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1. DEPARTAMENTO DE MEDICINA

O Departamento de Medicina da Universidade de Taubaté, que oferece os
cursos de Medicina e os cursos Superiores de Tecnologia em Estética e Cosmética
e em Radiologia, localiza-se na Avenida Tiradentes, 500, Bom Conselho, TaubatéSP, CEP: 12030-180, telefone (12) 3621-8796.

1.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
O Departamento de Medicina está localizado no Campus do Bom Conselho,
que, além deste departamento, ainda abriga os Departamentos de Biologia,
Educação Física, Enfermagem e Nutrição, Fisioterapia e Psicologia. Este Campus é
o maior da Universidade e oferece laboratórios equipados e modernos para que os
acadêmicos aprimorem seus conhecimentos e estejam aptos a se tornarem
profissionais cidadãos e competentes.
A Faculdade de Medicina de Taubaté foi criada pela Lei Municipal nº 701, de
22 de abril de 1963, constituída em Autarquia pela Lei nº 812, de 26 de maio de
1964 e autorizada a funcionar em 30 de janeiro de 1967, pelo Decreto Estadual nº
47.701/67, promulgado pelo governador do Estado de São Paulo (Pareceres do
Conselho Estadual de Educação - CEE nº 623/68 e indicações do CEE 679/60,
59/72, 139/72 e 429/72).
A primeira mantenedora da Faculdade de Medicina de Taubaté foi a
Prefeitura Municipal de Taubaté, sob o Parecer nº 235/71 do CEE e 680/71 do CFE,
de 16 de setembro de 1971, tendo iniciado suas aulas no prédio da Praça Coronel
Vitoriano, em 1967, hoje, atual Casa da Criança, onde funciona o Banco de Leite
Humano.

Pela Lei 1.272, de 20 de abril de 1971, em Escritura de Doação, foi

aprovada a transferência de mantenedora para a Irmandade de Misericórdia de
Taubaté. A Faculdade foi transformada em entidade autárquica com personalidade
jurídica e patrimônio próprio pela Lei 1.032 de 11 de dezembro de 1967. Estavam
compreendidos nesta doação, o nome da Faculdade, os direitos, os bens móveis,
laboratórios, gabinetes, biblioteca, material de estudo e todo o acervo utilizado pelo
estabelecimento para suas finalidades. Esta concessão de uso da área edificada
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ficou assegurada pelo prazo de 20 anos, nos termos do Decreto-lei complementar nº
9, de 31 de dezembro de 1969 (Lei Orgânica dos Municípios). Por meio do Decreto
Federal nº 72.457/73, de 11 de julho de 1973, publicado no Diário Oficial da União
(DOU) em 12 de julho de 1973, foi concedido o reconhecimento da Faculdade de
Medicina de Taubaté.
Por força do Parecer CFE nº 305/82 operou-se a transferência da Faculdade
de Medicina de Taubaté para a Universidade de Taubaté, hoje Departamento de
Medicina. A última renovação de reconhecimento do Curso ocorreu em 25/02/2007
pela Portaria CEE/GP 45/07, sendo dispensada a visita in loco devido à obtenção da
nota 4 do Exame Nacional de Ensino Superior (ENADE).
O Departamento conta com o Complexo Regional do Vale do Paraíba,
formado em 2013, que inclui o Hospital Regional do Vale do Paraíba (de alta
complexidade) e o Hospital Universitário de Taubaté (de baixa e média
complexidades), atualmente administrados pela Secretaria do Estado de São Paulo,
em convênio com a UNITAU.
As principais metas do Departamento são:
a) Adequar o formando às novas demandas do mercado, particularmente
nas áreas pertinentes aos cursos oferecidos pelo departamento.
b) Atender às solicitações que emanam do novo perfil dos profissionais a
serem formados.
c) Consolidar linhas de pesquisa em Medicina, Estética e Radiologia.
d) Contribuir para a excelência em ensino e pesquisa na área de Medicina,
Estética e Radiologia.
e) Fixar recursos humanos titulados e especializados em tempo integral no
Departamento.
f) Consolidar as novas estruturas curriculares dos cursos oferecidos.
g) Estabelecer convênios com outras instituições (nacionais e estrangeiras),
para o desenvolvimento do Ensino e da Pesquisa.
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1.2. INFRA ESTRUTURA DO DEPARTAMENTO

1.2.1. Laboratórios

O Campus do Bom Conselho conta com os seguintes laboratórios para as
atividades práticas dos alunos da área de Biociências:


Laboratório

de

Habilidades

-

simulação

(vinculado

ao

Departamento de Medicina)


Laboratório de Técnica Cirúrgica (vinculado ao Departamento de
Medicina)



Laboratório de Anatomia Geral (vinculado ao Instituto Básico de
Biociências – IBB)



Laboratório de Biologia Molecular (vinculado ao IBB)



Laboratório de Bioquímica (vinculado ao IBB)



Laboratório de Enfermagem (vinculado ao Departamento de
Enfermagem e Nutrição).



Laboratório de Farmacologia/Fisiologia (vinculado ao IBB)



Laboratório de Histologia (vinculado ao IBB)



Laboratório de Imunologia (vinculado ao IBB)



Laboratório de Microbiologia (vinculado ao IBB)



Laboratório de Microscopia (vinculado ao IBB)



Laboratório de Microscopia e Experimentação Animal (vinculado
ao IBB)



Laboratório de Parasitologia (vinculado ao IBB)



Laboratório de Patologia (vinculado ao IBB)



Laboratório de Informática (disponível para todos os alunos do
Campus).

O Departamento de Medicina ainda conta com um Biotério, também vinculado
ao IBB.
O curso de Tecnologia em Radiologia se utiliza especificamente dos seguintes
laboratórios:
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Laboratório de Anatomia Geral



Laboratório de Bioquímica



Laboratório de Fisiologia



Laboratório de Microbiologia



Laboratório de Histologia



Laboratório de Patologia



Laboratório de Informática

Informações mais detalhadas sobre a infraestrutura laboratorial podem ser
obtidas no item 1.2.3 Outros ambientes pedagógicos.

1.2.2. Biblioteca
O acervo do Departamento de Medicina está integrado ao acervo da
Biblioteca da área de Biociências, no Campus do Bom Conselho. O horário de
funcionamento é de 2ª a 6ª feira - das 8h às 21h45, e sábado: das 8h às 11h30, e os
alunos contam com o auxílio de 3 bibliotecárias e 3 auxiliares de biblioteca. Os
alunos têm a possibilidade de utilizar espaços para estudo individual e em grupo (2
salas de estudo em grupo e 1 sala de estudo individual com estações de estudo), e
ainda um Laboratório de Informática - Espaço Digital Santander Universidades, com
15 computadores, 1 scanner e 1 impressora Laser, dentro da biblioteca do Campus
do Bom Conselho.
Abaixo apresentamos a descrição do acervo da Biblioteca com informações
específicas do acervo do curso de Radiologia.

a) Dependências
 Área construída total: 918,69 m².
 Área destinada ao acervo: 674,99 m².


Forma de acesso ao acervo: livre.



