALLEMAND, R. Apostila sobre elaboração e gestão de projetos. 2011. BUSHONG, 

Stewart Carlyle. CIÊNCIA RADIOLÓGICA PARA TECNOLÓGOS. Ano:2.010, Ed:9. 

ELSEVIER MEDICINA BRASIL – TXT. KERZNER, Harold -RIBEIRO, Lene Belon 

(Trad.) -BORBA, Gustavo Severo (Cons.). Gestão de projetos: as melhores práticas. Porto 

Alegre, Bookman, 2006. 2. ed. MATTOS, J. Gestão tecnologia e inovação - uma 

abrodagem PRÁTICA. Saraiva, 2005. VARGAS, R. GERENCIAMENTO DE 

PROJETOS – Estabelecendo diferenciais competitivos. Brasport, 7ª Ed. 2009. XAVIER, 

C. M. G. da Silva. Gerenciamento de projetos: como definir e controlar o escopo do 

projeto. São Paulo: Saraiva, 2008 
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DISCIPLINAS DO SEXTO SEMESTRE 
 

 
DISCIPLINA 6º. Semestre TECNOLOGIA EM RESSONÂNCIA  

MAGNÉTICA 

CARGA HORÁRIA (h/r) 60 

EMENTA Análise dos princípios tecnológicos aplicados nos procedimentos de diagnósticos por 

imagem que utilizam o fenômeno físico de ressonância magnética nos tecidos humanos 

como meio de produção de imagens. Construção de conceitos sobre diferenciação, formas 

e características dos magnetos e das Bobinas utilizadas neste método, discussão de 

protocolos e técnicas utilizadas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA NOBREGA, Almir Inácio (Org.). Tecnologia radiológica e diagnóstico por imagens. 2. 

Ed. São Caetano do Sul, SP: Difusão, 2007. LEE, S. Howard, RAO, Krishna C.V.G., 

ZIMMERMAN, Robert A. Tomografia computadorizada e ressonância magnética do 

crânio. 4. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2004. WESTBROOK, Catherine. Manual de 

técnicas de ressonância magnética. 2. ed. Santos, Maria Angélica Borges dos, Tradução. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

KAPLAN, Phoebe A. et al. Ressonância magnética musculoesquelética. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2003. Juliano de Lara Fernandes. RESSONÂNCIA E 

TOMOGRAFIA CARDIOVASCULAR, Ano:2.013, Ed:1. MANOLE (BIOLOGICAS) - 

GRUPO MANOLE. NOBREGA. TECNICAS EM RESSONANCIA MAGNETICA 

NUCLEAR. Ano:2.006, Ed:1. ATHENEU RIO. Fernando Amaral Oliveira. 

FUNDAMENTOS DE RADIOLOGIA E IMAGEM, Ano:2.009, Ed:1. DIFUSAO 

EDITORA LTDA. MOORE, K.L. Fundamentos de anatomia Clínica. São Paulo: Koogan, 

1996 

 

 

 
DISCIPLINA 6º. Semestre RADIOLOGIA INDUSTRIAL CARGA HORÁRIA (h/r) 60 

EMENTA Tipos de aplicações de radiações ionizantes. Segurança e radioproteção aplicada às 

atividades industriais. Regra especifica de radioproteção durante a operação normal. 

Planos de radioproteção. Manutenção, testes e acessórios. Armazenamento de fontes. 

Gerência de rejeitos radioativos. Transporte de material radioativo. Procedimentos de 

emergência. Acidentes radiológicos.. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA CNEN NN 3.01 Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica. CNEN NN 6.04 

Funcionamento de Serviços de Radiografia Industrial EN NE 6.02 

Licenciamento de Instalações Radiativas 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

CNEN NE 6.02 Licenciamento de Instalações Radiativas CNEN NE 6.05 

Gerência de Rejeitos Radioativos em Instalações Radiativas ANDREUCCI, R. 

A RADIOGRAFIA INDUSTRIAL. ABENDE CNEN NN 3.01 Diretrizes Básicas 

de Proteção Radiológica. CNEN NN 6.04 Funcionamento de Serviços de 

Radiografia Industrial 

 
DISCIPLINA 6º. Semestre DENSITOMETRIA ÓSSEA E 

ULTRASSONOGRAFIA 

CARGA HORÁRIA (h/r) 60 

EMENTA Densitometria: anatomia dos segmentos ósseos a serem analisados; metabolismo ósseo; 

fatores de risco para osteoporose primária; etiologia da osteoporose secundária; qualidade 

técnica do exame de densitometria óssea; possíveis artefatos que possam interferir na 

qualidade do exame; avaliação da qualidade técnica do exame. Principais métodos 

diagnósticos ultrassonográficos. Aplicação, vantagens e limitações no uso da medicina 

diagnóstica. Familiarização e manipulação dos aparelhos mais utilizados no mercado. 

Projetos Integradores. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA ANIJAR, José Ricardo. Desintometria óssea na prática médica. São Paulo: 

Sarvier, 2003  

FREYSCHMIDT, Juergen, BROSSMANN, Joachim, WEINS, Juergen, et. al. 
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Köhler/Zimmer: radiologia óssea. Rio de Janeiro: Revinter, 2005.  

BLOCK, Berthold. Guia de ultra-sonografia. Porto Alegre: Artmed, 2005 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

SALES, J. M., VIDELA, M., OROZCO, R. Atlas de osteossíntese: fraturas dos 

ossos longos. São Paulo: Manole, 2001. 

AHUJA. Ultra-sonografia prática de cabeça e pescoço. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2002. 

BONILLA-MUSOLES, Fernando, BAILÃO, Luiz Antonio, MACHADO, Luiz 

Eduardo. Ultrasonografia transvaginal. Porto Alegre: Artmed, 2003. 

HOLSBEECK, Marnix Van, INTROCASO, Joseph H. Ultra-sonografia 

musculoesquelética. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.  

VASQUES, Flávio A. Prado, MURTA, Carlos G. V., MORON, Antonio Fagundes. 

Manual prático de ultra-sonografia em obstetrícia. Rio de Janeiro: Rubio, 2005 

 

 

 
DISCIPLINA 6º. Semestre RADIOTERAPIA  CARGA HORÁRIA (h/r) 60 

EMENTA Radioterapia superficial. Unidades de cobalto. Aceleradores de elétrons. Aceleradores de 

outras partículas usadas em radioterapia. Grandezas que caracterizam a penetração de um 

feixe num meio homogêneo. Parâmetros que especificam a qualidade dos feixes. 

Detectores Controle da qualidade dos equipamentos. Protocolos de calibração de 

dosímetros no ar e na água. Objetivos da radioterapia. Definição dos volumes e 

planejamento em diferentes locais do corpo humano. Radioterapia conformada 

tridimension al.Radioterapia por modulação de intensidade. Radiocirurgia. Cuidados com 

paciente em radioterapia. Aspectos psicológicos nos cuidados com o paciente. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA BUSHONG, Stewart Carlyle. Ciência Radiológica para Tecnólogos. Rio de Janeiro, 

Elsevier, 2010  

ORGANIZADORES. Critérios de adequação de exames de imagem em Radioetarapia. 

São Paulo, CBR, 2007  

JESUS, Gilberto Fonseca de. Proteção Radiológica. São Paulo, ABPA, 1985 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

Manual de cadastramento e inspeção em estabelecimentos de Radioterapia. 

Secretaria do estado da Bahia. Salvador, DIVISA, 2004 IAEA - Quality 

Control of Nuclear Medicine Instruments 1991 - TECDOC 602. International 

Atomic Energy Agency SCAFF, L.A.M. Física da Radioterapia. BRASIL, Ed. 

Sarvier, 1997 MOULD, R.F. Radiation Protection in Hospital. USA, 1990 

JOHNS, H.E. e CUNNINGHAM, J.R. The Physics of Radiology. USA, Ed. 

Charles C. Thomas, 1974 SALVAJOLI J.V. SOUHAMI L. FARIA S.L. 

Radioterapia em Oncologia BRASIL,Ed Medsi,1999 

 
DISCIPLINA 6º. Semestre PROCEDIMENTO RADIOLÓGICOS DE 

TRAUMAS, RADIOLOGIA 

INTERVENCIONISTA E PATOLOGIA  

CARGA HORÁRIA (h/r) 120 

EMENTA Rotina para execução de exames radiológicos convencionais. Incidências Radiológicas. 

Radiológicas. Radiografias de urgência e traumatizados. Procedimentos radiológicos em 

UTI. Procedimentos radiológicos em centro cirúrgico. Acessórios. Proteção radiológica do 

Paciente. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA BONTRAGER, K. L. Tratado de Técnica Radiológica e Base Anatômica, 4 ed. Ed. 

Guanabara Koogan . 

SUTTON, D. Radiologia e Imaginologia para Estudantes de Medicina , 7ª edição, Ed. 

Manole, 2002. 

MONNIER, J. P. Manual de diagnostico radiologico. Colaboração de J. M 

Tubiana.Traduzido por Henrique Manoel Lederman. Rio de Janeiro: Médica e Científica, 

1999. 
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BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

CHEW, FELIX S. Radiologia Esquelética. São Paulo: Manole, 2014 

CIBOTO, ANDREA MARIA; SANTOS, FRANCISCO DE ASSIS MACHADO DOS; 

ARCANJO, GISELE MIGUEL. Farmacologia Básica Para Tecnólogos E Técnicos Em 

Radiologia. São Paulo: GLOBUS, 2017. 

FERNANDES, JOAB RAMOS. Radiologia: Posicionamentos Para Exames Radiológicos. 

Goiânia: AB, 2007. 

MOURÃO, ARNALDO PRATA. Tomografia Computadorizada: Tecnologias E 

Aplicações. Rio de Janeiro: SENAC, 2015.  

 

 

 

 

 

 
DISCIPLINA 6º. Semestre EMPREENDEDORISMO   CARGA HORÁRIA (h/r) 120 

EMENTA Perfil do empreendedor.  O plano de negócios. Oportunidades para criar ou comprar 

negócios.  Fatores importantes na escolha de produtos ou serviços a serem oferecidos.  

Estratégia competitiva a escolher.  A importância da pesquisa mercadológica para a micro 

e pequena empresa. Fontes de recursos materiais, humanos e financeiros. Questões 

jurídicas da   micro e pequena empresa 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA DORNELAS, José Carlos A. Empreendedorismo – Transformando Idéias em Negócios. 

Elsevier, 2012. 

CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo – Dando Asas ao Espírito Empreendedor. 

Manole, 2012. 

BERNARDI, Luiz Antonio. Manual de Empreendedorismo e Gestão – Fundamentos, 

Estratégias e Dinâmicas. Atlas, 2012. 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

BIAGIO, Luiz Arnaldo. Plano de Negócios – Estratégia para Micro e Pequenas Empresas. 

Manole, 2012. 

DEGEN, Ronald Jean. O Empreendedor – Empreender como Opção de Carreira. Pearson, 

2009. 

STUTELY, Richard. O Guia Definitivo do Plano de Negócios. Bookman, 2012. 

DIAS, Sérgio Roberto (Coord.). Pesquisa de Mercado. Saraiva, 2012. 

BARNEY, Jay. Administração Estratégica e Vantagem Competitiva. Pearson, 2011. 

 

 
DISCIPLINA 6º. Semestre ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV CARGA HORÁRIA (h/r) 120 

EMENTA É a integralização e consolidação das competências profissionais desenvolvidas através de 

ações que mais se aproximam do exercício profissional. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA FREITAS, L. O., NACIF, M. S. Radiologia Prática: Para o estudante de medicina, 1ºed. 

Tijuca: Revinter, 2001. PISCO, João Martins. Radiologia e analise de imagens. São Paulo, 

Rideel, 2010. SANTOS, Gelvis Cardozo dos. Manual de radiologia: fundamentos e 

técnicas. São Paulo, Yendis, 2008 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

ALLEMAND, R. Apostila sobre elaboração e gestão de projetos. 2011. BUSHONG, 

Stewart Carlyle. CIÊNCIA RADIOLÓGICA PARA TECNOLÓGOS. Ano:2.010, Ed:9. 

