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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL 

Curso Superior de Tecnologia em Radiologia  

1. IDENTIDADE DO CURSO  

1.1. Título Obtido 

Tecnólogo em Radiologia 

1.2. Legislação 

Resolução GR/UNCISAL Nº 006/2006 – UNCISAL - Autorização 

Portaria SEE/AL nº 742/2010- Reconhecimento do Curso Superior de Tecnologia em 
Radiologia. 

1.3. Carga Horária 

3080 horas 

1.4. Duração 

3 anos, com prazo máximo de integralização curricular de 4 anos e meio. 

1.5. Vagas 

60 anuais, divididas em 30 vagas semestrais. 

1.6. Turno 

Noturno 

1.7. Objetivos do Curso  

Formar profissionais que executem as técnicas radiológicas, no setor de 

radiodiagnóstico; radioterápicas, no setor de terapia; radioisotópicas; no setor de 

radioisótopos; industrial, no setor industrial e de medicina nuclear. Este profissional pode 

gerenciar os serviços e procedimentos radiológicos, atuando conforme as normas de 

biossegurança e radioproteção em clínicas de radiodiagnóstico, hospitais, policlínicas, 

laboratórios, indústrias, fabricantes e distribuidores de equipamentos hospitalares (MEC, 

2010).  

1.8. Perfil Profissional 

Profissionais capazes de desenvolver atividades técnicas e gerenciais na área da 

saúde, operando equipamentos de radiologia geral e digital, mamografia, densitometria 

óssea, tomografia computadorizada, ressonância magnética nuclear, medicina nuclear e 

radioterapia; gerenciar, coordenar e supervisionar serviços voltados para a imaginologia e 

gestão de qualidade em radiodiagnóstico (MEC, 2010). 

1.9. Campo de Atuação Profissional 

Clínicas de Radiologia e Diagnóstico por imagem; Instalações nucleares na área de 

Saúde: Serviços de Radioterapia e de Medicina Nuclear; Hospitais Públicos e Privados, 
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Ambulatórios e Unidades Básicas de Saúde que trabalhem com aquisição e processamento 

de imagem médicas.  

1.10 Trajetória Avaliativa 
 

INDICADORES INSTITUCIONAIS 

UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE 

ALAGOAS – UNCISAL 

IGC: 3 (2.6378) 2010 

IGC: 3 (2,3995) 2013 

INDICADORES DE CURSO 

RADIOLOGIA UNCISAL 
ENADE: 2,20 

3 
CPC: 3 
2,20 

2010 

2. GESTÃO DO CURSO 

O modelo de gestão exercido pelo curso segue as definições concernentes à política 

de gestão institucional, que prevê um ciclo contínuo de tomada de decisões, planejamento, 

execução, avaliação e controle. Inclui ações de natureza operacional voltadas para as rotinas 

da vida acadêmica e ações de natureza estratégica com foco na análise e resolutividade de 

questões, finalização de processos, simplificação e agilização de procedimentos acadêmicos. 

Estruturada por áreas de atuação, a gestão do curso está organizada em 3 (três) instâncias 

específicas: 

1) Executiva – própria da Coordenação do Curso que, em articulação com os 

dirigentes da universidade, professores, alunos e funcionários, tem a função de coordenar, 

acompanhar e avaliar as atividades acadêmicas do curso; 

2) Consultiva e Deliberativa – própria do Colegiado de Curso, mediante as funções de 

assessoramento frente as questões de ensino, pesquisa e extensão, no âmbito do curso; 

3) Consultiva e Propositiva - própria do Núcleo Docente Estruturante mediante as 

funções de concepção, elaboração, consolidação, acompanhamento e contínua atualização 

do Projeto Pedagógico do Curso. 

2.1. Coordenador do Curso 
 

Instituído pela Portaria /UNCISAL Nº 071/2016, de 04 de abril de 2016, a 

coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Radiologia tem a seguinte 

representatividade: 

Coordenador do Curso Gustavo Henrique de Figueiredo Vasconcelos 

Formação acadêmica 
Tecnólogo em Radiologia, pela Universidade Estadual de Ciências da 
Saúde de Alagoas – UNCISAL, Turma de 2009. 