Área destinada aos usuários: 66,21 m²



Número total de assentos para usuários: 122



Número total de computadores destinados aos usuários: 16
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Catalogação: segue as normas constantes do Código de Catalogação Anglo
Americano – AACR2 e o Formato MARC



Disposição do acervo: o acervo está organizado de acordo a Classificação
Decimal de Dewey – CDD.



Divulgação de aquisições: é realizada em quadro mural, por meio de listas de
referência bibliográfica (NBR-6023), distribuídas na sala de professores,
diretoria de ensino, secretaria e balcão de atendimento.



Infraestrutura para recuperação da informação: Base de Dados do SophiA,
terminal de consulta. As consultas aos periódicos eletrônicos são realizadas
no Centro de Pesquisas Bibliográficas (CPB) e nos Laboratórios de
Departamento. Recursos de informática: quatro microcomputadores e uma
impressora.



Sistema de segurança eletrônico antifurto: acervo magnetizado.

b) Sistema Integrado de Bibliotecas
O Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBi), criado pela Deliberação
CONSUNI nº 28/01, é hierarquicamente subordinado à Pró-reitoria de Extensão e
presta atendimento e demais serviços bibliográficos a toda a comunidade
acadêmica: alunos do ensino fundamental e médio, graduação, pós-graduação,
pesquisadores, professores e funcionários da Universidade. Atende também à
comunidade externa, de Taubaté e região e é composto por 18 unidades de
informação incluindo as Bibliotecas Setoriais, os Centros de Pesquisa Bibliográfica
(CPB), Centro Especial de Atendimento Bibliográfico (CEAB), o Centro de Estudos
do HU e o Setor de Obras Raras.
O SIBi significa não apenas um conjunto de Bibliotecas, mas, antes de tudo,
a articulação de acervo bibliográfico, recursos técnicos e materiais e um quadro de
pessoal especializado. Nesse contexto sistêmico, ainda que em cada Departamento
exista uma Biblioteca Setorial, essa é, para o usuário, apenas a porta de entrada
para todo o Sistema. A partir do "Cartão Pessoal" de inscrição do usuário no SIBi,
todos os recursos nele existentes são disponibilizados ao leitor, independentemente
do curso que frequente. Assim, o acervo total é aberto para consultas a todos os
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usuários e, para empréstimos, a todos os alunos, professores e funcionários
cadastrados.
As unidades do SIBi encontram-se informatizadas, acompanhando as
exigências dos novos tempos, em que a informação organizada e precisa é
concebida como condição essencial para uma prestação de serviços de qualidade
aos usuários. Utilizando a tecnologia do software SophiA Biblioteca, todas as
unidades em redes Sophia e na página da UNITAU na web, e seus acervos podem
ser acessados em quaisquer dos terminais de consulta instalados nessas unidades.
Nas demais unidades, a consulta ao acervo é local, realizada por meio dos terminais
de consulta disponíveis.
Por meio do SIBi são disponibilizados os seguintes serviços:


Consulta local.



Atendimento telefônico, por correio e e-mail.



Página eletrônica na Internet.



Acesso on-line, às bases de dados para periódicos nacionais e
internacionais, e teses.



Treinamento no uso de bases de dados para professores, alunos e a
comunidade.



Treinamento de utilização dos serviços do SIBi – Como utilizar sua
biblioteca.



Normalização de trabalhos científicos.



Levantamentos bibliográficos.



Terminais de consulta ao acervo – Sistema Sophia.



Alerta bibliográfico (sumários de periódicos correntes).



Catálogo de fitas de vídeo.



Pesquisa bibliográfica por e-mail.



Visitas monitoradas.



Empréstimo entre bibliotecas.



Comutação bibliográfica – COMUT.



Convênios e parcerias com Instituições de pesquisa (CAPES, FAPESP,
IBICT, ITA/CTA, entre outras).
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c) Composição do SIBi
c.1) Coordenadoria
A Coordenadoria exerce a articulação das Bibliotecas Setoriais que
compõem o Sistema e gerencia diretamente o Setor de Obras Raras e o Setor de
Reencadernação. Entre suas atribuições estão atividades administrativas e técnicas
que visam ao bom funcionamento de todo o Sistema, bem como sua integração.
Mantém permanente contato para suporte às unidades de ensino, e é responsável
pela divulgação interna e externa do SIBi.

c.2) Centro Especial de Atendimento Bibliográfico – CEAB
A Universidade de Taubaté inaugurou no dia 31 de maio de 2006 o Centro
Especial de Atendimento Bibliográfico (CEAB), cuja finalidade é assistir os nossos
universitários com necessidades especiais, principalmente aqueles com deficiência
visual (DV).

c.3) Setor de Obras Raras
O Setor de Obras Raras foi criado em 2000, e está abrigado no Centro de
Documentação e Pesquisa Histórica (CDPH). Na sua criação, foram selecionadas
obras do acervo da então Biblioteca Geral e realizada pesquisa em todas as
unidades, para verificar quais possuíam obras anteriores a 1930, perfazendo um
total de aproximadamente 900 exemplares entre livros e periódicos. Esses títulos
foram catalogados e classificados e estão disponíveis para consulta de
pesquisadores e interessados.

c.4) Bibliotecas Setoriais
Atendem de forma imediata aos alunos, professores e funcionários dos
Departamentos a que estão vinculadas e podem ser divididas em Bibliotecas de
grande, médio e pequeno porte, por critérios que envolvem o número de
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departamentos e usuários atendidos e a existência de cursos de pós-graduação na
área.

c.5) Centro de Pesquisa Bibliográfica (CPB) / Biblioteca Eletrônica
O CPB/Biblioteca Eletrônica atende a toda comunidade acadêmica,
realizando pesquisas bibliográficas em bases de dados on-line, CD-ROM e
Comutação Bibliográfica, acessadas mediante convênios que a UNITAU vem
firmando com instituições nacionais e estrangeiras. O CPB, por meio dos serviços
oferecidos, proporciona o apoio informacional necessário para elaboração de
trabalhos científicos e levantamentos bibliográficos. Oferece treinamento no uso de
bases de dados para os alunos, professores, pesquisadores e comunidade. Entre as
bases de dados mais importantes, destacam-se: Portal Periódicos CAPES, BIREME,
MEDLINE, PUBMED, IEE e IEEE, OVID, SCIELO, SCIENCE DIRECT, OVID, WEB
OF SCIENCE, BDTD/IBICT.

c.6) Comutação bibliográfica
Serviços oferecidos para intercâmbio de artigos de revistas científicas
nacionais e internacionais, teses e material bibliográfico, com outras instituições no
Brasil e no exterior, por correio e on-line. Permite-se, assim, que os membros da
unidade educacional de Taubaté recebam material dessas instituições.

d) Acervo total do SIBi
O acervo total do SIBi é apresentado na tabela a seguir:
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Tabela 1: Acervo total do SIBi
Livros

Biblioteca Setorial
Arquitetura e Urbanismo
Biociências
Ciências Agrárias
Ciências Jurídicas
Comunicação Social
ECA , Engenharia Civil
Engenharia Elétrica, Mecânica
Informática, Matemática e Física
Odontologia
Filosofia, Ciências Sociais e
Letras, Serviço Social
Pedagogia
CDPH
Escola de Aplicação Dr. Alfredo
José Balbi
Coordenadoria do SIBI

EAD

Periódicos

Outros Materiais

TÍT.