ELSEVIER MEDICINA BRASIL – TXT. KERZNER, Harold -RIBEIRO, Lene Belon 

(Trad.) -BORBA, Gustavo Severo (Cons.). Gestão de projetos: as melhores práticas. Porto 

Alegre, Bookman, 2006. 2. ed. MATTOS, J. Gestão tecnologia e inovação - uma 

abrodagem PRÁTICA. Saraiva, 2005. VARGAS, R. GERENCIAMENTO DE 

PROJETOS – Estabelecendo diferenciais competitivos. Brasport, 7ª Ed. 2009. XAVIER, 

C. M. G. da Silva. Gerenciamento de projetos: como definir e controlar o escopo do 

projeto. São Paulo: Saraiva, 2008 
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DISCIPLINA . Semestre TCC CARGA HORÁRIA (h/r) 40 

EMENTA Revisão dos princípios de metodológicos para produção de trabalhos acadêmicos. 

Definição de tema e diagnóstico organizacional para elaboração do Trabalho de Curso. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA MARTINS Junior, Joaquim. Como Escrever Trabalhos de Conclusão de Curso: instruções 

para planejar e montar, desenvolver, concluir, redigir e apresentar trabalhos monográficos 

e artigos. Vozes, 2013. TACHIZAWA, 

Takeshy. Como Fazer Monografia na Pratica. 12ªed. FGV, 2006.  

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho cientifico: 

elaboração de trabalhos na graduação. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

CERVO, Amando Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino. Metodologia científica. São 

Paulo: Prentice Hall, 2002. LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho 

Cientifico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projetos e relatório, 

publicações e trabalhos científicos. São Paulo: Atlas, 2011. SEVERINO, 

Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho cientifico. Cortez, 2010. MARION, 

José Carlos. Monografia para os cursos de administração, contabilidade e 

economia. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

 

 

 

DISCIPLINA . Semestre Libras  OPTATIVA CARGA HORÁRIA (h/r) 

EMENTA Noções e aprendizado básico de LIBRAS. Características fonológicas. Noções básicas de 

léxico, de morfologia e de sintaxe. Prática de LIBRAS: desenvolvimento da expressão 

visual-espacial e ampliação do conhecimento da cultura do mundo dos surdos. 

Documentos internacionais e legislação nacional referente a educação de surdos. 

Tecnologias na área da surdez. Interpretação LIBRAS/PORTUGUÊS e 

PORTUGUÊS/LIBRAS. Sistema de transcrição para LIBRAS. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA PEREIRA, Maria Cristina de Cunha. Libras: conhecimento além dos sinais. 

São Paulo: Pearson PrenticeHall, 2011. 

 GESSER, Audrei. Libras?: que língua é essa?. Parábola, 2013.  

VELOSO, Éden. Aprenda libras com eficiência e rapidez. MãoSinais, 2012. 

BIBLIOGRAFIA 

COMPLEMENTAR 

GESSER, Audrei. O ouvinte e a surdez: sobre 

ensinar e aprender a libras. São Paulo: Parábola, 2012. Goés, Maria Cecília 

Rafael de. Linguagem, surdez e educação. 4. ed. São Pauloo: Autoras 

Associados, 2012. SKLIAR, Carlos. A surdez: um olhar sobre as diferenças. 4. 

ed. Porto Agre: Mediação, 2010. HONORA, Márcia. Livro ilustrado de língua 

brasileira de sinais: desvendando a comunicação usada pelas pessoas com 

surdez. São Paulo: Ciranda Cultural, 2009. QUADROS, Ronice Müller de. 

Língua de sinais brasileira: estudos lingüísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

 

 

3.7  METODOLOGIA 

 

A metodologia do curso de Superior Tecnológico em Radiologia emprega os princípios, 

fundamentos, condições e procedimentos de formação de radiologista dispostos nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais. O curso organiza a formação de alunos em prol de competências e 

habilidades que sejam desenvolvidas de modo processual no decorrer do curso, percebendo cada 
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conhecimento integrado ao outro, em análises teórico-práticas das diferentes perspectivas de 

atuação do radiologista. 

O Modelo Pedagógico proposto fundamenta-se na metodologia interativa, com práticas 

interdisciplinares e possibilidade ampla de atividades acadêmicas, o mais precoce possível, nas 

comunidades e nos serviços de saúde, garantindo a diversidade de cenários de aprendizagem. A 

formação do aluno centrada no caráter social do processo ensinar-aprender tem como influência à 

concepção dialética que preconiza o aluno como ser histórico e agente de transformações sociais. 

Logo, a FACISA reconhece a importância da mediação do professor e outros agentes sociais de 

formação para o favorecimento das múltiplas aprendizagens.  

A formação acadêmica proposta busca qualificar radiologista frente aos princípios, das 

relações de trabalho em saúde e sociedade, mirando o aprimoramento da dinâmica de gestão, a 

qualificação dos processos de cuidar e a proposição de projetos de intervenção a partir do 

reconhecimento de diferentes demandas, sustentados por evidências científicas. Com o pensar 

voltado para a formação prospectiva, antecipando os desafios que aguardam os egressos no 

futuro, que ainda não se conhece o contorno, busca-se uma aprendizagem ativa e 

problematizadora, que considere em primeiro plano as realidades social, cultural e epidemiológica 

do Extremo Sul da Bahia, formando Radiologista comprometido à resolução de problemas da 

realidade cotidiana. 

As metodologias de ensino aprendizagem e de avaliação a serem implementadas devem, 

logo, considerar o conjunto de competências e habilidades almejada aos discentes. A 

fundamentação teórica deste entendimento emana da educação emancipatória e transformadora: 

aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver junto e aprender a ser. Aprender a 

conhecer – o prazer da descoberta, da curiosidade, de compreender, construir e reconstruir o 

conhecimento; Aprender a fazer – valoriza a competência pessoal que capacita o indivíduo a 

enfrentar novas situações de emprego, a trabalhar em equipe, em detrimento da pura qualificação 

profissional; Aprender a viver juntos – significa compreender o outro, ter prazer no esforço 

comum, participar em projetos de cooperação; Aprender a ser – desenvolvimento integral do ser 

humano: inteligência, sensibilidade, sentido ético e estético, responsabilidade pessoal, 

espiritualidade, pensamento autônomo e crítico, imaginação, criatividade e iniciativa. 

A metodologia de ensino aprendizagem assim delineada deve buscar: superar as aulas 

meramente expositivas por aulas dialógicas, seminários, debates e mesas redondas, onde se 

procurará estimular o aluno a atividades individual e coletiva de construção do conhecimento, e 

não a assimilar um conjunto de saberes, como usualmente acontece; conferir maior ênfase aos 

trabalhos de pesquisa extraclasse para as diversas disciplinas do curso, sendo sugerido que os 
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docentes possam exigir, sempre que possível, a realização de trabalhos e artigos de conclusão das 

disciplinas; recorrer à utilização de recursos multimídias postos à disposição dos professores na 

Instituição, através de mecanismos que, preferencialmente, o aproximem da atividade profissional 

a ser futuramente desempenhada; valer-se da Internet como ferramenta de multiplicação do saber. 

A metodologia para organização das atividades do curso de Superior Tecnológico em 

Radiologia está comprometida com a interdisciplinaridade, com o desenvolvimento do espírito 

científico e com a formação de sujeitos autônomos e cidadãos. Podemos citar a prepararão e 

apresentarão dos seminários integrativos, que são apresentados dentro das disciplinas desde o 

início do Curso, articulando temas que possibilitem aos discente a oportunidade em trabalhar 

assuntos multiprofissionais e interdisciplinares. Ademais seu embasamento estão todos 

fundamentados  nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Superior 

Tecnológico em Radiologia. 

 

3.8 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO  

 

O Curso Superior de Tecnologia em Radiologia da FACISA em seu Projeto 

Pedagógico estabelece: O percurso de formação contempla 480 (quatrocentos e oitenta) horas 

de Estágio Supervisionado e 100 (cem) horas de atividades Acadêmicos Culturais 

Complementares, por meio de estudos e práticas independentes. 

O estágio é concebido como um campo de treinamento, de aprendizagem do fazer 

concreto da Radiologia , voltado para uma ação vivenciada, reflexiva e crítica, devendo, 

portanto ser planejado gradativo e sistematicamente. 

Sendo considerado como uma atividade curricular de caráter eminentemente 

pedagógico, o estágio pressupõe uma integração com o processo curricular e, por 

consequência, deve ser obrigatoriamente supervisionado. 

A supervisão como parte deste processo, pode ser analisada, compreendida e 

considerada como uma atividade em que o papel do supervisor é de facilitador do processo 

ensino-aprendizagem, além de mediador da inserção gradual do estagiário na realidade do 

campo de estágio. 

A Coordenação de Estágio em Radiologia  da FACISA é realizada por um docente 

com as seguintes atribuições: divulgar, junto aos (as) alunos (as), no início do semestre letivo, 

o Regulamento do Estágio e os locais de estágios disponíveis, e seus (as) respectivos (as) 

supervisores (as) de campo e supervisores (as) acadêmicos (as), estes últimos organizados por 

área temática; elaborar critérios voltados a complementar ou retificar este Regulamento, com 
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aprovação do Conselho Departamental, no que trata do credenciamento e descredenciamento 

de locais de estágios, avaliação dos(as) estagiários(as), infração ética, solicitações de quebras 

de pré-requisitos, entre outros; propor, apoiar e promover a realização de encontros e 

reuniões periódicos(as) entre os(as) supervisores(as) acadêmicos(as), supervisores(as) de 

campo, Coordenador(a) do Curso e Coordenador(a) de Estágios; responder pelas questões 

administrativas e pedagógicas referentes à oferta e demanda de Estágio de Observação e 

Supervisionado; captar e firmar, juntamente com a Coordenação do Curso, convênios e 

parcerias com organizações/ações potenciais em sediar estágios supervisionados com vistas a 

oferecer vagas suficientes para o atendimento de seus(as) estagiários(as) atuais e futuros; 

orientar os(as) supervisores(as) e estagiários(as) quanto às normas regulamentares do Estágio 

Supervisionado, aspectos pedagógicos e institucionais referentes a sua oferta; orientar a 

elaboração, avaliação e arquivo dos planos de estágios propostos estagiários e as 

organizações; convocar os(as) supervisores(as) acadêmicos(as) e de campo para reuniões ou 

encontros voltados ao monitoramento e avaliação processual da atividade de estágio, segundo 

uma agenda programada entre as partes; acompanhar e visitar os locais de estágio para 

verificação das condições ofertadas tendo em vista o seu credenciamento, recredenciamento, 

descredenciamento ou mesmo o conhecimento da organização e/ou das ações desenvolvidas 

pelo(a) estagiário(a); deliberar, juntamente com o(a) supervisor(a) acadêmico(a), o(a) 

supervisora(a) de campo e a Coordenação do Curso, sobre questões que envolvam 

desligamento de estagiários(as) do local de estágio,  mantendo atualizado os cadastros das 

instituições conveniadas para fins  de encaminhamento de alunos(as), pesquisas, informações 

periódicas e; Assim, o Estágio Supervisionado é obrigatório no Curso de Radiologia  da 

FACISA a partir do 3º período, a carga horária total de 480 horas, constituindo-se em 

atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, com supervisão acadêmica e de 

campo, proporcionadas ao aluno pela participação em situações reais de vida e trabalho do 

seu meio junto às pessoas físicas e jurídicas e tem como objetivo: possibilitar aos alunos do 

Curso de Radiologia  o desenvolvimento de seus conhecimentos a partir da integração da 

teoria e prática e aproximá-los da realidade que irão vivenciar no seu cotidiano profissional. 