Titulação 
Especialista em Proteção Radiológica e Segurança de Fontes Radioativas. 
Especialista em Docência para a Educação Profissional. 

Regime de trabalho Professor Auxiliar - 20 horas. 

Tempo de exercício na IES 
Docência: desde Novembro de 2009 

Coordenação de Curso Superior: Desde Novembro de 2012 
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Atuação profissional 

Tecnólogo em Radiologia do Hospital Universitário Professor Alberto 
Antunes, da Universidade Federal de Alagoas. 
Professor do Curso de Técnico em Radiologia do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial – SENAC/AL. 

2.2. Núcleo Docente Estruturante 

Conforme a legislação vigente e as definições regimentais institucionais, o Núcleo 

Docente Estruturante é uma instância consultiva e propositiva, constituída por um grupo de 

docentes com atribuições acadêmicas relativas à concepção, elaboração, consolidação, 

acompanhamento e contínua atualização do projeto pedagógico do curso.  

Desde março de 2016, o Curso Superior de Tecnologia em Radiologia tem o seu NDE 

estruturado e em atuação, sendo a sua composição atual instituída pela Portaria nº 

116/2016, publicada em 02 de maio de 2016, no Diário Oficial de Estado de Alagoas, 

conforme apresentado no quadro a seguir. 

 

Nome Formação/Titulação 
Regime de 
trabalho 

Permanência sem 
interrupção 

(1) Gustavo Henrique de Figueiredo 
Vasconcelos 

Tecnólogo em 
Radiologia/Especialista 

20h 3 anos 

(2) Alessandro de Melo Omena Matemático/Mestre 20h 4 meses 

(3) Mabel Alencar do Nascimento Rocha Bióloga/Mestre 20h 4 meses 

(4) Denise Cristina de Lima Barbosa 
Tecnóloga em 

Radiologia/Especialista 
20h 4 meses 

(5) Rafaela da Silva Cruz Sampaio Fisioterapeuta/Especialista 20h 4 meses 

2.3. Colegiado do Curso 

Conforme definição regimental, o Colegiado do Curso Superior de Tecnologia em 

Radiologia é um órgão deliberativo, consultivo e de assessoramento sobre as atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, no âmbito do curso, constituído pela seguinte 

representatividade, cuja composição foi instituída pela Portaria nº 117/2016, publicada em 

02 de maio de 2016, no Diário Oficial de Estado de Alagoas:  

‒ O Coordenador de Curso de Graduação, na qualidade de Presidente, representado 

pelo professor Gustavo Henrique de Figueiredo Vasconcelos;  

‒ Um docente responsável pelo Estágio Obrigatório, representado pela professora 

Denise Cristina de Lima Barbosa; 

‒ Um docente responsável pelas Monitorias, representado pela professora Rafaela 

da Silva Cruz Sampaio; 

‒ Um docente responsável pela Extensão, representado pelo professor Alessandro 

de Melo Omena; 

‒ Um docente responsável pela Pesquisa, representado pela professora Mabel 

Alencar do Nascimento Rocha; 



 

4 

‒ Um Representante do Corpo Discente, representado pelo discente Greiccy Kelly 

Maia dos Santos; 

‒ Um Representante do Diretório Acadêmico, representado pelo discente Ericson 

Ribeiro da Silva. 

3. CORPO DOCENTE DO CURSO 

Os professores do Curso Superior de Tecnologia em Radiologia são, em sua maioria, 

servidores efetivos do Quadro de Pessoal da UNCISAL, admitidos através de Concurso 

Público realizado em 2014. No quadro a seguir, a descrição do corpo docente do curso. 