EXS.

TÍT.

EXS.

TÍT.

EXS.

4.674
11.792
3.858
4.413
6.819
4.959
6.079
2.790
961

8.473
33.375
7.734
15.896
16.099
7.884
13.288
7.999
1.332

191
508
103
43
119
84
127
29
163

4.148
16.470
5.083
4.177
9.761
3.247
2.589
1.559
7.288

1.025
3.049
811
235
1.695
2.592
1.722
826
1.150

1.057
3.464
866
261
2.808
2.845
1.998
1.128
1.218

23.299

42.450

381

8.252

3.875

4.572

2.185
294

3.871
317

40

1.621

360

366

1.742

2.510

17

292

155

258

479
300

501
5.641

-

-

3
2

3
2

e) Política de aquisição e atualização
A atualização permanente do acervo existente tem seu ponto de partida nas
indicações oriundas dos próprios professores. Isso significa afirmar que a aquisição
de material bibliográfico inicia-se com a indicação formal de bibliografias, efetuada a
cada ano no "Plano de Ensino", no item "Referências Bibliográficas". As indicações
são registradas em impresso-padrão existente nos departamentos e fornecido pelo
SIBi. Entretanto, o professor poderá indicar novas bibliografias a qualquer tempo.
Para isso, bastará o professor visitar a Biblioteca de seu departamento e entregar a
sugestão diretamente à bibliotecária responsável, que tomará as providências
necessárias. Todos os pedidos de aquisição de material bibliográfico recebidos
pelas bibliotecas setoriais são organizados e encaminhados à Coordenação do SIBi,
que tomará as devidas providências de acordo com os procedimentos previamente
estabelecidos pela Comissão de Planejamento e Compras.
Participando, avaliando o acervo existente e sugerindo modificações,
professores e bibliotecários constroem um sistema de bibliotecas que responde
efetivamente às necessidades informacionais de toda a comunidade acadêmica.
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Pode-se afirmar que a atualização permanente do acervo distribuído nas bibliotecas
setoriais é o resultado dessa parceria.

f) Política e facilidade de acesso
Para os alunos do Departamento de Medicina é oferecida, no local, a Biblioteca do
Campus do bom Conselho. A informatização dessa Biblioteca está completa, com a
tecnologia disponibilizada pelo Software SophiA Biblioteca, permitindo ao usuário
acessar o acervo por meio dos terminais de consulta disponíveis.
Detalhes

do

acervo

podem

ser

encontrados

na

biblioteca

online:

http://sibi.unitau.com.br/sophia_web/index.html (software Sophia Biblioteca), onde
também o aluno pode realizar reservas e renovações de livros pela Internet.

1.2.3. Outros ambientes pedagógicos

Salas de aula
No Campus Bom Conselho, há três salas de aula reservadas para o Curso
Superior de Tecnologia em Radiologia , duas para vinte alunos e uma para 40
alunos. Na sala para 40 alunos há um simulador de Raios X.

Laboratórios
Constituem parte integrante do Instituto Básico de Biociências as instalações
e os recursos para realização das atividades de ensino, pesquisa e extensão, o
Biotério e todos os Laboratórios utilizados para as aulas práticas dos cursos da área
de Biociências.

Laboratório de Biologia Molecular
Área física: 80m2 - composto por sete salas, sendo três para pesquisadores e
quatro para atividades técnicas: extração e purificação, PCR, eletroforese e captura
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de imagem, lavagem e esterilização de material. Equipamentos instalados:
agitador de tubos; agitador magnético com aquecimento; agitador magnético mini;
balança eletrônica; bancada de fluxo laminar vertical; banho-maria com agitação;
banho-maria sorológico; cubas de eletroforese horizontal; filtro rápido; fonte de
eletroforese; forno de hibridização; freezer vertical; freezer vertical de ultra baixa
temperatura;

impressora

para

documentação

de

gel;

máquina

de

gelo;

microcentrífuga; microondas; refrigerador; sistemas de foto documentação de gel;
sistema de purificação de água; termocicladores; transiluminadores UV.

Laboratório de Bioquímica
Área física: 166m2 – composto por cinco salas: uma para as aulas práticas e as
demais para pesquisas e preparo de material. Equipamentos instalados:
centrífugas convencionais; centrífuga refrigerada; banhos-maria; banho-maria
circulante;

balanças;

capela

de

exaustão;

compressor

/

aspirador;

espectrofotômetros digitais; espectrofotômetro UV/Visível; geladeiras; freezers;
destilador; estufas; agitadores de tubos; agitadores magnéticos; peagâmetros;
secadores para gel de agarose; cubas e fontes para eletroforese.

Laboratório de Experimentação Animal
Área física: 40m2 – composto por duas salas: uma de orientação aos alunos e outra
de experimentação em com animal. Equipamentos instalados: estantes com
gaiolas e bebedouros para manutenção de animais; gaiola metabólica; câmeras de
estimulação e balanças.

Laboratório de Farmacologia / Fisiologia
Área física: 208m2 – composto por nove salas: uma para aulas práticas, uma para
preparo de material, uma para almoxarifado, quatro para experimentação animal e
duas

para

professores.

Equipamentos

instalados:

agitador

magnético;

analgesímetro; balança analítica; balanças; banho de órgãos; banho-maria; bomba
de infusão; câmera isoladora estimuladora; cartflex; compressor; conjunto de barras
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magnéticas; cortador/lesionador; destilador; diversas gaiolas de polietileno com
mamadeiras

para

manutenção

de

ratos;

estereomicroscópio;

esteriotáxico;

esteriotáxico;

eletrocardiógrafo;

espirômetro;

estimulador; estufa

retilínea;

fotômetro de chama; freezer; gaiola de aço metabólica; gaiola metabólica do tipo
gaveta; geladeiras; micromotor; microscópio; mini-sugador; motor suspensão e
raspador

power

lab;

reguladores

de

iluminação e transdutor.

Laboratório de Histologia
Área física: 59m2 – com três salas, sendo uma para a confecção de coleções
didáticas para histologia e histopatologia e duas para os professores.
Equipamentos instalados: micro-tomo manual; histotécnico automatizado; banhomaria histológico; peagâmetro; balança; agitador magnético; estufa de secagem;
microscópio; geladeiras e capela de exaustão.

Laboratório de Imunologia
Área física: 131m2 – com três salas: uma para aulas práticas, uma para pesquisa e
outra para professores.
Equipamentos instalados: microscópios; sistema de projeção de imagens
microscópicas em televisores; microscópio de fluorescência; geladeira; freezer;
balança analítica digital; centrífuga; banho-maria; peagâmetro; agitador magnético;
agitador de tubos; forno de microondas; estufas de cultura e secagem; estufa BOD;
lavadora de microplacas e leitora microplacas.

Laboratório de Microbiologia
Área física: 746m2 – com 06 salas: duas de aulas práticas, duas de atividades
técnicas e duas para professores, além de uma copa e dois conjuntos de banheiros.
Equipamentos instalados: microscópios; sistema de projeção de imagens
microscópicas em televisores; autoclaves; destiladores de água; estufas de cultura;
estufas de secagem e esterilização; capelas de fluxo laminar; capela de exaustão;
centrífuga; agitador de tubos; balança; forno de microondas; micropipeta dores de
diversas capacidades; homogeneizador de placas; leitor de colônias; refrigeradores
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e congeladores.