Os campos de estágios são definidos através de convênios estabelecidos entre a FACISA e a 

Coordenação do Curso de Radiologia  e as organizações que desenvolvem gestão social nos 

mais diversos nichos do mercado de trabalho local e regional. 
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3.9 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Com o objetivo de flexibilizar o currículo e possibilitar ao aluno para que seja sujeito 

de sua formação profissional, serão registradas e reconhecidas no seu histórico escolar, as 

atividades extracurriculares realizadas no decorrer do Curso de Radiologia, através das 

Atividades Complementares - AC, que não constarão na organização curricular como 

disciplina, sendo também de caráter obrigatório para a obtenção do diploma de graduação. 

Esta ação pedagógica se caracteriza por mecanismos de interação com o mundo do trabalho, 

assim como o confronto com possibilidades metodológicas visando à promoção de uma 

formação de excelência. 

Os alunos do Curso de Radiologia  participaram das seguintes atividades 

complementares para efeito de integralização do currículo, devendo cumprir no mínimo 100 

horas, em pelo menos três categorias diferentes, a partir do 1º período: visitas monitoradas; 

monitoria; produção científica;  pesquisa e extensão;  encontros;  semanas universitárias; 

seminários; simpósios; congressos; conferências; jornadas; debates;  cursos; fóruns; projetos, 

disciplinas optativas; curso de língua estrangeira; oficinas temáticas; exposições;  excursões, 

etc.  

As atividades formativas básicas têm por objetivo, dar relevância às atividades de 

pesquisa e extensão, afirmando a dimensão investigativa como princípio formativo e como 

elemento central da formação profissional e da relação teoria e realidade. São incorporadas 

ao histórico escolar desde que efetivadas pelo aluno, comprovadas mediante certificados, 

declarações e/ou relatórios, e, sobretudo, aprovadas pela Secretaria Acadêmica  AC. 

 

3.10 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)  

 

O Trabalho de Conclusão Curso (TCC) compõe o currículo como requisito necessário 

para conclusão do curso. Deverá ser desenvolvido no 6º período do Curso Superior 

Tecnológico de Radiologia sob a forma dos componentes curriculares Trabalho de Conclusão 

de Curso com 40 horas, para fins de integralização curricular. Enquanto produto, consiste em 

uma pesquisa individual orientada, sob a forma de monografia, desenvolvida pelo aluno, sob 

orientação docente.  

O TCC visa propiciar aos acadêmicos do Curso Superior Tecnológico de Radiologia a 

oportunidade de compreender e apreender os elementos envolvidos no processo de pesquisa, 

estimulando a produção de novas formas de conceber a Radiologia e de compreender as 



 

 

 

67 

nuances do processo. E ainda, visa propiciar aos alunos do Curso Superior Tecnológico de 

Radiologia a oportunidade de demonstrar o grau de habilitação adquirido, o aprofundamento 

temático, o estímulo à produção científica, à consulta de bibliografia especializada e o 

aprimoramento da capacidade de interpretação crítica. 

A forma de operacionalização das atividades pertinentes ao Trabalho de Conclusão 

Curso está descrita no Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso, que prevê, dentre 

outros aspectos: 

- O TCC deve ser elaborado em consonância ao Manual de TCC da FACISA, considerando-

se: I - na sua estrutura formal, as técnicas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT); II - no seu conteúdo, as finalidades estabelecidas no Regulamento e a 

vinculação direta do tema com uma das áreas do conhecimento da Radiologia, 

preferencialmente aqueles identificados pelas disciplinas do Curso Superior Tecnológico de 

Radiologia da FACISA. 

O TCC será avaliado por uma banca, composta pelo orientador do trabalho e por mais 

dois docentes convidados, que avaliarão a estrutura escrita do texto, o conteúdo e a 

apresentação do trabalho. O acadêmico que não entregar o TCC ou não comparecer para a 

sua apresentação sem justificativa na forma da legislação vigente, será considerado 

reprovado. 

O aluno é estimulado a apresentar os resultados dos trabalhos em seminários internos 

de pesquisa, a participação em eventos de iniciação científica e a publicar em periódicos 

especializados. A Coordenação do Curso, NDE e Corpo Docente tem a preocupação 

constante em buscar condições necessárias para estimular e orientar o aluno. 

As normas para o Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, a Regulamento Geral dos 

Cursos de Graduação a Regulamentação específica para o TCC do Curso Superior 

Tecnológico de Radiologia estão disponibilizadas na homepage (http://www.facisaba.com.br) 

da FACISA. 

 

3.11 APOIO AO DISCENTE 

 

A FACISA oferece diferentes programas de apoio aos discentes. Em 2011, reativou o 

Núcleo de Atendimento Psicopedagógico ao Discente (NAP) para atender, mediar e 

solucionar situações no âmbito acadêmico. O objetivo é oferecer acompanhamento 

psicopedagógico aos discentes e subsídios para melhoria do desempenho acadêmico. 
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Contribui para o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, promovendo a integridade 

psicológica dos alunos.  

O serviço é coordenado por uma profissional com formação na área de Psicologia e 

conta com o atendimento de uma Assistente Social, sendo caracterizado por orientações 

individuais encaminhadas por professores e coordenadores. Com o objetivo de recuperar as 

deficiências de formação dos ingressantes, a FACISA oferece em seus Cursos de Graduação 

o componente curricular Comunicação Oral e Escrita. Dá suporte ainda ao desenvolvimento 

de cursos de nivelamento compatíveis com as prioridades de cada curso, de acordo com as 

necessidades detectadas pelo Coordenador do Curso, por indicação dos professores e 

demanda dos discentes.  

O atendimento extraclasse aos alunos é realizado pelo Coordenador do Curso e pelos 

professores com jornada semanal específica para essa finalidade. Essa orientação se faz 

personalizada e individualmente, mediante a prática de “portas abertas” onde cada estudante 

pode, sem prévia marcação, apresentar suas dúvidas. Pode-se declarar que as condições 

institucionais de atendimento ao discente são suficientes e tem-se buscado a sua 

implementação de modo constante, tornando a FACISA uma instituição de ensino privada 

diferente por suas ações de responsabilidade social e com discentes. Desse modo, pode-se 

verificar que há adequação das políticas de acesso, seleção e permanência de estudantes 

(critérios utilizados, acompanhamento pedagógico, espaço de participação e de convivência), 

praticadas pela FACISA e, desse jeito, demonstra adequada relação com as políticas públicas 

e com o contexto social em que está inserida.  

O Acompanhamento de egressos e criação de oportunidades de formação continuada 

também são ações de responsabilidade da FACISA que tem buscado por meio de políticas 

institucionais, acompanhar os mecanismos necessários à efetivação desses aspectos. Nessa 

direção, tem criado condições favoráveis para ouvir/escutar o corpo discente e formas 

adequadas para conhecer a opinião dos egressos sobre a formação recebida, tanto curricular 

quanto ética, para saber o índice de ocupação entre eles, para estabelecer relação entre a 

ocupação e a formação profissional recebida. Existem atividades de atualização e formação 

continuada para os egressos.  

A IES está cadastrada no FIES, permitindo que os seus alunos possam ser 

beneficiados com o financiamento concedido. Aderiu também ao Programa Universidade 

para Todos, viabilizando mais um mecanismo de inserção e manutenção de alunos de baixa 

renda sem diploma de nível superior. O ProUni criado pela MP nº 213/2004 e 

institucionalizado pela Lei nº 11.096/2005, tem como finalidade a concessão de bolsas de 
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estudos integrais e parciais a estudantes de baixa renda e está cadastrada no programa Educa 

Mais Brasil. A IES, de acordo com suas possibilidades financeiras e na probabilidade de 

convênios com organismos de fomento externo , poderá oferecer bolsas de monitoria, 

pesquisa e extensão aos alunos, viabilizando a articulação do processo ensino-aprendizagem. 

A FACISA oferece ao Corpo Discente além da formação acadêmica e profissional, 

atividades extracurriculares e sócio-culturais, apoio pedagógico e financeiro (bolsas de 

estudos) e informações relativas à instituição e ao seu plano de desenvolvimento, à sua 

estrutura organizacional da direção e colegiados, aos procedimentos de utilização da 

biblioteca, dos laboratórios e de toda infraestrutura. Oferece apoio psicológico em questões 

de ordem afetiva ou comportamental que possam interferir no seu processo de aprendizagem 

e/ou convívio social, facilitando a inserção dos alunos à vida acadêmica, além da promoção 

de atividades relacionadas com a conclusão do curso. 

Um dos princípios pelos quais a Instituição pauta suas ações refere-se ao 

acompanhamento sistemático do desempenho dos alunos, de forma a maximizar o seu 

rendimento e a diminuir os índices de retenção e de evasão. Um instrumento importante de 

acompanhamento pedagógico dos alunos refere-se à criação de mecanismos intermediários 

de avaliação. 

No Programa de Nivelamento, recebe apoio pedagógico visando à superação de 

deficiências do ensino médio e de conteúdos pertinentes à sua formação acadêmica em curso. 

Esse processo é conduzido sempre na forma de atividades extra-classe, orientado e 

acompanhado por docentes da IES. São realizadas atividades para o desenvolvimento de 

habilidades e competências como leitura e interpretação de textos pertinentes a conteúdos 

ministrados em sala de aula, manuseio de computadores e de pesquisas nas principais bases 

da internet. Este processo oportunizará ao aluno o reforço escolar individual e coletivo, 

possibilitando a identificação de lacunas a serem superadas, na ampliação dos conhecimentos 

e, consequente, diminuição da evasão escolar. 

Com o propósito de nivelar a formação dos ingressantes, a Instituição oferece cursos 

aos acadêmicos, considerando as áreas de conhecimento dos cursos, compreendendo 

atividades voltadas para a revisão dos conhecimentos básicos relativos ao uso correto da 

língua portuguesa - gramática, redação e interpretação de texto -, de matemática, ou outra 

área do conhecimento que se fizer necessário. O objetivo desses cursos é revisar, 

complementar e sedimentar conceitos essenciais para que o aluno acompanhe as disciplinas 

ministradas nos cursos de nível superior. 
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O programa de incentivo à cultura é desenvolvido mediante a promoção de eventos 

(encontros, filmes, músicas, teatros, danças, palestras, etc.). Este programa também estimula 

a formação de grupos de estudos e pesquisas sobre temas pertinentes à educação superior.  

Em relação aos programas de apoio financeiro, a FACISA, conforme objetivos e metas 

mencionadas, tem procurado destinar maior parcela de seus recursos orçamentários para 

programas de bolsas e apoio financeiro a alunos, financiamento próprio. Encontra-se 

cadastrado em programas oficiais de apoio financeiro e financiamento estudantil, como o 

Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), que concede empréstimos 

por meio das agências bancárias e o Programa Universidade para Todos (ProUni), que 

beneficia estudantes de baixa renda com a concessão de bolsas integrais ou parciais. Podem 

participar da seleção do ProUni candidatos que tenham cursado o ensino médio completo em 

escola pública ou em particular na condição de bolsista integral, que apresentem 

aproveitamento no Exame Nacional do Ensino  Médio  referente  ao  ano  de  inscrição  no  

ProUni  e  comprovem  carência socioeconômica, conforme critérios estabelecidos pelo 

programa. 

 

3.12 AÇÕES DECORRENTES DOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DO CURSO 

  

A avaliação do Curso Superior Tecnológico em Radiologia é desenvolvida 

regularmente, por meio do estudo do desempenho do curso e dos aspectos relativos ao 

atendimento das expectativas da comunidade externa, ou seja, do próprio mercado de 

trabalho. Esta avaliação, de acordo com as determinações legais vigentes, é realizada em dois 

níveis: o Interno e o Externo, em sintonia com o programa de avaliação institucional da 

FACISA que tem como referência o SINAES. 

A auto avaliação do curso será realizada pelo Núcleo Docente Estruturante e pelo 

Colegiado do Curso, utilizando-se dos relatórios da CPA, dos resultados e relatórios do 

ENADE e da análise das notas alcançadas pelos discentes nas disciplinas do curso. 