 

Nome Titulação 
Regime de 
Trabalho 

Experiência 
profissional 

Experiência 
na Educação 

Básica 

Experiência 
 de 

Magistério 
Superior 

(1) Alessandro de Melo Omena Mestrado 20h - 10 anos 12 anos 

(2) Antonia Adriana Alves de 
Albuquerque 

Mestrado 20h 13 anos 1 ano 10 anos 

(3) Camila Maria Beder Ribeiro Doutorado 20h 5 meses - 5 anos 

(4) Carlos Adriano Silva dos Santos Doutorado 20h 14 anos - 3 anos 

(5) Carmen Silvia Motta Bandini Doutorado 20h 8 anos - 8 anos 

(6) Dartagnan Ferreira de Macêdo Especialização 20h - 1 ano 1,5 anos 

(7) Denise Cristina de Lima Barbosa 
Araújo 

Especialização 20h 12 anos 3 anos 3 anos 

(8) Eden Erick Hilario Tenório de Lima Mestrado 20h 8 anos 3 anos 3 anos 

(9) Edvaldo Neneu da Silva Especialização 20h 5 anos 14 anos 5 anos 

(10) Ewerton Amorim dos Santos Mestrado 20h - - 5 anos 

(11) Fabricia Correia de Oliveira Mestrado 20h 20 anos 12 anos 12 anos 

(12) Felipe Araújo Mendonça Costa Especialização 20h 11 anos - 4 anos 

(13) Fernanda Karoline Oliveira 
Calixto 

Mestrado 20h 5 anos - 3,5 anos 

(14) Flávia Accioly Canuto Wanderley Doutorado 40h 6 meses - 13 anos 

(15) Guilmer Brito Silva Mestrado 20h 10 anos - 8 anos 

(16) Gustavo de Menezes Pontes da 
Costa 

Mestrado 20h 3 anos - 2 anos 

(17) Gustavo Henrique de Figueiredo 
Vasconcelos 

Especialização 20h 3 anos 5 anos 3 anos 

(18) Helena Rodrigues Câmara Especialização 40h 35 anos - 14 anos 

(19) Ivana Karina Cavalcante de 
Oliveira 

Mestrado 20h 13 anos 2 anos 08 anos 

(20) Jobson de Araújo Nascimento Mestrado 20h 8 anos - 4,5 anos 

(21) Joceline Costa de Almeida Mestrado 20h 11 anos 2 anos 06 anos 

(22) José André Bernardino dos 
Santos 

Mestrado 20h - - 17 anos 

(23) Josefina da Silva Santos Doutorado 40h 5 anos - 2 anos 

(24) Kelly Walkyria Barros Gomes Mestrado 20h 8 anos - 3 anos 
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(25) Mabel Alencar do Nascimento 
Rocha 

Mestrado 20 horas 20 anos 7 anos 15 anos 

(26) Marcel Lamenha Medeiros Especialização 20h 35 anos - 23 anos 

(27) Marcella de Holanda Padilha 
Dantas da Silva 

Mestrado 20h - - 4 anos 

(28) Mauro Vieira da Silva Júnior Especialização 20h 2 anos 5 anos 20 anos 

(29) Natanael de Oliveira Silva Especialização 20h - 5 anos 6 anos 

(30) Rafaela da Silva Cruz Sampaio Especialização 20h - 4 anos 2 anos 

(31) Uriel Medeiros de Souza Costa Doutorado 40h 30 anos - 42 anos 

(32) Wellington da Silva Carvalho Especialização 20h 5 anos 2 anos - 

 

 

Figura 01. Quantitativo de professores especialistas, mestres e doutores  
do Curso Superior de Tecnologia em Radiologia. 

Fonte: CRAD/UNCISAL 

4. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

O Curso Superior de Tecnologia em Radiologia da UNCISAL segue as orientações 

constantes das Diretrizes Curriculares Nacionais (Resolução CNE/CP nº 3/2002), e as 

determinações do Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia (Brasil, 2010) 

conferindo o diploma em tecnólogo em Radiologia, conforme regulação do Conselho 

Regional de Técnicos em Radiologia – CRTR.  