Laboratório de Patologia
Área física: 120m2 – uma ampla sala para aulas práticas e uma sala para
professores.
Recursos e equipamentos instalados: coleção de peças anatomopatológicas
mantidas em formaldeído; utensílios cirúrgicos e microscópios.

Salas de Microscopia
Área física: 130m2 – contém uma central técnica e duas salas de aulas conjugadas,
utilizadas para aulas práticas de diferentes disciplinas. Equipamentos instalados:
40 microscópios; sistemas de projeção de imagem; estufa de secagem e
esterilização; banho-maria; liquidificadores; agitador magnético; balança; refrigerador
e centrifuga.

Biotério
Área física: 354m2 – com três salas para criação de animais, sala de esterilização,
expurgo, depósito de insumos, escritório e banheiros. Tem capacidade para criação
e manutenção de cerca de 800 animais (ratos/ camundongos) por semestre.
Equipamentos instalados: autoclaves; estufa de secagem e esterilização; estantes
com gaiolas e bebedouros para animais.

Laboratório de Anatomia Geral
Área física: 978m2 – três laboratórios de aulas práticas, uma sala de aulas teóricas
e um salão de preparo e armazenamento de peças anatômicas.
Recursos/equipamentos instalados: diversos cadáveres e peças anatômicas
conservadas em formol ou glicerina; esqueletos e crânios humanos para estudo;
coleção científica crânios e diversos modelos sintéticos: olhos anatômicos divididos
em partes; orelhas anatômicas divididas em partes; modelos de desenvolvimento da
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dentição; medulas espinhais; ventrículos cerebrais; laringes em vários tamanhos;
tegumentos; corações; cérebros divididos em partes; cabeças em corte mediano e
cabeças inteiras.

Laboratório de Informática do Campus Bom Conselho
Encontra-se disponível para uso dos alunos dos cursos da área de Biociências, um
Laboratório

de

Informática

amplo,

contendo

um

total

de

50

(cinquenta)

microcomputadores com acesso à Internet, aparelhados com gravadores de CD e
DVD, e um scanner. Esse mesmo laboratório pode ser reservado pelos professores
para aulas específicas, como é o caso da disciplina de Metodologia da Pesquisa
Científica. O Laboratório funciona das 8h às 22h, de segunda à sexta-feira. Para o
Curso Superior de Tecnologia em Radiologia, há um software específico para
processamento de imagens médicas.

1.3 . RECURSOS HUMANOS

a) Direção do Departamento
Atualmente, a direção do Departamento de Medicina é exercida pelo Prof.
Dr. Xenofonte Paulo Rizzardi Mazzini, eleito em 2013, para um mandato de 2 (dois)
anos. O Diretor de Unidade de Ensino da UNITAU é escolhido e designado pelo
Reitor, após processo eleitoral em que votam todos os professores da carreira do
magistério superior lotados na unidade de ensino, ou que nela ministrem aulas,
todos os auxiliares docentes vinculados à unidade, com peso de 70%; todos os
servidores técnico-administrativos lotados na unidade, com peso de 20%; e todos os
alunos de graduação regularmente matriculados no curso, com peso de 10%. Para
se candidatar é necessário estar lotado ou ministrar aulas no respectivo
Departamento ou Instituto Básico e ter pelo menos 5 (cinco) anos de efetivo
exercício no magistério superior da Universidade de Taubaté, ser graduado na
respectiva área de conhecimento, ser portador, no mínimo, de título de Mestre,
obtido em curso reconhecido ou recomendado na forma de legislação em vigor, ou
credenciado antes da vigência da Lei n° 9394/96 (LDBEN). O mandato do Diretor de
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Unidade de Ensino é de 2 (dois) anos, a partir da posse, podendo se reeleger uma
vez.

b) Coordenações
Para o ano de 2014, estão definidas as seguintes coordenações, com seus
respectivos professores:


Coordenação Pedagógica do Curso de Radiologia: Prof. Me. Alexandre
Araújo dos Santos



Coordenação Pedagógica do Curso de Estética: Profa. Ma. Milene
Sanches Galhardo



Coordenação Pedagógica do curso de Medicina: Prof. Dr. André Luís
Ferreira Santos.

c) Conselho do Departamento (CONDEP)
Órgão que coordena e fiscaliza as atividades do curso, aprovando as
medidas propostas pelas Comissões do Departamento; avalia os processos de
estudo de currículo para transferência; opina sobre aproveitamento das disciplinas;
decide sobre casos disciplinares apresentados pelo Chefe de Departamento; além
de outras atividades que lhe são conferidas pelo Regimento Geral da Universidade.
O CONDEP é órgão de natureza deliberativa, consultiva e fiscalizadora e,
juntamente com a chefia, participa da administração do Departamento. Na sua
esfera de abrangência, é constituído pelos seguintes membros:


Presidente (Diretor do Departamento): Prof. Dr. Xenofonte Paulo Rizzardi
Mazzini.



Secretária (Secretária do Departamento): Francis Vivian Basile



Representantes do Corpo Docente (eletivo):
o Prof. Dr. Luiz Fernando Costa Nascimento
o Profa. Márcia Lanzoni Alvarenga
o Profa. Dra. Mariella Vieira Pereira Leão
o Profa. Ma. Márcia Rodrigues Alves Carrinho
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o Profa. Dra. Márcia Gonçalves


Representante dos Servidores Técnico-Administrativos
o Ranieri de Souza Andrade



Representantes do Corpo Discente:
o Natalia Pires de Andrade
o Carlos Henrique Pizzocaro Gomes

d) Núcleo Docente Estruturante
Instituído pela deliberação CONSEP n° 119/2013 de 27/06/2013 e
acompanhando seu regulamento CONSEP nº 231/2015, são membros do NDE do
Curso Superior de Tecnologia em Radiologia:
Presidente: Prof. Dr. Xenofonte Paulo Rizzardi Mazzini
Membros: Prof. Me. Alexandre Araújo dos Santos
Profa. Roberta Kelly de Souza
Prof. Adilson José da Rocha
Prof. Dr. Talmir Augusto de Faria Brisola dos Santos

e) Secretaria
A secretaria do Departamento de Medicina está sob a responsabilidade da
secretária Francis Vivian Basile, que conta com quatro servidores técnicoadministrativos:
 Lenise Kruger Figueiredo- Auxiliar Administrativo
 Luciana Aparecida Soares - Auxiliar Administrativo
 Lucineia Rosa dos Santos- Auxiliar Administrativo
 Tatiane Carolina Ataliba – Auxiliar Administrativo

O Departamento de Medicina conta com pessoal dos vários setores da UNITAU,
como Diretoria de Recursos Humanos, Serviço Médico, Biblioteca, Transporte,
Limpeza, Obras e Manutenção, Segurança, Biblioteca, Laboratório de Informática,
entre outros.
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e) Pessoal de apoio
A Universidade de Taubaté mantém um contrato com uma empresa
responsável pela limpeza de todos os campi. No Campus do Bom Conselho, onde
se localiza o Departamento de Medicina, a equipe é composta por 3 (três)
funcionárias responsáveis pela higiene de todas as dependências do departamento.
A segurança é realizada, no período das 7h às 19h, por pessoal da própria
Universidade. Das 19h às 7h, esta segurança fica sob a responsabilidade de uma
empresa própria devidamente contratada.
Além disso, o Departamento de Medicina conta com uma permanente
equipe de apoio de manutenção (elétrica, hidráulica, predial, etc.) e administrativa
(recursos humanos, compras, contabilidade, etc.) vinculada à Pró-reitoria de
Administração da UNITAU.
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2. CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA
A Composição Curricular do Curso está regulamentada na Deliberação
CONSEP no 0221/2015, que dispõe sobre o Curso Superior de Tecnologia em
Radiologia em seis períodos.