A primeira ação do Coordenador será a de analisar profundamente o relatório de avaliação 

que os discentes fazem da Coordenação e de cada um dos docentes que ministram disciplinas 

para o curso. Isto inclui analisar até as classificações individuais. Essa ação levará a uma 

reflexão a ser discutida pelo NDE numa fase preparatória de síntese de itens e fatores que 

melhoram e que pioram os desempenhos de cada docente. O exagero para mais ou para 

menos, na maioria das vezes, prevê uma tendência, e será relegado a outras etapas de 

avaliação, já que, em geral, não é construtivo. 
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A próxima etapa é levar as conclusões da Coordenação para análise do NDE, que 

tomará conhecimento dos desempenhos didáticos e pedagógicos dos docentes do curso, com 

vistas centradas nos itens que influenciam a integração disciplinar, nos itens que influenciam 

na consolidação do perfil do egresso, nos itens de cumprimento dos planos de ensino, nos 

itens relacionados ao desenvolvimento de linhas de pesquisa, à iniciação científica e à 

extensão. Ou seja, nos itens que dizem respeito à relação do curso com as exigências do 

mercado de trabalho e que estejam consoantes às políticas públicas da área de formação. 

Essas análises serão feitas ordinariamente em reunião que acontece no mínimo uma 

vez por semestre ou extraordinariamente quantas vezes se fizerem necessárias no NDE, serão 

feitas ordinariamente reuniões que acontecem no mínimo três vezes por semestre ou 

extraordinariamente quantas vezes se fizerem necessárias no Colegiado de Curso. Para isso 

são contadas horas de trabalho na carga docente remunerada. Feitas as análises, elencam-se 

as ações que serão levadas a efeito: Quem? Quando? Quanto? Estas indagações devem ser 

respondidas colegiadamente. 

No decorrer do ano letivo o sistema acadêmico fornecerá relatórios do andamento 

pedagógico de cada discente do curso: notas, faltas, atividades complementares. Estes 

relatórios serão emitidos pela Coordenação e de posse deles o Coordenador deverá entrar em 

contato individualmente com cada discente que demonstra enfrentar dificuldades, sem 

motivos aparentes ou conhecidos. As reuniões do NDE, Colegiado de Curso, e Turmas, serão 

realizadas independentemente da CPA 

 

3.13 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – TICS - NO PROCESSO 

ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

Os laboratórios de Informática da FACISA, além de propiciar ambiente para a 

aprendizagem das ferramentas computacionais propriamente ditas, funcionam como sala de 

aula informatizada, nas quais alunos e professores desenvolvem atividades acadêmicas 

relacionadas aos diversos conteúdos, apoiados por softwares de gerenciamento (Suíte Office), 

recursos de multimídia e acesso pleno e ininterrupto à Internet. Além disso, nos laboratórios 

técnicos das aulas práticas, o aluno terá acesso a ferramentas computacionais para pesquisa e 

simulações de dados. A FACISA dispõe de 2 laboratórios de informática, sendo: Laboratório 

Os laboratórios de Informática da FACISA, além de propiciar ambiente para a aprendizagem 

das ferramentas computacionais propriamente ditas, funcionam como sala de aula 

informatizada, nas quais alunos e professores desenvolvem atividades acadêmicas 
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relacionadas aos diversos conteúdos, apoiados por softwares de gerenciamento (Suíte Office), 

recursos de multimídia e acesso pleno e ininterrupto à Internet. Além disso, nos laboratórios 

técnicos das aulas práticas, o aluno terá acesso a ferramentas computacionais para pesquisa e 

simulações de dados. A FACISA dispõe de 2 laboratórios de informática, sendo, um 

laboratório para Uso Geral, com 40m², 12 computadores, horário de funcionamento: 14:00 ás 

22:00; E outro Laboratório para aulas, com 40m², 12 computadores, e Lousa, horário de 

funcionamento: 19:00 -22:40. Além disso todos os laboratórios contam com cobertura de 

Internet Wireless para que os alunos possam utilizar seus notebook para fins acadêmicos 

 

Os Laboratórios possuem computadores com as seguintes configurações 

Memória Ram 1GB 

HD 80GB 

Processador  Celeron Dual Core 

Acesso à Internet  Firefox, Google Chrome 

Sistema Operacional Windows XP SP3, Duzeru O.S – (Linux) 

Suíte Office WPS Office Free Edition 

Leitor de PDF Adobe Acrobat DC 

Antivírus  Panda Free 

 Utilização dos Laboratórios de Informática Os laboratórios são utilizados por 

professores e alunos para a realização de trabalhos acadêmicos; pela administração, para a 

realização de trabalhos técnicos; para a promoção de cursos de informática (treinamentos). Os 

laboratórios, juntamente com os recursos tecnológicos existentes em outros ambientes, apoia 

o objetivo permanente de incluir o uso dos recursos de TI na rotina de trabalho de professores 

e alunos, permitindo, capacitar instrumentalmente os professores em:  

 Introdução ao uso do computador;  

 Processamento de textos;  

 Produção de aulas multimídia;  

 Utilização do computador como ferramenta de ensino.  

 Apoiar as atividades de ensino;  

 Suporte à produção de Aulas multimídia; 

 Atividades com uso da Internet.  

 Apoiar a aprendizagem acadêmica;  

 Desenvolvimento de projetos com softwares de produtividade; 
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Para a manutenção dos equipamentos dos laboratórios, utilizam-se os termos de 

garantia, no período em que estiver em vigor, sendo feito, em seguida, pelo Departamento de 

TIC da unidade. 

NORMAS DE UTILIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS: Todos os Laboratórios 

contam com regulamento e normas de utilização expostos em local visível para consulta do 

aluno. O Campus conta com cobertura da rede Wireless para acesso à internet em alguns 

locais. A Internet é utilizada para fins acadêmicos. Outros equipamentos são utilizados, na 

Instituição como um todo, e facilitam o trabalho acadêmico e de apoio. Além disso, tem-se 

acesso a serviços de correio eletrônico, páginas web, ferramentas de pesquisa e outros 

serviços de rede. Estão à disposição dos alunos, também na biblioteca, equipamentos para 

acesso à Internet. O web site da FACISA www.facisaba.com.br é a porta de entrada para uma 

Intranet Acadêmica, estruturada de forma similar às experiências das grandes empresas. 

Longe de ser uma área a ser “visitada”, esta Intranet é um ambiente virtual e natural de 

trabalho, informação, comunicação e aprendizagem para toda a comunidade acadêmica 

professores, alunos, coordenações departamentais e direção. 

 

3.14 PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO-

APRENDIZAGEM  

 

A avaliação deve ser entendida como um conjunto de estratégias que possibilita ao 

professor detectar os percalços e as dificuldades de seus alunos. Deve também contemplar 

sua reflexão no sentido de decidir acerca das alternativas e estratégias que são selecionadas 

para a resolução desses problemas. A avaliação não pode ser considerada simplesmente em 

relação à aprendizagem, mas também em referência ao ensino praticado pelo professor. A 

avaliação é o momento que o docente utiliza para também avaliar-se como parte do processo 

ensinoaprendizagem. A avaliação integra o processo de ensino-aprendizagem como um todo 

articulado incidindo a prática de avaliação em relação a determinados critérios e instrumentos 

(frequência e o aproveitamento do aluno) nas seguintes atividades: pesquisa, exercícios, 

arguições, trabalhos práticos, seminários, provas escritas e orais, estágios, atividades práticas 

e monografias. Nesse sentido, o Curso de Superior Tecnologico em Radiologia obedece a 

uma sistemática de avaliação criteriosa, por meio do acompanhamento permanente das 

atividades desenvolvidas pelos docentes, utilizando, portanto, como instrumentos de registro 

de dados, os planos de ensino e diários de classe. 
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Ao início de cada semestre o corpo docente apresenta o plano de ensino, em que 

constam ementas, objetivos, conteúdo programático, cronograma, metodologia, sistema de 

avaliação e bibliografia da disciplina. Os trabalhos acadêmicos devem atender aos requisitos 

de normalização de trabalho científico, previstos pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT. O Conselho de Curso poderá estabelecer normas complementares ao 

processo de avaliação da aprendizagem, especialmente, em relação ao Estágio 

Supervisionado, às Atividades Complementares e ao Trabalho de Conclusão de Curso, 

quando for o caso.  

O sistema de avaliação está centrado na promoção da aprendizagem do graduando, 

visando a contribuir para a formação de um profissional crítico/reflexivo, comprometido com 

as demandas sociais. 

O critério de avaliação das diferentes disciplinas, assim como os instrumentos 

viabilizados/utilizados, serve como recurso para a verificação do grau de compreensão dos 

conteúdos. Os procedimentos de avaliação constam neste PPC e nos planos de ensino de cada 

unidade curricular. 

A avaliação do processo ensino-aprendizagem para os cursos oferecidos pela FACISA 

foi concebida como processo que necessita de um investimento contínuo e para o qual a 

atenção da equipe de coordenadores e dos docentes deve voltar-se constantemente, 

caracterizando-se como ato diagnóstico para que se possa intervir e a todo tempo tomar 

decisões educativas.  

A avaliação favorece a análise das formas como o aluno elabora o seu conhecimento, 

o que deve subsidiar permanentemente o professor, permitindo a organização e reorganização 

das ações pedagógicas junto aos acadêmicos, a observação, a reflexão e o diálogo, centrados 

nas manifestações de cada educando, bem como na análise de suas produções, representando 

o acompanhamento do rendimento acadêmico. 

Os processos de avaliação refletem quatro princípios: a autonomia do professor, a 

especificidade de cada atividade, o compromisso institucional do aluno e a compreensão de 

que a avaliação é parte intrínseca do processo de ensino-aprendizagem. 

A avaliação é fundamental no processo de ensino e aprendizagem da formação 

profissional. Entendida como um processo contínuo acontecerá durante todo o 

desenvolvimento de cada curso, tendo como pressupostos básicos a avaliação participativa e 

processual nos diversos níveis, tais como: atitude de responsabilidade da instituição, dos 

professores e dos alunos acerca do processo formativo. 
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É a avaliação que possibilita a identificação de lacunas a serem superadas, aferição 

dos resultados alcançados, considerando as competências a serem construídas e a 

identificação das mudanças de percurso eventualmente necessárias. Acredita-se, assim, que 

os instrumentos de avaliação utilizados pelo professor devam privilegiar a integração da 

informação, a síntese do conhecimento adquirido, o estabelecimento de relações entre os 

conhecimentos e saberes que compõem as disciplinas, o estabelecimento de relações entre a 

teoria e prática, atitude investigativa em relação às atividades da docência e da gestão escolar. 

A aferição do rendimento escolar de cada disciplina é feita através de notas inteiras de zero a 

dez, permitindo-se a fração de décimos. Far-se-ão por semestre, no mínimo, três verificações 

de aprendizagem. As duas verificações de aprendizagem estarão marcadas no calendário 

acadêmico sendo que, terceira verificação terá o valor 10 sendo que 50% da nota será 

estabelecida pelo  professor e os outros 50% serão conceituados de acordo com as notas 

atingidas no FACISA WEB. 

O aluno que não atingir a média aritmética 3,0 (três) nas três verificações de 

aprendizagem, encontra-se reprovado na respectiva disciplina. São admitidas diversas formas 

de avaliação, para efeito da verificação de que trata este parágrafo, tais como resenhas, 

seminários, provas escritas, relatórios e outros instrumentos didaticamente aceitos.  

O aluno que não atingir a média aritmética 7,0 (sete), nas três verificações de 

aprendizagem fará um terceiro exame escrito, denominado de exame final. Será considerado 

aprovado no exame final o aluno que alcançar média aritmética 6,0 (seis) somando média e 

nota do exame final dividido por dois e o resultado for no mínimo 6,0 (seis). 

Caso o aluno não compareça a alguma verificação de aprendizagem, por motivo 

justificado, poderá requerer, no prazo de 72 (setenta e duas horas), segunda chamada da 

respectiva avaliação. 