Os direcionamentos pedagógicos presentes na concepção curricular do Curso têm 

por finalidade:  

‒ Formar profissional com conhecimentos: Técnicos; Bio-Tecnológicos; Humanos e 

Sociais; e em Gestão e Administração; 

‒ Oferecer aos educandos um ensino articulado com vivências práticas aliadas aos 

contextos teóricos, ensinados concomitantemente em sala de aula e/ou nos 

laboratórios da UNCISAL ou conveniados; 
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‒ Incentivar a realização de atividades complementares de natureza acadêmico-

científico-cultural, pelos alunos, de modo a ampliar à sua formação; 

‒ Priorizar a interdisciplinaridade sempre que possível; 

‒ Inserir o aluno no mercado de trabalho com as competências e habilidades 

necessárias para desenvolver um trabalho com qualidade e responsabilidade. 

Nesta perspectiva, o Curso Superior de Tecnologia de Radiologia da UNCISAL tem 

duração de 3 anos, com carga horária total 2.400, tendo a sua organização curricular 

estruturada por módulos que se distribuem por períodos letivos, de forma sequencial, 

ordenada e hierarquizada, tal como demonstrado na figura abaixo:  

 

Figura 02. Estrutura Modular do Curso Superior de Tecnologia em Radiologia da UNCISAL 
Fonte: CRAD/UNCISAL 

Seguindo essa estrutura, a formação do tecnólogo em Radiologia será desenvolvida 

da seguinte forma: 

MÓDULO BÁSICO 1.200 (mil e duzentas) horas de aulas, dividido em 3 
(três) semestres com 400 (quatrocentas) horas cada; 
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MÓDULO 
IMAGINOLOGIA  
NA SAÚDE 

400 (quatrocentas) horas de aulas, dividido em 1 
(um) semestre, acrescidos de 120 horas de Estágio 
Supervisionado Obrigatório; 

 

MÓDULO  I 

BÁSICO 
1.200 HORAS 

 

MÓDULO III 

Instalações 

Radioatativas na 

Área de Saúde 
400 horas 

 

 

 

DIPLOMA DE  
TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA 

2.400 h    Teórico-Prática 
80 h  TCC 

 480 h   Estágios 
 120 h   Complementar  

3.080 h  Total 

 Estágio SRC 
      120 HORAS 

 

MÓDULO II 

Imaginologia na 

Área de Saúde 
400horas 

 

 

 
MÓDULO IV 

Gestão 
 400 horas 

 

 

Estágio SRCE 
120 HORAS 

Estágio SID 
240 HORAS 
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MÓDULO INSTALAÇÕES 
RADIOATIVAS NA 
SAÚDE 

400 (quatrocentas) horas de aulas dividido em 1 (um) 
semestre, acrescidos de 120 horas de Estágio 
Supervisionado Obrigatório e 40 horas de reuniões 
sobre o Trabalho de Integralização Curricular 1, para 
confecção do projeto de pesquisa 

MÓDULO DE GESTÃO  

400 (quatrocentas) horas de aulas, dividido em 1 
(um) semestre, acrescidos de 240 horas de Estágio 
Supervisionado Obrigatório e 40 horas de reuniões 
sobre o Trabalho de Integralização Curricular 2, para 
confecção do artigo científico. 

A) Módulo Básico (1º, 2º e 3º Semestres) 

Espera-se que o aluno, ao findar o primeiro ano e meio do curso Tecnológico em 

Radiologia, tenha estudado e compreendido o homem, em como suas relações sociais, 

norteados pelos princípios éticos; espera-se ainda que o acadêmico compreenda os 

processos normais e alterados da estrutura e função dos tecidos, órgãos, sistemas e 

aparelhos humanos, que servirão de base nos processos tecnológicos de atenção à saúde a 

serem vistos posteriormente. Em relação à aquisição de conhecimentos específicos em 

tecnologia, espera-se que o aluno compreenda os aspectos básicos de matemática e física 

aplicados; aplique os princípios de radioproteção para melhorar a qualidade de vida dos 

clientes dos SRDI e STRI; conheça e utilize as ferramentas de tecnologia da informação; 

esteja familiarizado com a semiotécnica da Radiologia; bem como os princípios da 

metodologia científica aplicados em pesquisa e a importância dos estudos das doenças para 

a prática da aquisição e processamentos das imagens.  