2.1. OBJETIVO DO CURSO
O uso de tecnologias avançadas nas diversas áreas da medicina, em
especial no diagnóstico por imagem, é um diferencial de qualidade cada vez mais
exigido pela sociedade. Espera-se, assim, que os profissionais que atuam nos
setores de terapia e diagnóstico por imagem dominem com segurança as
tecnologias empregadas. O tecnólogo em radiologia é um desses profissionais, pois
sua formação alia o conhecimento dos aspectos anatômicos e fisiológicos do corpo
humano, com domínio operacional dos vários métodos de imagem e uso de fontes
de radiação no diagnóstico e tratamento de diversas patologias. Isso faz com que
esteja apto para atuar nas diversas especialidades de diagnóstico por imagens,
como a radiologia convencional, a tomografia computadorizada, a radioterapia, a
medicina nuclear, a radiologia intervencionista e a ressonância nuclear magnética.
Esse profissional também é capacitado para atuar na área industrial, em empresas
fabricantes de equipamentos radiológicos, na pesquisa científica e no controle de
controle em radiodiagnóstico.
O Estado de São Paulo conta com muitos serviços de radiologia, que
oferecem todos os tipos de diagnóstico por imagem, e também com diversos
serviços de radioterapia. Em ambos os casos têm-se equipamentos de alta
tecnologia e alto custo que necessitam de operadores bastante capacitados e
qualificados. O avanço tecnológico nessas áreas é crescente e é possível perceber
isso especialmente pelo aumento do número de casos de pacientes que alcançam a
cura ou têm seu tempo e qualidade de vida ampliada com o diagnóstico precoce e o
tratamento de diversos tipos de patologias.
Atento às mudanças rápidas na área econômica, que fazem surgir
necessidades de diferentes qualificações de mão de obra, o funcionamento do curso
Superior de Tecnologia em Radiologia, visa atender com prontidão ao mercado de
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trabalho que necessita de profissionais capacitados a aplicar e gerenciar as novas
tecnologias nos campos de diagnóstico e terapia, bem como na área industrial.

2.2. PERFIL DO PROFISSIONAL A SER FORMADO
O curso de Tecnologia em Radiologia visa formar profissionais capacitados
para realizar trabalhos específicos nas áreas de radioproteção, de radiodiagnósticos
e de controle de qualidade. Os alunos também adquirirão habilidades no
processamento de imagens, obtidas por diversas técnicas modernas, como a de
ressonância magnética. Com foco em estudantes que concluíram o ensino médio,
além de profissionais da área de saúde, de enfermeiros e de físicos em busca de
especialização, o curso tem como finalidade possibilitar a formação de profissionais
com uma visão abrangente e interdisciplinar.

2.3. CAMPO DE ATUAÇÃO
O tecnólogo em Radiologia tem amplo campo de atuação e pode exercer
atividades nos setores industrial, de medicina nuclear, de terapia, de diagnóstico, de
radioterapias e de radioisótopos. O profissional também poderá gerenciar os
serviços e os procedimentos radiológicos, atuando conforme as normas de
biossegurança e de radioproteção em clínicas, em hospitais, em policlínicas, em
laboratórios, em indústrias, em fabricantes e em distribuidores de equipamentos
hospitalares.

2.4. MATRIZ CURRICULAR – DELIBERAÇÃO CONSEP no 221/2015
A Composição Curricular do Curso está regulamentada na Deliberação
CONSEP no 221/2015, que dispõe sobre o Curso Superior de Tecnologia em
Radiologia em três anos.
O Curso Superior de Tecnologia em Radiologia funciona em regime seriado
semestral, com carga horária total de 2.880 horas, incluindo as horas reservadas
para Estágio Supervisionado (480 horas).
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De segunda-feira a sexta-feira, as aulas ocorrem no período noturno, com
duração de 50 minutos. Aos sábados, as aulas, também de 50 minutos,
complementam a carga horária acima descrita, o que atende ao disposto no Parecer
CNE/CES nº 436/2001 do Conselho Nacional de Educação – Câmara de Educação
Superior e ao Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia da Secretaria
de Educação Profissional e Tecnológica, que estabelecem 2.400 horas como carga
horária mínima para Cursos Superiores de Tecnologia em Radiologia.
No caso deste curso tem-se 2.880 horas-aula de 50 minutos, que perfazem
2.400 horas, e 480 horas correspondentes ao Estágio Supervisionado, totalizando
2.880 (duas mil e oitocentas e oitenta) horas.
Esta estrutura atende ao disposto no artigo 4º parágrafo 2º da Resolução n°
03 de 18 de dezembro de 2002 do Conselho Nacional da Educação, que estabelece
o que segue: “A carga horária mínima dos cursos superiores de tecnologia será
acrescida do tempo destinado a estágio profissional supervisionado, quando
requerido pela natureza da atividade profissional, bem como de eventual tempo
reservado para trabalho de conclusão de curso”.

Tabela 2: Estrutura curricular do curso de Tecnologia em Radiologia DA
Universidade de Taubaté – Deliberação CONSEP Nº 221/2015
DISCIPLINAS POR PERÍODO (6 períodos)

H/A

1º PERÍODO

H/A

Língua Portuguesa: leitura e produção de texto

40

Fundamentos da matemática

40

Biologia Celular e Histologia

80

Física

80

Bioquímica

80

Anatomia Geral

80

Projeto Interdisciplinar I

80

Total do período

480
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2º PERÍODO

H/A

Anatomia dos sistemas

80

Exames Radiológicos I

80

Informática Aplicada

40

Primeiros Socorros

40

Psicologia do Relacionamento

40

Física Radiológica

80

Meios de contraste

40

Projeto Interdisciplinar II

80

Total do período

480

3º PERÍODO

C/H

Fisiologia

80

Proteção Radiológica

40

Mamografia e Densitometria

40

Eletricidade e Eletromagnetismo

80

Exames Radiológicos II

80

Física Experimental

80

Projeto Interdisciplinar III

80

Total do período

480

4º PERÍODO

H/A

Dosimetria/ Efeito Biológico das Radiações

80

Anatomia das imagens

80

Exames Radiológicos contrastados

40

Radiologia Veterinária

40

Radiologia Industrial

40

Ultrassom

40

Radiologia Odontológica

80

Projeto Interdisciplinar IV

80

Total do período

480
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5º PERÍODO

H/A

Exames avançados de imagem

80

Radioterapia

80

Processamento Digital de Imagens

80

Medicina Nuclear

80

Radiologia intervencionista

80

Projeto Interdisciplinar V

80

Total do período

480

6º PERÍODO

H/A

Gestão de centros diagnósticos

80

Imagens por Ressonância Magnética

80

Patologias em imagem

80

Anatomia seccional em imagens

80

Tomografia Computadorizada

80

Projeto Interdisciplinar VI

80

Total do período

480

Carga horária total de aulas de 50 minutos

2.880h

Carga horária de aulas (2.880 h/a) convertida em horas

2.400h

Estágio Supervisionado

480h

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO

2880h
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2.5. QUADRO DE PROFESSORES DO CURSO
O Corpo Docente do curso de Tecnologia em Radiologia está apresentado
na tabela abaixo.