Aprendizagem AVA denominado Moodle, no processo de construção do seu 

conhecimento, incrementando a interdisciplinaridade por meio da troca constante de saberes 

junto aos colegas e professores. As atividades semipresenciais no cumprimento do limite 

mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária é verificado considerando-se as 

atividades presenciais obrigatórias e as relativas às atividades semipresenciais mediadas por 

TIC. As atividades da FACISA WEB, compreendem: O AVA denominado Moodle que é 

disponibilizado aos alunos pela FACISA e por meio do qual é possível oferecer o apoio 

extraclasse aos discentes, monitorar a sua vida acadêmica, acompanhar as disciplinas e onde 

o aluno acessa os materiais didático pedagógicos disponibilizados pelos respectivos docentes. 
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No Moodle também são ofertadas as disciplinas interativas ou semipresenciais, conforme 

descrito anteriormente. 

O AVA Moodle é constituído de Conteúdo Web, Fórum, Avaliação/Exercícios On-

line, Portfólio e Sistema de Mensagens, os quais têm os seguintes objetivos. Conteúdo Web: 

enriquecem os conteúdos trabalhados em sala de aula por meio de conteúdos complementares 

à disciplina, que poderão conter hipertextos, vídeos e links para sites de interesse; Fórum: 

neste ambiente o aluno promove estudos de casos on-line, discorrendo sobre o assunto 

proposto, com a mediação do professor da disciplina; Avaliação/Exercícios On-line: contribui 

para a fixação e verificação da aprendizagem dos conteúdos, por meio da resolução de 

problemas de forma contínua, além de auxiliar na complementação da avaliação presencial; 

Portfólio: caracteriza-se como um espaço para a postagem de trabalhos acadêmicos 

desenvolvidos, solicitados pelos docentes, dentro dos objetivos e critérios estabelecidos e 

com prazo determinado conforme calendário; e Sistema de Mensagens: espaço que possibilita 

a comunicação para troca de informações, como avisos, comunicados e orientações entre 

alunos, professores e coordenador do curso. 

 

3.15  NÚMERO DE VAGAS 

 

  O Curso de Superior Tecnológico em Radiologia baseia-se no oferecimento de 60 

vagas anuais. Para a definição do quantitativo de vagas a instituição trabalha com critérios 

como a dimensão do corpo docente e condições de infraestrutura da IES. 

 

3.16 ATIVIDADES PRÁTICAS DE ENSINO PARA ÁREAS DA SAÚDE 

 

O curso dispõe de laboratórios específicos e multidisciplinares implantados para as 

abordagens de diferentes disciplinas distribuídas na grade curricular do curso. A IES atende 

as necessidades de atividades práticas e teórico-práticas de ensino do curso Superior 

Tecnológico em Radiologia: 

Dentro da política institucional de atualização e adequação dos ambientes especiais e 

infra-estruturais que atendem aos cursos das FACISA, a Mantenedora tem se pautado em 

oferecer aos alunos espaços específicos que colabore com a melhoria da qualidade do ensino 

e da aprendizagem, oportunizando o contato direto com a prática e a vivência das atividades 

profissionais futuras. A grade curricular do Curso  Superior Tecnológico em Radiologia 

possibilita um contato bastante intenso com a prática laboratorial, de vital importância ao 
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futuro do aluno. Desse modo, o Curso de Graduação Superior Tecnológico em Radiologia da 

FACISA disponibiliza, além das salas de aula, os seguintes laboratórios de ensino: 

Laboratório de Anatomia Humana/Fisiologia/ biologia celular/genética/embriologia, que 

compõe-se de duas salas para as práticas de Anatomia Humana, conforme descrito: Sala de 

dissecção e estudo; Sala de preparo e acondicionamento das peças anatômicas; Laboratório 

de Bioquímica/ Microbiologia/Imunologia; Laboratório de 

Histologia/Microscopia/Patologia/Parasitologia; Laboratórios de Informática. Os 

laboratórios/ambientes possuem equipamentos de biossegurança, compatíveis com suas 

finalidades de utilização e adequados à demanda de usuários, tais como: EPI (equipamentos 

de proteção individual); EPC (equipamentos de proteção coletiva); Equipamentos de proteção 

contra acidentes: ventiladores, exaustores, capelas, extintores de incêndio, emblemas 

educativos de segurança e elementos de proteção de rede elétrica; Além de outras proteções, 

de acordo com a necessidade de cada laboratório. Os trabalhos nos laboratórios buscando 

integrar a teoria com a prática. Priorizam-se as atividades em pequenos grupos, para que 

todos possam produzir conhecimento em conjunto e de uma forma mais eficaz, o que 

possibilita aos alunos o manuseio dos equipamentos existentes. A proposta para o 

desenvolvimento de cada atividade é embasada na técnica do problema. Deve-se, portanto, 

estabelecer uma relação entre os conceitos teóricos e metodológicos para a sua prática 

profissional. São realizados trabalhos específicos com temas relacionados a problemas reais. 

A avaliação e o controle do processo ensino-aprendizagem se da a cada aula prática com 

elaboração de relatórios. As aulas práticas oferecem a possibilidade de rever técnicas e 

procedimentos, assim como de adquirir maior habilidade em laboratório, antes de aplicá-los 

no cuidado ao paciente/cliente em campo, além de atenuar o impacto psicológico sofrido pelo 

aluno, quando orientado a executar técnicas invasivas pela primeira vez, minimizando suas 

dificuldades iniciais. 
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4 CORPO DOCENTE E TUTORIAL 

 

4.1 ATUAÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE – NDE 

 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) da FACISA é composto pela coordenação do 

curso e quatro professores do colegiado de Superior Tecnológico em Radiologia totalizando 5 

membros, conforme determina a Resolução do CONAES nº 1, de 17 de junho de 2010, e tem 

a função precípua da implementação e melhoria do Projeto Pedagógico do Curso de 

Graduação, contribuindo para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso, para a 

integração curricular interdisciplinar, desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, entre 

outras funções. 

 

4.2 ATUAÇÃO DO (A) COORDENADOR (A) 

 

A coordenação do Curso Superior Tecnológico em Radiologia  atua no sentido do 

aprimoramento e da qualidade do curso. Sua gestão é democrática, participativa e direcionada 

à coordenação e orientação das atividades acadêmicas com a observância do seu Projeto 

Pedagógico, na legislação educacional  específica do curso e das normas institucionais 

internas. A coordenação do Curso Superior Tecnológico em Radiologia  atua no sentido do 

aprimoramento e da qualidade do curso. As ações e projetos acadêmicos do curso são 

construídos e compartilhados com órgãos institucionais, tendo em vista a busca da 

interdisciplinaridade. As relações com a Direção Geral, Corpo Docente, Discente e 

Funcionários e Técnico-Administrativos são pautadas na ética e na cordialidade primando por 

respostas rápidas às demandas internas e externas.  

A coordenação mantém contato direto com discentes e docentes, através de reuniões 

periódicas com lideres de sala e visitas a salas de aulas e ambientes de convívio, criando 

espaço para o diálogo franco e aberto, incentivando o exercício da crítica, das solicitações e 

da apresentação de propostas ou ideias, comunicando e consultando o corpo docente e 

discente de modificações no curso. Além disso, realiza ações científicas e culturais 

objetivando a convivência entre os discentes, docentes e comunidade, utilizando-se de 

propostas didático-pedagógicas e transdisciplinares no âmbito do Curso Superior Tecnológico 

em Radiologia estimulando os processos de ensino-aprendizagem e vida acadêmica, 

envolvendo a comunidade acadêmica da IES e a comunidade local e regional. A coordenação 

busca envolver docentes e discentes na elaboração e realização de ações de cunho acadêmico 
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e social buscando o desenvolvimento científico, profissional e social do discente, 

aproximando-o da realidade do mundo que o mesmo atuará.  

 O coordenador tem também como função atuar no âmbito dos órgãos institucionais 

como membro do Conselho Superior e Presidente do Colegiado do Curso e do Núcleo 

Docente Estruturante, direcionando a convocação das reuniões ordinárias e extraordinárias, 

propondo pautas e temáticas e responsabilizando-se pela condução dos trabalhos e discussões 

e suas respectivas documentações. Em relação à postura adotada pela coordenação do curso, 

destaca-se o empenho na reestruturação do curso com o envolvimento do corpo docente e 

discente. Esse trabalho tem demonstrado a seriedade e a excelência na condução do curso, e 

que reflita na qualidade dos profissionais que serão formados pela IES no Curso  Superior 

Tecnológico em Radiologia. 

 

4.2.1 Experiência Profissional, De Magistério Superior E De Gestão Acadêmica Do (A) 

Coordenador (A) 

  

O coordenador David Reis Santos, possui graduação em ENFERMAGEM pela 

Universidade Estadual de Santa Cruz (2012), Especialista em Enfermagem em Emergência e 

APH pela Faculda Madre Thaís (2015). Atualmente é Professor da Faculdade de Ciências 

Sociais Aplicadas. Coordenador Adjunto do Colegiado de Enfermagem da FACISA. Tem 

experiência na área de Enfermagem, com ênfase em ENFERMAGEM EM EMERGÊNCIA, 

SAÚDE, BIOÉTICA, POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE, PRIMEIROS SOCORROS. 

Designada pelo Diretor da instituição – é uma profissional  crítica, reflexivo, flexível e 

proativo – catalisa o comprometimento com uma visão clara e forte, bem como envolve-se na 

busca vigorosa desta, estimulando padrões mais elevados de desempenho de todo o corpo 

docente e corpo discente de seu curso. O coordenador busca uma atuação considerando, em 

uma análise sistêmica e global, os aspectos: gestão do curso, relação com os docentes e 

discentes e representatividade nos colegiados superiores. 

 

4.2.2 Regime De Trabalho Do (A) Coordenador (A) Do Curso 

 

 O Coordenador do Curso, Prof  Esp. David Reis Santos  , possui regime de trabalho 

em tempo parcial (20 h). 
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4.3 COLEGIADO  

 

4.3.1Titulação do corpo docente do curso  

 

  O corpo docente do Curso de Superior Tecnológico em Radiologia da FACISA, 

compõe-se de 3 doutores totalizando 21%, 11 mestres totalizando 58% e 4  especialistas 

totalizando 21%. Sendo que a titulação Stricto Senso com põem 79% do total de professores 

da FACISA e 21% com titulação Lato Senso. 

 

4.3.2 Titulação do corpo docente do curso – percentual de doutores 

 

O corpo docente do Curso de Superior Tecnológico em Radiologia da FACISA, composto de 

3 doutores totalizando 21%. 

 

4.3.3 Regime de trabalho do corpo docente do curso 

  

No Curso de Superior Tecnológico em Radiologia da FACISA, 19% dos professores 

trabalham em regime tempo integral e 81% em tempo parcial 

 

4.3.4. Experiência profissional do corpo docente 

  

Mais de 76% do Curso de Superior Tecnológico em Radiologia da FACISA , possui 

experiência profissional de mais de 10 anos. 

 

4.3.5 . Experiência no exercício da docência na educação básica 

  

Mais de 70% do corpo docente do Curso de Superior Tecnológico em Radiologia da 

FACISA, possui experiência de magistério superior de mais de 03 anos  

 

4.3.6. Experiência de magistério superior do corpo docente  

  

Mais de 78% do corpo docente do Curso de Superior Tecnológico em Radiologia da 

FACISA, possui experiência de magistério superior de mais de 06 anos  
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4.3.7. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente  

 

O Colegiado do Curso é composto pelo coordenador de curso – presidente nato – por 

todos os  professores do colegiado de Superior Tecnológico em Radiologia com vínculo 

empregatício na instituição, escolhido por seus pares, e por um representante discente. 

Os representantes têm mandato de um ano, com direito à recondução, exceto o representante 

estudantil. 