B) Módulo de Imaginologia na Saúde (4º Semestre) 

Espera-se que o aluno, ao findar o segundo ano do curso Tecnológico em Radiologia  

tenha estudado e consolidado: as principais leis físicas associadas aos  princípios de 

funcionamento dos equipamentos dos SRDI; identificar os componentes básicos dos 

equipamentos e saber do papel e da importância de cada um no seu bom funcionamento; 

bem como indicações e contra-indicações de cada exame nas diversas especialidades de um 

SRDI, peculiaridades de cada método de diagnóstico por imagem, onde eles são bons e onde 

eles falham; os procedimentos técnicos-operacionais para posicionamento e realização dos 

exames; em todas as áreas da imaginologia na saúde. Além dos aspectos práticos abordados 

durante as visitas técnicas e a passagem pelos estágios, dentro das próprias disciplinas 

temos por objetivo consolidar os conceitos teóricos e relacioná-los com as práticas do dia-a-

dia da profissão na imaginologia. 

C) Módulo de Instalações Radioativas na Saúde (5º  Semestre) 

Espera-se que o aluno, ao findar o segundo ano e meio do Curso tenha estudado e 

consolidado: as normas de proteção radiológicas relacionas das aos serviços de radioterapia 

e medicina nuclear; como é o princípio de funcionamento dos equipamentos, seus 

procedimentos operacionais de rotina e de emergência da radioterapia e da medicina 

nuclear; saiba os princípios de esterilização, conservação e armazenagem dos alimentos 
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utilizando as vantagens e desvantagens de sua irradiação e quais os tipos de alimentos que 

podemos irradiar, como é feito todo esse processo e qual é o protocolo de doses de 

irradiação alimentar. Além dos aspectos práticos abordados durante as visitas técnicas e a 

passagem pelos estágios, dentro das próprias disciplinas temos por objetivo consolidar os 

conceitos teóricos e relacioná-los com as práticas do dia-a-dia da profissão nas instalações 

nucleares da área de saúde. Esteja familiarizado com a anatomia e fisiologia animal (de 

pequeno porte) bem como com as técnicas radiográficas para estes animais; e finalmente 

consiga concluir a primeira parte do TIC; o projeto de pesquisa. 

D) Módulo de Gestão (6º  Semestre) 

Espera-se que o aluno, ao findar o terceiro ano do Curso, tenha estudado e 

consolidado os princípios que governam os empreendimentos humanos, suas estruturas, 

diretrizes, normas e regulamentos, rotinas e procedimentos, voltados para o 

desenvolvimento da sociedade, assim como as medidas de controle e segurança do 

ambiente hospitalar, sua administração, gestão e seus relacionamentos humanos e os 

parâmetros de qualidade, no que se refere ao planejamento físico de instalações que 

abrigarão equipamentos da imaginologia, radioterapia e medicina nuclear, de maneira geral 

e, especificamente, aos estabelecimentos de atenção à saúde. 

Espera-se também que o aluno, nesse período, consiga concluir e apresentar a 

segunda e última parte do Trabalho de Integralização Curricular: a monografia. 

4.1. Matriz Curricular do Curso 

1º  
Período 

Disciplina Carga horária Módulo 

1) Anatomia Humana 80 

I 

2) Cálculo Diferencial e Integral 80 

3) Ciência, Tecnologia e Sociedade 40 

4) Introdução à Administração em Saúde 40 

5) Introdução à Ciência da Computação 40 

6) Inglês Instrumental 40 

7) Metodologia Científica 40 

8) Português e Redação Técnica 40 
 

2º  
Período 

Disciplina Carga horária Módulo 

1) Princípios de Eletricidade e Eletrônica 80 

I 

2) Física das Radiações 80 

3) Imaginologia 80 

4) Ética Profissional e Bioética 40 

5) Bioestatística 40 

6) Fisiologia Humana 80 
 

3º  
Período 

Disciplina Carga horária Módulo 

1) Física do Radiodiagnóstico 80 

I 

2) Patologia Geral 80 

3) Fundamentos da Radioproteção 80 

4) Urgências e Emergências 80 

5) Semiotécnica da Radiologia 80 
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4º  
Período 