Tabela 3: Relação do corpo docente do Curso Superior de Tecnologia em
Radiologia
PROFESSOR / LATTES

REGIME DE
TRABALHO

TIT

DISCIPLINAS
Anatomia do esqueleto cefálico

AFONSO CELSO SOUZA DE ASSIS
http://lattes.cnpq.br/6049129919572413

P

D

Anatomia e fisiologia
Processamento digital de
imagens
Projeto interdisciplinar II
Projeto interdisciplinar III

AGNES BARBERIO
http://lattes.cnpq.br/3454470889011813
AIRTON PRATI
http://lattes.cnpq.br/8604628222759429

I

D

Biologia celular e histologia

P

D

Fundamentos de matemática
Anatomia e fisiologia das
imagens
Bioética

ALEXANDRE ARAUJO DOS SANTOS
http://lattes.cnpq.br/0214091684507047

Formação da imagem radiológica

P

M

Projeto interdisciplinar V
Proteção radiológica
Técnicas de câmara escura
Ultrassom em biomedicina

ANA APARECIDA DA SILVA ALMEIDA
http://lattes.cnpq.br/7440206313187404
BAYKI HUSSEIN KASSAB
http://lattes.cnpq.br/4104033685622260
BERENICE DI ANGELIS COELHO
http://lattes.cnpq.br/531697985928572
ADILSON JOSE DA ROCHA
LUIZ ALBERTO MAURICIO
http://lattes.cnpq.br/2378320268905810
MARCIO AUGUSTO ERNESTO DE MORAES
http://lattes.cnpq.br/779565962473025
PEDRO CARLOS RUSSI
http://lattes.cnpq.br/5885463060741234
REVANILDO DE OLIVEIRA
http://lattes.cnpq.br/097649781943586
RUBENS CASTILHO JUNIOR**
http://lattes.cnpq.br/7786824470155440
LUIZ ALBERTO MAURICIO

I

D

Bioquímica e biofísica

D

Biologia celular e histologia

P

M

Biologia celular e histologia

P

D

Projeto interdisciplinar IV

I

M

H

D

P

M

P

E

H
I

G
M

P

Física experimental

Informática aplicada
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http://lattes.cnpq.br/2378320268905810
MARCIO AUGUSTO ERNESTO DE MORAES
http://lattes.cnpq.br/779565962473025
PEDRO CARLOS RUSSI
http://lattes.cnpq.br/5885463060741234
REVANILDO DE OLIVEIRA
http://lattes.cnpq.br/097649781943586
RUBENS CASTILHO JUNIOR**
http://lattes.cnpq.br/7786824470155440
RUBENS GUIMARÃES FILHO
http://lattes.cnpq.br/6062648607500114
RUY MORGADO DE CASTRO
http://lattes.cnpq.br/8045962313218352
PEDRO CARLOS RUSSI
http://lattes.cnpq.br/5885463060741234
VIVIANE DINES DE OLIVEIRA R. BARTHO
http://lattes.cnpq.br/4971114887952196
ROBERTA KELLY SOUZA MACIEL
http://lattes.cnpq.br/5341174645690045

H

D

P

M

Física

P

E

H

G

Estatística básica
Eletrônica de componentes de
circuitos

P

D

Primeiros socorros

H

D

P

M

P

M

H

E

Física experimental
Dosimetria
Efeito biológico das radiações
Física radiológica
Eletricidade e eletromagnetismo
Língua portuguesa: leitura e
produção de textos
Medicina nuclear, técnicas
radiológicas

*Mestrando no Instituto Tecnológico de Aeronáutica na área de física aplicada em avaliação dos
efeitos da radiação ionizante em componentes eletrônicos por meio de simulações computacionais.
** Mestrando na Universidade de Taubaté em engenharia mecânica na área de Automação.

2.5.1. Programa de Formação Continuada - PROFOCO
Por compreender que o professor é o responsável por transmitir
conhecimento, incentivar a pesquisa e orientar de maneira eficiente os futuros
profissionais para um mundo sem fim de oportunidades, posicionando-se na linha de
frente com o nosso aluno, a outra ponta do processo ensino-aprendizagem, a
UNITAU, por meio da sua Pró-reitoria de Graduação, criou desde 2012 o PROFOCO
(Programa de Formação Continuada) para despertar cada vez mais no professor a
paixão pela docência, a mesma paixão que o fez eleger a Universidade de Taubaté
como seu espaço de “ser docente”.
O PROFOCO consiste numa série de ações e projetos voltados aos
professores e coordenadores pedagógicos dos cursos, que oferece encontros de
formação, com participação voluntária e inscrição on-line, sob forma de oficinas,
minicursos e seminários de docência universitária, conduzidos por docentes da
Instituição com reconhecido conhecimento na área ou professores convidados.
Dessa forma, visa promover, de modo efetivo, a melhoria da qualidade de ensino da
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Universidade de Taubaté, pela valorização docente. Também é uma oportunidade
para que o professor se atualize e possa aprimorar-se a cada dia no exercício da
docência.
A Universidade preocupa-se em investir em sua equipe, em colaborar com a
melhoria técnica da qualidade das aulas e em encantar nosso aluno.
Mais informações: http://web.unitau.br/profoco/profoco.html

2.5.2. Avaliação Docente
Periodicamente, a Universidade de Taubaté, por meio da Comissão
Permanente de Avaliação (CPA) realiza o processo de avaliação docente e discente
por meio de preenchimento de formulário pela internet. Nesse processo são
avaliados os seguintes itens:
 ITEM 1. AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA:
o Questão 1.1: Contribuição do conteúdo para sua formação
acadêmico-profissional.
o Questão 1.2: Integração com as demais disciplinas do curso.
o Questão 1.3: Integração entre conteúdo teórico e prático (se for o
caso).
o Questão 1.4: Qualidade das aulas práticas (se for o caso).
 ITEM 2. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOCENTE:
o Questão 2.1: Apresentação do programa e dos objetivos da
disciplina.
o Questão 2.2: Cumprimento do programa da disciplina.
o Questão 2.3: Clareza e objetividade na exposição do conteúdo da
disciplina.
o Questão 2.4: Habilidade para estimular o interesse pela disciplina.
o Questão 2.5: Utilização de instrumentos de avaliação compatíveis
com os objetivos e conteúdos ministrados.
o Questão 2.6: Nível de domínio da matéria.
 ITEM 3. RELACIONAMENTO SOCIOPEDAGÓGICO COM A CLASSE:
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o Questão 3.1: Cumprimento do horário de início e término das
aulas (pontualidade).
o Questão 3.2: Comparecimento às aulas previstas (assiduidade).
o Questão 3.3: Disponibilidade e boa vontade para esclarecer
dúvidas.
o Questão 3.4: Respeito e conduta ética no relacionamento
professor-aluno.
 ITEM 4. AUTOAVALIAÇÃO – DISCENTE:
o Questão 4.1: Consulta (leitura) da bibliografia indicada, antes das
aulas.
o Questão 4.2: Respeito e conduta ética no relacionamento alunoprofessor.
o Questão 4.3: Assiduidade e pontualidade nas atividades propostas
pela disciplina.
o Questão 4.4: Responsabilidade no cumprimento das atividades.
Para cada questão, é permitido ao aluno selecionar uma das seguintes
respostas: A (ótimo), B (bom), C (satisfatório), D (ruim), E (péssimo), F (sem
opinião), N (não cursa).