Compete ao Conselho do Curso: 

I – definir o projeto pedagógico do curso de graduação, com atualização contínua; 

II – sugerir alterações no currículo do curso e deliberar sobre o conteúdo programático de 

cada disciplina e atividade; 

III – promover a avaliação periódica do curso, na forma definida pela administração superior, 

integrando-se ao sistema de avaliação institucional; 

IV – decidir, em grau de recurso, com referência à aceitação de matrículas de alunos 

transferidos ou portadores de diplomas de graduação, aproveitamento de estudos, adaptação e 

dispensa de disciplinas, de acordo com este Estatuto, o Regimento Geral e demais normas 

aplicáveis; 

V – deliberar, em primeira instância, acerca dos projetos de ensino, pesquisa e extensão de 

sua área; 

VI – desenvolver e aperfeiçoar metodologias próprias para o ensino, a pesquisa e a extensão; 

VII – promover e coordenar seminários, grupos de estudos e outros programas para o 

aperfeiçoamento de seu quadro docente, assim como, indicar, à Direção, professores para 

participarem de cursos de pós-graduação; 

VIII – exercer as demais funções que lhe forem delegadas.  

O Colegiado  de Curso reúne-se, em sessão ordinária, duas vezes durante o semestre letivo e, 

em sessão extraordinária, sempre que convocado pelo Coordenador do Curso, com a presença 

de cinco professores da instituição (além da coordenação) e um representante discente. 

 

4.4 PRODUÇÃO CIENTÍFICA, CULTURAL, ARTÍSTICA OU TECNOLÓGICA  

  

5,8% dos docentes do curso possuem Artigos publicados em periódicos científicos na 

área; 23,5% dos docentes do curso possuem Artigos publicados em periódicos científicos em 

outras áreas; 5,8% dos docentes do curso possuem Livros ou capítulos em livros publicados 

na área; 5,8% dos docentes do curso possuem Livros ou capítulos em livros publicados em 
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outras áreas; 23,5% dos docentes do curso possuem Trabalhos publicados em anais 

(completos); 29,4% dos docentes do curso possuem Trabalhos publicados em anais 

(resumos); 5,8% dos docentes do curso possuem Propriedade intelectual depositada; 5,8% dos 

docentes do curso possuem Propriedade intelectual registrada; e 47,0% dos docentes do curso 

possuem Projetos e/ou produções técnicas artísticas e culturais 
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5 INFRAESTRUTURA 

 

5.1 GABINETES DE TRABALHO PARA PROFESSORES TEMPO INTEGRAL - TI 

  

A FACISA disponibiliza gabinetes de trabalho com toda estrutura de trabalho, 

computador, impressora, internet, mesa, cadeira, armário individual, sistema de refrigeração e 

iluminação adequada para a área de trabalho para o seu quadro de professores em tempo 

integral, valorizando a produção e a dedicação do profissional na sua área de atuação 

acadêmica. 

 

5.2 ESPAÇO DE TRABALHO PARA COORDENAÇÃO DO CURSO E SERVIÇOS 

ACADÊMICOS 

 

A coordenação de curso ocupa uma área de aproximadamente 36m², composta pela 

coordenação. O espaço é dotado de sistema de refrigeração e iluminação adequada para a área 

de trabalho, o coordenador com estação com equipamento de informática individual, 

impressora e área de armazenagem. A recepção e encaminhamento dos alunos são feita pela 

secretária, com acesso a computadores e ramais para atendimento telefônico. 

 

5.3 SALA DE PROFESSORES 

 

Os docentes da FACISA dispõe de uma com 30m2, com temperatura condicionada e 

composta por mesa de estudo coletiva, áreas de estudo individual, equipamentos de 

informática com acesso a internet e armários para armazenamento de objetos pessoais e 

material. Além disso, o acesso a internet sem fio garante àqueles que trazem seus 

computadores portáteis o acesso a rede, possibilitando o bom desenvolvimento das atividades 

complementares a sala se aula. O espaço permite a total integração entre os professores dos 

diferentes cursos e os coordenadores. 

 

5.4. SALAS DE AULA 

 

  A FACISA dispõe de 25 (salas) de aula, divididas em salas com capacidade de 50 

alunos (14), salas com capacidade entre 20 e 30 alunos (8) e salas com capacidade entre 30 e 

40 alunos (3). Todas as salas são refrigeradas, contam com instalação para suporte 
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audiovisual, mesa de professor e cadeiras com pranchetas. A diversidade na dimensão das 

salas favorece a variação nos tamanhos das turmas quando das disciplinas teóricas e práticas 

ainda disponibiliza de um auditório com capacidade 400 pessoas, para seminários, palestra e 

aulas. 

 

5.5. ACESSO DOS ALUNOS A EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

 

  Os laboratórios de Informática da FACISA, além de propiciar ambiente para a 

aprendizagem das ferramentas computacionais propriamente ditas, funcionam como sala de 

aula informatizada, nas quais alunos e professores desenvolvem atividades acadêmicas 

relacionadas aos diversos conteúdos, apoiados por softwares de gerenciamento (Suíte Office), 

recursos de multimídia e acesso pleno e ininterrupto à Internet. Além disso, nos laboratórios 

técnicos das aulas práticas, o aluno terá acesso a ferramentas computacionais para pesquisa e 

simulações de dados.  

A FACISA dispõe de 2 laboratórios de informática, sendo: Laboratório Os 

laboratórios de Informática da FACISA, além de propiciar ambiente para a aprendizagem das 

ferramentas computacionais propriamente ditas, funcionam como sala de aula informatizada, 

nas quais alunos e professores desenvolvem atividades acadêmicas relacionadas aos diversos 

conteúdos, apoiados por softwares de gerenciamento (Suíte Office), recursos de multimídia e 

acesso pleno e ininterrupto à Internet.  

Além disso, nos laboratórios técnicos das aulas práticas, o aluno terá acesso a 

ferramentas computacionais para pesquisa e simulações de dados. A FACISA dispõe de 2 

laboratórios de informática, sendo, um laboratório para Uso Geral, com 40m², 12 

computadores, horário de funcionamento: 14:00 ás 22:00; E outro Laboratório para aulas, 

com 40m², 12 computadores, e Lousa, horário de funcionamento: 19:00 -22:40. Além disso 

todos os laboratórios contam com cobertura de Internet Wireless para que os alunos possam 

utilizar seus notebook para fins acadêmicos 

Os Laboratórios possuem computadores com as seguintes configurações 

Memória Ram 1GB 

HD 80GB 

Processador Celeron Dual Core 

Acesso à Internet Firefox, Google Chrome 

Sistema Operacional Windows XP SP3, Duzeru O.S – (Linux) 

Suíte Office WPS Office Free Edition 
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Leitor de PDF Adobe Acrobat DC 

Antivírus Panda Free 

 Utilização dos Laboratórios de Informática Os laboratórios são utilizados por professores e 

alunos para a realização de trabalhos acadêmicos; pela administração, para a realização de 

trabalhos técnicos; para a promoção de cursos de informática (treinamentos). Os laboratórios, 

juntamente com os recursos tecnológicos existentes em outros ambientes, apoia o objetivo 

permanente de incluir o uso dos recursos de TI na rotina de trabalho de professores e alunos, 

permitindo, capacitar instrumentalmente os professores em:  

 

 

 

 

 

 

ernet.  

 

 

Para a manutenção dos equipamentos dos laboratórios, utilizam-se os termos de garantia, no 

período em que estiver em vigor, sendo feito, em seguida, pelo Departamento de TIC da 

unidade. NORMAS DE UTILIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS:  Todos os Laboratórios 

contam com regulamento e normas de utilização expostos em local visível para consulta do 

aluno. O Campus conta com cobertura da rede Wireless para acesso à internet em alguns 

locais. A Internet é utilizada para fins acadêmicos. Outros equipamentos são utilizados, na 

Instituição como um todo, e facilitam o trabalho acadêmico e de apoio. Além disso, tem-se 

acesso a serviços de correio eletrônico, páginas web, ferramentas de pesquisa e outros 

serviços de rede. Estão à disposição dos alunos, também na biblioteca, equipamentos para 

acesso à Internet. O web site da FACISA www.facisaba.com.br é a porta de entrada para uma 

Intranet Acadêmica, estruturada de forma similar às experiências das grandes empresas. 

Longe de ser uma área a ser “visitada”, esta Intranet é um ambiente virtual e natural de 

trabalho, informação, comunicação e aprendizagem para toda a comunidade acadêmica 

professores, alunos, coordenações departamentais e direção. 
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5.6. BIBLIOTECA  

 

A Biblioteca é um espaço onde são salvaguardadas e disseminadas as informações, tem 

como principal objetivo fornecer um bom conteúdo informacional e uma estrutura de qualidade 

para a comunidade acadêmica. A figura do bibliotecário é muito importante para o 

desenvolvimento, organização e construção de um sistema de biblioteca multidisciplinar, pois ele 

deve estar atento as mudanças para oferecer sempre o melhor para seus usuários. 

A FACISA dispõe de uma biblioteca, que foi criada com o objetivo de atender e suprir as 

necessidades informacionais dos seus usuários internos e externos, disponibilizando conteúdo, 

com eficiência, através da seleção, armazenamento, recuperação e divulgação da bibliografia, 

dando apoio ao ensino, pesquisa e extensão. 

 

5.6.1. Formas de atualização e expansão do acervo  

 

A FACISA apresenta, em seu orçamento anual, uma reserva técnica semestral destinada à 

aquisição de títulos - incluídas as assinaturas de periódicos especializados e outras publicações. 

Essas aquisições são efetuadas atendendo as recomendações dos professores de cada disciplina, 

tendo como base a sustentação curricular de seus cursos. Essa importância cobre também recursos 

de interligação tele-informatizada e tudo que caracterize um moderno e eficiente processo 

informativo disponível para os seus usuários.  

Os recursos para expansão encontram-se identificados no planejamento econômico-

financeiro encaminhado junto a este Plano de Desenvolvimento Institucional. O Plano de 

Expansão e Atualização do Acervo (PEAA), defini as políticas que norteiam sua evolução. 

 

5.6.2. Perfil da equipe técnico-administrativa  

 

A entidade conta como já citado anteriormente, com bibliotecário legalmente habilitado 

para o exercício da chefia técnica da Biblioteca sendo responsável pela organização do setor, com 

as suas várias seções de atendimento e elaboração técnica. Da mesma forma, cabe à auxiliar de 

biblioteca, em suas funções de direção e orientação qualificadas, identificar a composição do 

acervo bibliográfico e sua expansão, a partir dos planos de ensino das disciplinas, com os títulos e 

volumes suficientes para oferecer aos alunos condições plenas de sustentação aos estudos, 

segundo as indicações docentes e supervisionar a aquisição de acervo referencial básico e o 

estabelecimento dos convênios viáveis, no campo dos estudos ofertados pela FACISA. A 
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Biblioteca funciona em horário das 8h às 12h e das 14h às 22 horas, de segunda a sexta-feira e, 

aos sábados, das 8h às 12h.  

 

5.6.3. Nível de informatização da biblioteca  

 

Todo o sistema de consulta, empréstimo e catalogação do acervo da Biblioteca da 

FACISA encontra-se informatizado a partir do Sistema SAGRES, desde a circulação 

(empréstimo, devolução, reservas), incluindo a catalogação e controle de registros de todos os 

tipos de materiais que compõem o acervo.  A consulta ao catálogo da Biblioteca é disponibilizada 

em seus terminais. A partir do sistema adotado, é possível controlar todo o fluxo de serviços e o 

acervo.  

O Sistema tem por finalidade armazenar e processar informações de documentos e 

materiais bibliográficos. Nesse sentido, auxilia usuários e profissionais da área quanto à 

verificação de obras que tratam de algum assunto específico, catalogação e classificação de obras 

e impressão de etiquetas. Possibilita, ainda, a impressão de diversos relatórios para suporte e 

auxílio a usuários. O módulo empréstimo permite ao responsável pela Biblioteca controlar o fluxo 

desta rotina, saber quantos livros foram emprestados e a previsão de devolução, controlando ainda 

os usuários que possam ficar em débito com a Biblioteca.  