Disciplina Carga horária Módulo 

1) Tomografia Computadorizada 80 

II 

2) Ressonância Magnética Nuclear 80 

3) Radiologia Odontológica 80 

4) Aquisição e Processamento da Imagem 40 

5) Mamografia 40 

6) Densitometria Óssea 40 

7) Ultrassonografia 40 

8) Estágio Supervisionado Obrigatório em Serviço 
de Radiologia Convencional 

120 

 

5º  
Período 

Disciplina Carga horária Módulo 

1. Radioterapia 80 

III 

2. Radiologia Veterinária 80 

3. Medicina Nuclear 80 

4. Normas da CNEN 40 

5. Metodologia da Pesquisa em Saúde 40 

6. Irradiação de Alimentos 80 

7. Trabalho de Integralização Curricular 1 40 

8. Estágio Supervisionado Obrigatório em Serviço 
de Radiologia de Emergência 

120 

 

6º  
Período 

Disciplina Carga horária Módulo 

1) Administração em Radiologia 80 

IV 

2) Psicologia das Relações Interpessoais 80 

3) Gestão e Empreendedorismo em Saúde 80 

4) Planejamento Físico de Instalações Radiológicas 80 

5) Legislação Radiológica e Biossegurança 40 

6) Direito Trabalhista e Previdenciário 40 

7) Trabalho de Integralização Curricular 2 40 

8) Estágio Supervisionado Obrigatório em 
Radiologia e Diagnóstico por Imagem 

240 

 

Optativas 

LIBRAS 40 h 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM SAÚDE 40 h 

EDUCAÇÃO PARA A RELAÇÃO ÉTNICO-RACIAL E 
AFIRMAÇÃO DAS DIFERENÇAS 

40 h 

 

Distribuição da carga horária do Curso 

2.400 horas Teórico-prática  

80 horas Trabalho de Integralização Curricular 

480 horas Estágio Supervisionado  

120 horas Atividade Complementar  

3.080 horas Carga Horária Total  
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4.2. Metodologia 

A metodologia de ensino-aprendizagem utilizada pelo curso tem por base os 

princípios pedagógicos institucionais, cujas diretrizes preveem: 

a) A responsabilidade do aluno pelo seu percurso pessoal de aprendizagem, orientado para 

‘o aprender a pensar’ e ‘o aprender a aprender’, mediante o desenvolvimento de 

atividades que permita, favoreça e estimule: 

 a reflexão; 

 a crítica; 

 o estudo;  

 a pesquisa; 

 a articulação com a realidade;  

 a discussão;  

 o trabalho em grupo;  

 a tomada de decisão;  

 a comunicação; e 

 a liderança.  

b) O papel do professor como mediador, sendo um elo entre o conhecimento e o aluno, 

tendo como alicerce da sua prática o conhecimento: 

 prévio da turma para adequação do ensino; 

 profundo do conteúdo a ser ensinado; 

 de estratégias de ensino-aprendizagem que favoreçam processos amplos e 
significativos de aprendizagem ; 

 dos processos de avaliação formativa e somativa; 

 do valor da interação professor-aluno. 

c) O tratamento pedagógico dos conteúdos baseado na adoção de práticas condizentes com 

as peculiaridades de cada disciplina, sendo ressaltado: 

 a participação ativa dos sujeitos no processo de formação técnico-acadêmica; 

 o estímulo à leitura como instrumento de ampliação e atualização de 
conhecimento de área; 

 a realização de atividades científicas a partir da produção de textos, experimentos 
tecnológicos, participação em eventos científicos e outras metodologias capazes 
de promover novas indagações científicas que favoreçam à apropriação do 
conhecimento. 