2.5.3 . Rendimento escolar – formato da avaliação do aluno
A Deliberação CONSEP 200/2015 dispõe sobre a verificação escolar nos
cursos de graduação, em regime seriado semestral, para o ano letivo de 2016. Para
conhecer a deliberação na íntegra, acessar o link: http://www.unitau.br/files/arquivos/
deliberation/CONSEP/Consep_2015/consep_200_2015_1444223347.pdf.
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2.6. EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS DO CURSO 2016

1° PERÍODO
LÍNGUA PORTUGUESA: LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO (40h/a)
OBJETIVOS:
•
Despertar a atenção do aluno para a importância de uma postura de leitura
interacionista e crítica.
•
Desenvolver a capacidade do aluno de abordar o texto com mais propriedade
e de usar seu conhecimento de mundo, linguístico e textual.
•
Familiarizar o aluno com o nível culto da língua na modalidade escrita de
gênero acadêmico-científico e empresarial.
•
Desenvolver a produção de textos escritos específicos das áreas, com
metacognição, para propiciar a autonomia textual.
EMENTA: Aprimoramento da habilidade de leitura crítica dos alunos sobre gêneros
da vida cotidiana (gêneros da media), acadêmica (gêneros usados nos Cursos
Superiores) e científica (gêneros do mundo da ciência), escritos ou orais, de modo
crítico, para perceberem, além do objetivo do autor no texto, sua persuasão, a fim de
usar esse conhecimento em sua vida pessoal-profissional e acadêmica
(desenvolvimento da competência leitora). Iniciação da produção escrita de alguns
gêneros. Revisão Gramatical.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BECHARA, E. Moderna gramática portuguesa: conforme o novo acordo ortográfico.
37. ed., rev., am., atual.. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009.
HOUAISS, A.; VILLAR, M. S. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de
Janeiro: Objetiva, 2009.
SOLÉ, I. Estratégias de leitura. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS. Vocabulário ortográfico da língua
portuguesa.
5.
ed.
São
Paulo:
Global,
2009.
Disponível
em:http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=23.
AZEREDO, J. C. Gramática Houaiss da língua portuguesa. 3. ed. São Paulo:
Publifolha, 2010.
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FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA (40 h/a)
OBJETIVOS:
•
Apresentar, de uma forma rigorosa, a obtenção dos conceitos da matemática
de 1° e 2° graus.
•
Oferecer múltiplas aplicações práticas e exercícios envolvendo as aquisições
básicas das operações algébricas e interpretação de resultados.
•
Relacionar o conteúdo estudado a pré-requisitos para o desenvolvimento de
disciplinas subsequentes do curso.
EMENTA: Teoria dos conjuntos numéricos. Potenciação e radiciação. Produtos
notáveis, fatoração algébrica e polinômios. Equações algébricas. Teoria dos
conjuntos numéricos. Potenciação e radiciação. Produtos notáveis, fatoração
algébrica e polinômios. Equações algébricas. Funções. Função exponencial. Função
logarítmica. Trigonometria no triângulo retângulo. Trigonometria circular.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
DEMANA, W. K. F. Pré cálculo. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2013.
PAIVA, M. Matemática. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2003.
SAFIER, F. Pré-cálculo. 2. ed. São Paulo: Bookman. 2001. v. 1. (Coleção Schaum).
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
LEITHOLD, L. Cálculo com geometria analítica. São Paulo: Harba, 1994. v.1.
SWOKOWSKI, E. W. Cálculo com geometria analítica. Rio de Janeiro: Makron
Books, 1994. v. 1.

BIOLOGIA CELULAR E HISTOLOGIA (80 h/a)
OBJETIVOS:
•
Identificar a célula como unidade básica na estrutura e organização do
organismo humano, bem como a sua participação nas funções e exercícios pelos
seus diferentes órgãos e sistemas.
•
Classificar os organismos celulares mais importantes e atuantes no
funcionamento dos músculos e ossos.
•
Compreender os processos de divisões celulares como fenômenos
indispensáveis ao crescimento, regeneração de tecidos e produção de células
reprodutoras.
EMENTA: Noções básicas sobre a utilização de um microscópio de luz, as
estruturas celulares e seu funcionamento, os tecidos básicos (epitelial, conectivo,
muscular e nervoso) e sua organização para constituir um órgão.

31

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
De ROBERTIS, E. D. P.; De ROBERTIS, E. M. F. Bases de biologia celular e
molecular. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.
KAISER, C.; KRIEGER, M.; SCOTT, M. P. Biologia celular e molecular. Porto Alegre:
Artmed, 2005.
MALACINKI, G. M. Fundamentos de biologia molecular. 4. ed., Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2005.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
ALBERTS, B. et al. Biologia molecular da célula. Porto Alegre: Artes Médicas, 2004.
ALBERTS, B. Fundamentos da biologia celular. Porto Alegre: Artmed, 2001.

FÍSICA (80 h/a)
OBJETIVOS:
•
Ensinar física geral e experimental com seus conceitos básicos de maneira
clara e precisa.
•
Mostrar a importância da física geral e experimental na evolução e melhoria
da vida humana.
•
Ensinar os alunos a resolverem problemas (gerais e específicos) da física
geral usando ferramentas avançadas da matemática.
EMENTA: Introdução: Medidas Físicas e cálculo vetorial. Cinemática. Dinâmica.
Movimento de rotação. Equilíbrio e Elasticidade.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GOLDEMBERG, J. Física geral e experimental. 3. ed. Rio de Janeiro: Ed. Nacional,
1977. v. 1.
HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WLAKER, L. Fundamentos da física. 5. ed. Rio de
Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2006. v. 1.
SERWAY, R. A. A. Física 1. 3. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos,
1996. v. 1-2.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
EISBERG, R. M.; LERNER, L. S. Física: fundamentos e aplicações. São Paulo:
McGraw-Hill,1982. v.1.
YOUNG, H. D.; FREEDMAN, R. A. Física I: mecânica. 10. ed. São Paulo: Addison
Wesley, 2003.
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BIOQUÍMICA (80 h/a)
OBJETIVO:
•
Fazer o aluno estabelecer uma ligação buscando abordar em cada aula o
estudo dos fenômenos biológicos através de conceitos bioquímicos, motivando o
aluno a ter uma análise quantitativa de fenômenos biológicos.
EMENTA: Características físico-químicos e funcionais das principais biomoléculas:
carboidratos, lipídeos, aminoácidos, proteínas, nucleotídeos e ácidos nucléicos.
Bioenergética. Enzimas e coenzimas. Conceitos fundamentais do metabolismo.
Metabolismo de carboidratos. Ciclo de Krebs. Metabolismo de lipídeos. Metabolismo
dos compostos nitrogenados. Cadeia de transporte de elétrons. Fosforização
oxidativa. Metabolismo de proteínas. Regulação e integração metabólica.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GARCIA, E. A. C. Biofísica. São Paulo: Sarvier, 2002.
HEINENE, I. F. Biofísica Básica. São Paulo: Atheneu, 2004.
MARZZOCO, A.; TORRES, B. B. Bioquímica básica. 3. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2007.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DURAN, J. E. R. Biofísica: fundamentos e aplicações. São Paulo: Prentice-Hall
Brasil, 2002.
VOET, D.; VOET J. G. Fundamentos de bioquímica. 2. ed. São Paulo: Artmed, 2008.