Os equipamentos de informática também são disponibilizados aos alunos no Laboratório 

de Informática, que funciona como extensão da Biblioteca, onde os discentes realizam pesquisas e 

trabalhos acadêmicos através da internet.  

 

5.6.4. Tipo de catalogação, classificação e indexação  

 

A catalogação do acervo é descritiva, feita de acordo com as normas da ACR2, que emite 

regras internacionais para padronização de bibliotecas.  

A classificação utilizada é a CDD (Sistema de Classificação Decimal de Dewy), que é um 

esquema de classificação uniformizado e normatizado, amplamente usado nacional e 

internacionalmente.  

A indexação, tanto de livros como de periódicos, atende a um sistema próprio, de acordo 

com o usuário e sua maior facilidade de consultá-la. Os sumários dos periódicos encontram-se 

disponíveis na base de consulta. Os termos para indexação de livros também utilizam sistema 

próprio da Biblioteca.  
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5.6.5. Condições de acesso ao material bibliográfico  

 

O acesso ao acervo é livre a toda a comunidade. A Biblioteca funciona com sistema de 

empréstimos domiciliares e consultas in loco. Está aberta, em todos os seus setores e 

potencialidades, prioritariamente, aos alunos, professores e pessoal técnico-administrativo, 

podendo ser utilizada, dentro das suas possibilidades de atendimento, pela comunidade.  

 

5.6.6. Formas de empréstimos  

 

Domiciliar normal - empréstimos em dias corridos, que variam conforme a categoria do 

usuário. Alunos, 05 dias úteis; professores, 15 dias úteis e funcionários, 15 dias. Este tipo de 

empréstimo pode ser renovado até 3 vezes se o livro não possuir reserva.  

Domiciliar reduzido - tipo de empréstimo efetuado pelo período de 2 dias. Há 

possibilidade de até duas renovações, caso não haja reserva.  

Sala de aula - empréstimo pelo período de 2 horas. Há a possibilidade de apenas uma 

renovação, caso não haja reserva. A partir de 17h30, os materiais que estiverem reservados para 

overnight terão seu período de empréstimo reduzido, para que às 19h30 o livro esteja disponível 

ao aluno da reserva.  

Overnight - liberado a partir das 19h30 de segunda a quinta-feira, ou até o penúltimo dia 

útil antes de feriados em que não haja interrupção das atividades da Biblioteca por mais de um 

dia. A devolução deve ser efetuada no próximo dia útil até as 10h.  O atraso na devolução está 

sujeito a multa e suspensão automática.  

Final de semana - empréstimo liberado a partir das 19h30 às sextas-feiras, ou sábado até 

as 10h, sendo que, se o aluno da reserva não levar o material até este horário, o livro ficará 

disponível para qualquer outro usuário. Em caso de feriado ou recesso que antecede finais de 

semana, os livros serão liberados a partir das 18h do último dia útil antes do feriado ou recesso. A 

devolução ficará marcada para o próximo dia útil, até as 10h.  

Todos os usuários têm direito de fazer reserva de publicação que já esteja emprestada, 

bastando para isto solicitar o serviço no balcão de atendimento. 

 

5.6.7 Bibliografia Básica 

 

  O acervo está informatizado no sistema (Sagres) que está disponibilizado no site da 

FACISA com acesso on-line ao catalogo. O acervo é composto de livros, monografias, 
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dicionários, periódicos, artigos de periódicos, enciclopédias, normas técnicas, CD-Rom, DVD 

e VHS. Atualmente disponibiliza em seu acervo 6.000 mil títulos de livros com um montante 

de 16.000 mil exemplares de livros, 1.200 monografias, 143 vídeos e são todos tombados 

junto ao patrimônio da FACISA. O acervo bibliográfico da FACISA/CESESB é de acesso 

livre. O acervo bibliográfico é atualizado constantemente e sua relação para a bibliografia 

básica é de 6 exemplares, de cada um dos três títulos especificados nas ementas dos 

componentes curriculares que compõe o curso de Superior Tecnologico em Radiologia. 

Portanto, o acervo atende às indicações bibliográficas básicas e complementares referidas nos 

programas das disciplinas/semestres do Curso de Superior Tecnologico em Radiologia. A 

FACISA ainda disponibiliza aos discentes e docentes o acesso a Biblioteca Virtual 3.0 da 

Pearson, que apresenta mais de 3.000 títulos das diversas áreas. 

 

5.6.8. Bibliografia Complementar 

  

A Bibliografia Complementar oferece aos discentes e docentes 2 exemplares de cada 

um dos cinco títulos das unidades complementares, atende as indicações bibliográficas 

complementares referidas nos programas dos conteúdos curriculares. A FACISA ainda 

disponibiliza aos discentes e docentes o acesso a Biblioteca Virtual 3.0 da Pearson, que 

apresenta mais de 3.000 títulos das diversas áreas. 

 

5.6.9. Periódicos Especializados 

 

A FACISA disponibiliza em sua biblioteca  6 títulos especializados na área  de 

Radiologia e áreas afins  e conta com uma biblioteca virtual com mais de 3 mil títulos.    

  

5.7. LABORATÓRIOS DIDÁTICOS ESPECIALIZADOS: QUANTIDADE 

  

Os laboratórios didáticos especializados implantados com respectivas normas de 

funcionamento, utilização e segurança atendem, em uma análise sistêmica e global, aos 

aspectos: quantidade de equipamentos adequada aos espaços físicos e alunos vagas 

autorizadas.  
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5.8. LABORATÓRIOS DIDÁTICOS ESPECIALIZADOS: QUALIDADE 

   

Os laboratórios contam com regulamento específico, destinado à realização das aulas 

práticas, contando com espaços, equipamentos e serviços voltados ao atendimento pleno das 

atividades propostas às demandas do curso. 

Os laboratórios especializados de qualidade atendem as respectivas normas de 

funcionamento, utilização e segurança buscam atender, em uma análise sistêmica e global, aos 

aspectos: adequação, acessibilidade, atualização de equipamentos e disponibilidade de 

insumos. As normas de funcionamento, utilização e segurança estão fixadas nos devidos 

laboratórios.  

 

5.9. LABORATÓRIOS DIDÁTICOS ESPECIALIZADOS: SERVIÇOS 

  

Os serviços dos laboratórios especializados implantados com respectivas normas de 

funcionamento, utilização e segurança buscam atender, em uma análise sistêmica e global, aos 

aspectos: apoio técnico, manutenção de equipamentos e atendimento à comunidade. 

Os laboratórios contam com regulamento específico, destinados à realização das aulas 

práticas, com perspectiva de pleno atendimento das demandas do curso, além dos espaços, 

equipamentos e serviços destinados aos laboratórios atenderem, plenamente, as atividades 

propostas do curso. Nesse sentido, os laboratórios específicos para o Curso  Superior 

Tecnológico em Radiologia, em relação à área física, equipamentos, rotinas e protocolos e 

técnicos especializados, atendem aos padrões de qualidade e as normas de biossegurança.  

 

5.10. LABORATÓRIOS DE ENSINO PARA A ÁREA DA SAÚDE 

 

O curso dispõe de laboratórios específicos e multidisciplinares implantados para as 

abordagens de diferentes disciplinas distribuídas na grade curricular do curso. A IES atende as 

necessidades de atividades práticas e teórico-práticas de ensino do curso Superior 

Tecnológico em Radiologia: 

Dentro da política institucional de atualização e adequação dos ambientes especiais e 

infra-estruturais que atendem aos cursos das FACISA, a Mantenedora tem se pautado em 

oferecer aos alunos espaços específicos que colabore com a melhoria da qualidade do ensino e 

da aprendizagem, oportunizando o contato direto com a prática e a vivência das atividades 

profissionais futuras. A grade curricular do Curso  Superior Tecnológico em Radiologia 
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possibilita um contato bastante intenso com a prática laboratorial, de vital importância ao 

futuro do aluno. Desse modo, o Curso de Graduação Superior Tecnológico em Radiologia da 

FACISA disponibiliza, além das salas de aula, os seguintes laboratórios de ensino: 

Laboratório de Anatomia Humana/Fisiologia/ biologia celular/genética/embriologia, que 

compõe-se de duas salas para as práticas de Anatomia Humana, conforme descrito: Sala de 

dissecção e estudo; Sala de preparo e acondicionamento das peças anatômicas; Laboratório de 

Bioquímica/ Microbiologia/Imunologia; Laboratório de 

Histologia/Microscopia/Patologia/Parasitologia; Laboratórios de Informática. Os 

laboratórios/ambientes possuem equipamentos de biossegurança, compatíveis com suas 

finalidades de utilização e adequados à demanda de usuários, tais como: EPI (equipamentos 

de proteção individual); EPC (equipamentos de proteção coletiva); Equipamentos de proteção 

contra acidentes: ventiladores, exaustores, capelas, extintores de incêndio, emblemas 

educativos de segurança e elementos de proteção de rede elétrica; Além de outras proteções, 

de acordo com a necessidade de cada laboratório. Os trabalhos nos laboratórios buscando 

integrar a teoria com a prática.  

Priorizam-se as atividades em pequenos grupos, para que todos possam produzir 

conhecimento em conjunto e de uma forma mais eficaz, o que possibilita aos alunos o 

manuseio dos equipamentos existentes. A proposta para o desenvolvimento de cada atividade 

é embasada na técnica do problema. Deve-se, portanto, estabelecer uma relação entre os 

conceitos teóricos e metodológicos para a sua prática profissional. São realizados trabalhos 

específicos com temas relacionados a problemas reais. A avaliação e o controle do processo 

ensino-aprendizagem se da a cada aula prática com elaboração de relatórios. As aulas práticas 

oferecem a possibilidade de rever técnicas e procedimentos, assim como de adquirir maior 

habilidade em laboratório, antes de aplicá-los no cuidado ao paciente/cliente em campo, além 

de atenuar o impacto psicológico sofrido pelo aluno, quando orientado a executar técnicas 

invasivas pela primeira vez, minimizando suas dificuldades iniciais. 
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6. REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS  

 

6.1. DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DO CURSO 

 

O PPC está coerente com a Resolução CNE/CP 3, De 18 de Dezembro de 2002 que 

institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Superior Tecnológico em Radiologia 

e é transcrita abaixo neste tópico pois norteia toda a concepção do curso, buscando-se atendê-

la integralmente. 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, nos termos da Lei Nº 9.394/96, com 

a redação dada pelas Leis Nº 10.639/2003 e N° 11.645/2008, e da Resolução CNE/CP N° 

1/2004, fundamentada no Parecer CNE/CP Nº 3/2004. 

O requisito legal acerca das diretrizes curriculares nacionais para a educação das 

relações étnico-raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena faz 

parte do Projeto Institucional da IES, estando incluso na disciplina de Homem e Sociedade. 

Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no 

Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 

30/05/2012. 

O requisito legal acerca das diretrizes curriculares nacionais para a educação das 

relações étnico-raciais e para o ensino de Educação em Direitos Humanos faz parte do Projeto 

Institucional da IES, estando incluso na disciplina de Homem e Sociedade. 

 Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, conforme 

disposto na Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012. 

 O atendimento à Lei 12.764 de 27 de dezembro de 2012 é garantido pelo NÚCLEO 

DE APOIO PSICO PEDAGÓGICO – NAP. O NAP: se reúne para deliberar sobre 

procedimentos a serem adotados em caso de matrícula de alunos com deficiências, limitações, 

superdotações ou com Transtorno do Espectro Autista. O NAP deverá garantir o atendimento 

ao Estudante com Deficiências, limitações, superdotações e com Transtorno do Espectro 

Autista, prevendo o desenvolvimento de ações voltadas para o acesso, para a permanência e 

para qualidade do ensino oferecidos aos estudantes matriculados na Instituição e aos seus 

colaboradores. O NAP deverá garantir que a proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno 
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do Espectro Autista, nos termos legais, sejam completamente atendidos. Caso haja 

necessidade, o NAP designará profissional para acompanhar o estudante portador da síndrome 

nas atividades acadêmicas. 