4.3. Sistemática de Avaliação do Processo de Ensino Aprendizagem  

Na UNCISAL a normatização do processo de avaliação da aprendizagem está previsto 

no seu Regimento Geral e regulamentado pela Resolução CONSU nº 17 de maio de 2014. 

Sendo concebida como uma ação processual no contexto das atividades de ensino e de 

aprendizagem, de caráter formativo e somativo, sistemático e diversificado, a sistemática de 
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avaliação deve ser formalmente descrita no Projeto Pedagógico do Curso e no Plano de 

Ensino de cada componente curricular, observando como requisitos para a sua 

operacionalização: 

 ter articulação direta com os objetivos de aprendizagem de cada componente 

curricular que definem ás competências relativas aos conhecimentos, habilidades 

e atitudes a serem desenvolvidas pelo discente; 

 possuir critérios relativos à aspectos cognitivos e atitudinais, a interação com 

colegas e usuários, a postura profissional, a participação nas aulas teóricas ou 

práticas, as habilidades de comunicação e psicomotora; 

 fazer uso de estratégias de caráter formativo que permitam ao estudante a tomar 

consciência da evolução de sua aprendizagem, como Revisão de Desempenho 

Acadêmico, Recuperação e Reavaliação; 

 utilizar instrumentos diversificados como Portfólios, tutorias, avaliações teóricas e 

práticas, seminários, estudos de caso, dentre outros adequados às características 

de cada disciplina; 

 ser explicitada ao aluno logo no primeiro dia de aula, mediante a apresentação do 

Plano de Ensino. 

5. INFRAESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO DO CURSO  

5.1. Salas de aula  

Concentradas em seu Prédio Sede, a UNCISAL dispõe de 28 salas de aulas, com 

capacidade média de 30 alunos, com algumas podendo acomodar até 60 alunos. 18 salas 

estão localizadas no 1º pavimento, com área total de 715,05 m2; e mais 10 salas, no 2º 

pavimento, com área total de 616,64 m2.  

Para suporte e logística das atividades acadêmicas no contexto das salas de aulas, a 

Uncisal disponibiliza quadro branco, Wi-Fi, recursos midiáticos, além de pessoal técnico 

administrativo para apoio aos docentes no uso desses recursos. 

Destacam-se para cada um dos pavimentos, duas baterias de banheiros; sendo a 

primeira com 34,90 m2 e a segunda com área de 34,48 m2. Já, no segundo pavimento, 

constam mais duas baterias de banheiros, uma com área de 34,74 m2 e outra com 34,60 m2 

de área de ocupação. 

5.2. Laboratórios de Ensino  

Dentre os laboratórios de Ensino, o Curso utiliza apenas o Laboratório de Anatomia 

para o desenvolvimento de aulas práticas que complementarão os conteúdos teóricos 

indispensáveis para a atuação dos futuros tecnólogos em radiologia, na área de diagnóstico 

e terapia. 
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5.3. Laboratórios de Habilidades  

O laboratório de habilidades de Diagnóstico por Imagem está em fase de 

implantação, com previsão de funcionamento total para o semestre de 2017.1. Nele, os 

alunos do curso Superior de Tecnologia em Radiologia terão aulas práticas que 

proporcionarão o desenvolvimento das competências referentes à realização de exames 

radiológicos e à utilização correta das formas de proteção contra os efeitos da radiação.  

5.4. Laboratórios e Equipamentos de Informática 

Nos laboratórios de Informática, os alunos do Curso Superior de Tecnologia em 

Radiologia desenvolvem as competências necessárias à utilização de computadores e 

softwares de Radiologia, para realização das atividades do cotidiano profissional. Dessa 

forma, os professores das disciplinas de introdutórias de Informática auxiliam os discentes 

na utilização de ferramentas de trabalho, tais como produtores de texto e planilhas, 

enquanto os professores de disciplinas específicas do curso trazem exames radiológicos 

salvos através das plataformas eFilm para trabalharem, junto aos discentes, a manipulação e 

pós-processamento de imagens médicas. 

 