 

 

Titulação do corpo docente: A Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas - FACISA atenderá 

ao requisito legal acerca do art. 66 da Lei nº 9.394/96 quanto à titulação do corpo docente em 

possuir formação em pós-graduação ―lato ou stricto-sensu. Todos os docentes da instituição 

estarão enquadrados dentro dessa normativa.  

Núcleo Docente Estruturante (NDE): O NDE do Curso de Superior Tecnologico em 

Radiologia está de acordo com a Resolução CONAES n.1, de 17/6/2010, com o Regimento da 

instituição  

Carga horária mínima, em horas: A Faculdade de Ciência Sociais Aplicadas -FACISA 

atenderá ao requisito legal acerca da Portaria Normativa nº 10/2006; Portaria nº 1024/2006 e, 

Resolução CNE/CP 3/2002, que trata da carga horária mínima em horas – para os cursos 

superiores de tecnologia. “Considera-se a carga horária total das disciplinas do curso, 

multiplica-se pela hora aula local (45, 50 ou outros minutos), e divide-se pela hora-relógio (60 

minutos). Esse resultado deve ser somado à carga horária de atividades complementares (esta 

em hora relógio 60 minutos) e estágio supervisionado e TCC (esta em hora relógio 60 

minutos), resultando a carga horária total do curso” 

Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, 

conforme disposto na CF/88, Art. 205, 206 e 208, na NBR 9050/2004, da ABNT, na Lei N° 

10.098/2000, nos Decretos N° 5.296/2004, N° 6.949/2009, N° 7.611/2011 e na Portaria N° 

3.284/2003. Na Faculdade Ciências Sociais Aplicadas - FACISA está implantado o 

PROGRAMA DE APOIO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, que media o relacionamento 

entre docentes, técnico-administrativos e discentes, orientando e apoiando o Colegiado do 

Curso e o NDE na adequação curricular para atender às demandas das pessoas com 

deficiência e/ou com mobilidade reduzida, por meio do Programa de Monitoria Especial, 

adaptada aos recursos físicos da IES, apoiando os estudantes com portadores de deficiências 

e/ou com mobilidade reduzida, disponibilizando pessoal especializado, como intérpretes de 

língua de sinais. A estrutura física da IES foi concebida para facilitar a circulação e o uso de 

todos os ambientes institucionais.  

Disciplina de Libras. A Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002 reconhece a Língua 

Brasileira de Sinais - Libras como meio legal de comunicação e expressão de natureza visual-
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motora, com estrutura gramatical própria, de uso das comunidades de pessoas surdas; e reza 

que os sistemas educacionais federal, estadual e municipal e do Distrito Federal devem 

garantir a inclusão nos cursos de formação de Educação Especial, de Fonoaudiologia e de 

Magistério, em seus níveis médio e superior, do ensino de Libras, como parte integrante dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, conforme legislação vigente. 

Por sua vez, o Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei nº 

10.436, de 24 de abril de 2002, trata do papel do poder público e das empresas que detém 

concessão ou permissão de serviços públicos, no apoio ao uso e difusão de Libras; na 

formação, capacitação e qualificação de docentes, servidores e empregados para o uso e 

difusão de Libras e à realização da tradução e interpretação de Libras - Língua Portuguesa, e, 

consequentemente, da formação em nível superior do docente de Libras, da formação em 

nível médio do instrutor de Libras, e da formação do tradutor e intérprete de Libras - Língua 

Portuguesa. O referido Decreto, no seu §2º do art. 7º, reza ainda que a partir de um ano da 

publicação deste Decreto [2006], os sistemas e as institutos de ensino da educação básica e as 

de educação superior devem incluir o docente de Libras em seu quadro de magistério. 

O processo de inclusão de Libras como disciplina curricular deve iniciar-se nos cursos de 

Educação Especial, Fonoaudiologia, Pedagogia e Letras, ampliando-se progressivamente para 

as demais licenciaturas, de modo que a partir de um ano da publicação do Decreto Nº 5.626, 

ou seja, a partir de 2006, os sistemas e as instituições de ensino da educação básica e as de 

educação superior devem incluir o docente de Libras em seu quadro do magistério. 

Em conformidade com a Lei nº 10.436, de 14 de abril de 2002, e o Decreto nº 5.626, de 22 de 

dezembro de 2005, a disciplina de LIBRAS será ofertada obrigatoriamente nos cursos 

previstos na legislação e de forma optativa nos demais cursos.  

Informações acadêmicas: As informações acadêmicas da Faculdade de Ciências 

Sociais Aplicadas- FACISA estarão disponibilizadas de forma impressa e web Site, no PPC, 

normas emanadas do Conselho Superior - CONSU, Regimento, PDI-PPI, Guia Acadêmico, 

disponíveis para acesso em área própria da Biblioteca e de forma virtual no Web Site da 

FACISA. 

Políticas de educação ambiental: O reconhecimento do papel transformador da 

temática Educação Ambiental torna-se cada vez mais visível diante do atual contexto 

regional, nacional e mundial em que a preocupação com as mudanças climáticas, a 

degradação da natureza, a redução da biodiversidade, os riscos socioambientais locais e 

globais, as necessidades planetárias são evidenciadas na prática social atual. 
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A FACISA entende que o termo Educação Ambiental é empregado para especificar 

um tipo de educação, um elemento estruturante em constante desenvolvimento, demarcando 

um campo político de valores e práticas, mobilizando a comunidade acadêmica, 

comprometida com as práticas pedagógicas transformadoras, capaz de promover a cidadania 

ambiental. 

Neste contexto, no curso de Superior Tecnológico em Radiologia há integração da 

educação ambiental às disciplinas do curso de modo transversal, contínuo e permanente. Os 

componentes curriculares que abordam a temática Educação Ambiental durante o período de 

integralização do curso são: Homem e Sociedade e Saúde Ambiental e da Comunidade.  

Projeto Eco-Facisa - Educação Ambiental, Preservação e Sustentabilidade: A FACISA 

mantém uma área verde de 10.000 m² destinada a preservação da Mata Atlântica, na qual, 

vem sendo realizados alguns projetos de sustentabilidade, educação ambiental e ecoturismo. 

ECO-FACISA; A FACISA mantém uma área verde de 10.000 m² destinada à 

preservação da Mata Atlântica, na qual, vêm sendo realizados alguns projetos de 

sustentabilidade, educação ambiental e ecoturismo. Destaca-se a eco-trilha, na qual, os 

discentes e visitantes, recebem instruções a respeito da fauna, flora, formação geológica, e 

discutem de maneira participativa através da experiência in loco temas referentes á 

sustentabilidade ecológica. Com seguintes objetivos: desenvolver a compreensão integrada do 

meio ambiente para fomentar novas práticas sociais e de produção e consumo; garantir a 

democratização e acesso às informações referentes à área socioambiental; estimular a 

mobilização social e política e o fortalecimento da consciência crítica; incentivar a 

participação individual e coletiva na preservação do equilíbrio do meio ambiente; estimular a 

cooperação entre as diversas regiões do País, em diferentes formas de arranjos territoriais, 

visando à construção de uma sociedade ambientalmente justa e sustentável, e também 

fortalecer a cidadania, a autodeterminação dos povos e a solidariedade, a igualdade e o 

respeito aos direitos humanos. 
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7. CONSIDERAÇÕES  

 

 Entendemos que ideias, diretrizes e projetos, ainda que relevantes no trabalho 

educativo, não viabilizam, por si só, as condições e os processos necessários à sua 

materialidade, pois eles apenas dão asas aos nossos desejos, orientam nossos caminhos, 

expressam posições, concentram e direcionam esforços coletivos, vez que não concretizam 

todas as condições para o fazer. 

 Na atualidade necessitamos de uma educação para a decisão, para a responsabilidade 

social e política, portanto é preciso uma nova cultura educacional agindo na escola em seus 

diversos níveis e modalidades. Um sistema que concentre suas maiores energias no 

desenvolvimento de novas habilidades intelectuais, dando lugar a uma estrutura mental capaz 

de resistir ao peso do ceticismo, do dogmatismo, da fragmentação, da falta de crítica e 

reflexão, da falta de criatividade, de diálogo, da falta de humanidade. Faz-se necessário, hoje, 

numa sociedade de transição como a nossa a superação do falso dilema humanístico-

tecnológico e avançar para uma educação que priorize a dimensão política, técnica, humana, 

estética, ética e crítica. É superar a concepção do “eu fabrico” para a concepção do “eu me 

maravilho” (FREIRE,1996). 

 Assim, para que as diretrizes curriculares potencializem inovações, somando-se a sua 

interpretação crítica, é necessário pensar /pôr em andamento – de forma integrada, estratégias 

de acumulação de poder, de viabilização de recursos diversos, de produção de parcerias, de 

formação de massa crítica, de concretização de projetos dinâmicos, mobilizadores, 

aproximadores e inovadores.  Outro ponto a ser considerado refere-se ao fato de que, apesar da 

sociedade pós-moderna, caracterizada pelo alto grau de automação, requerer um profissional 

preparado técnico e cientificamente. É preciso pensar em preservar o que o homem tem de 

mais precioso, sua liberdade e humanidade. Para tanto, deve-se preservar a humanidade e a 

autonomia de pensamento, e esta, jamais poderá ser construída por um  currículo 

fragmentado, frio e inflexível. Nessa perspectiva, acredita-se que as diretrizes Curriculares 

têm a finalidade de fornecer referências para as discussões a respeito da formação, 

desenvolvimento e avaliação de um projeto político pedagógico dos cursos de graduação e, 

não necessariamente, a função de estabelecer currículos e formações para estes. 

 O curso de graduação em Radiologia da FACISA através deste Projeto Pedagógico 
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pautou-se nas Diretrizes Curriculares para os Cursos de Radiologia e trás a proposta de um 

currículo aberto, flexível e generalista. Para a superação da fragmentação busca-se uma visão 

de totalidade, um olhar abrangente, a articulação estreita dos saberes e capacidades. A 

superação da fragmentação só se tornará possível se ela se tornar o lugar comum de um 

projeto educacional, entendido. 
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8 COMENTÁRIOS 

 

Considerando que a revisão do Projeto Pedagógico do Curso de Radiologia foi 

concluída, o momento agora é de preparação para os novos rumos do Curso. Sabe-se que 

novos desafios virão. Toda a comunidade acadêmica está na expectativa do reconhecimento, 

no próximo ano, o que nos tornará mais fortes e nos dará maiores oportunidades de crescer e 

consolidar no mercado educacional. 

 O projeto Pedagógico busca definir uma direção. É uma ação intencional, com um 

sentido explícito e um compromisso definido coletivamente. Por essa razão, todo projeto 

Pedagógico de Curso é, também, um projeto político, uma vez que está intimamente 

articulado ao compromisso sócio-político com os interesses coletivos da sociedade como um 

todo. Isso se compreende à medida que se observa que o Projeto Pedagógico do Curso firma 

um compromisso da Instituição com a formação do cidadão para a sociedade. 

É através deste documento o qual é um instrumento de trabalho reflexivo que será 

sempre avaliado com a finalidade de possibilitar atualizações contínuas, modificações viáveis 

que sejam necessárias e importantes para o ensino em consonância com o aprendizado dos 

alunos, objetivando a formação de competentes profissionais aptos a exercerem suas futuras 

atividades da profissão. 

Diante do exposto, a instituição tem a oportunidade de apresentar à sociedade, 

profissionais em Radiologia, com perfil humanista, qualificados para atuar nas áreas técnicas, 

administrativas e educativas, em nível de serviços de saúde público ou privado, bem como 

para o desenvolvimento de pesquisa científica, orientação sanitária individual e coletiva e 

atenção ao paciente dentro dos preceitos éticos. 
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ANEXO A: PROJETO DO LABORATORIO RADIOLOGIA  
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