ANATOMIA GERAL (80 h/a)
OBJETIVO:
•
Entender e reconhecer o corpo humano destacando os Sistemas músculo
esquelético.
EMENTA:
Reconhecimento das estruturas Anatômicas, seu funcionamento e a
contextualização de suas relações topográficas para permitir a aplicação clínica da
anatomia macroscópica na atuação profissional.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
NETTER, F. H. Atlas de anatomia humana. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
PUTZ, R.; PABST, R. (Eds). Sobotta atlas de anatomia humana. 22. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
TANK, P.W.; GEST, T.R. Atlas de anatomia humana. 1. ed. Porto Alegre: Artmed,
2009.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
STANTON, B. A.; KOEPPEN, B. M. Berne & Levy fisiologia. 6. ed., Rio de Janeiro:
Elsevier, 2009.
GUYTON, A. C; HALL, J. E. Tratado de fisiologia médica. 11. ed., Rio de Janeiro:
Elsevier, 2006.
KANDEL, E. R.; SCHWARTZ, J. H.; JESSEL, T. M. Princípios da neurociência. Rio
de Janeiro: Manole, 2003.

PROJETO INTERDISCIPLINAR I (80h/a)
OBJETIVOS:
•
Promover a construção do conhecimento a partir da integração dos
conhecimentos discutidos nas disciplinas do curso.
•
Desenvolver competências relacionadas ao desenvolvimento de um projeto
técnico-científico baseado em levantamento bibliográfico.
EMENTA: Desenvolvimento e implementação de um projeto multidisciplinar aplicado
utilizando os conhecimentos das disciplinas de formação profissionalizante do curso.

2° PERÍODO

ANATOMIA DOS SISTEMAS (80 h/a)
OBJETIVO:
•
Entender e reconhecer o corpo humano destacando os
Cardiovascular, Respiratório, Renal, Digestivo e Endócrino.

Sistemas

EMENTA:
Reconhecimento das estruturas Anatômicas, seu funcionamento e a
contextualização de suas relações topográficas para permitir a aplicação clínica da
anatomia macroscópica na atuação profissional.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
NETTER, F. H. Atlas de anatomia humana. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
PUTZ, R.; PABST, R. (Eds). Sobotta atlas de anatomia humana. 22. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
TANK, P.W.; GEST, T.R. Atlas de anatomia humana. 1. ed. Porto Alegre: Artmed,
2009.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
STANTON, B. A.; KOEPPEN, B. M. Berne & Levy fisiologia. 6. ed., Rio de Janeiro:
Elsevier, 2009.
GUYTON, A. C; HALL, J. E. Tratado de fisiologia médica. 11. ed., Rio de Janeiro:
Elsevier, 2006.
KANDEL, E. R.; SCHWARTZ, J. H.; JESSEL, T. M. Princípios da neurociência. Rio
de Janeiro: Manole, 2003.
EXAMES RADIOLÓGICOS I (80h/a)
OBJETIVOS:
•
Possibilitar ao aluno:
o
Conhecimentos acerca dos exames radiológicos convencionais.
o
Capacidade de definir parâmetros técnicos e posicionamento dos exames.
o
Conhecimento para indicações clínicas da realização dos exames.
o
Conhecimentos sobre controle de qualidade em radiologia convencional.
EMENTA: Bases anatômicas e técnicas referentes às diferentes estruturas que
serão examinadas. Meios de contraste utilizados para a realização dos
procedimentos, suas fórmulas, bem como indicações para a utilização desses
meios. Conceito, indicações (patologias investigadas), contraindicações, material
utilizado, preparo do paciente e a técnica empregada para a realização das
radiografias.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
LEDERMAN, H. M.; SOUZA, R. Técnicas radiológicas. Rio de Janeiro. Guanabara
Koogan, 2006.
NOBREGA, A. I. Tecnologia radiológica e diagnóstico por imagem. 5. ed. São
Caetano do Sul: Difusão, 2012. 3v.
WHITLEY A. et al. Clark posicionamento radiográfico. 12. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2007.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BUSHONG, S. C. Ciência radiológica para tecnólogos: física, biologia e proteção. 9.
ed. São Paulo: Elsevier, 2010.
MOURÃO, A. P.; OLIVEIRA, F. A. Fundamentos de radiologia e imagem. São
Caetano do Sul: Difusão, 2012.
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INFORMÁTICA APLICADA (40 h/a)
OBJETIVOS:
•
Demonstrar como a Tecnologia da Informação pode agregar valor à empresa
(hospital/clínica) e melhorar o atendimento ao cliente/paciente.
•
Analisar o mercado de softwares voltados à área da saúde e radiologia e
construir cenários sobre adoção de tecnologias de informação.
•
Compreender a utilização e integração das tecnologias no ambiente
hospitalar.
EMENTA: Informática como ferramenta de apoio e suporte ao desenvolvimento dos
recursos necessários aos métodos de diagnóstico. Softwares básicos utilizados na
produção, armazenamento e distribuição das informações.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GONCALVES, E. L. Gestão hospitalar: administrando o hospital moderno. São
Paulo: Saraiva, 2006.
KARTEN, N. Administrando a informática na empresa. Rio de Janeiro: Campus,
1992.
NOBREGA, A. I. Tecnologia radiológica e diagnóstico por imagem. 5. ed. São
Caetano do Sul: Difusão, 2012. 3v.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BEUREN, I. M. Gerenciamento da informação. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2000.
BRASIL, L. M. Informática em saúde. São Paulo: Eduel, 2008.

MEIOS DE CONTRASTE (40 h/a)
OBJETIVO:
•
Conhecer as vias de acesso,tipos de meios de contraste e suas formulas ,
Meios de contraste utilizados para cada realização dos procedimentos.
EMENTA: Meios de contraste utilizados para a realização dos procedimentos, suas
fórmulas, bem como indicações para a utilização desses meios. Conceito,
indicações (patologias investigadas), contra-indicações, material utilizado, preparo
do paciente e a técnica empregada para a realização das radiografias.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BERGERON, J. D.; BIZJAK, G. Primeiros socorros. 2. ed. Rio de Janeiro: Atheneu,
2007.
NOBREGA, A. I. Tecnologia radiológica e diagnóstico por imagem. 5. ed. São
Caetano do Sul: Difusão, 2012. 3v.
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NISCHIMURA, L. Y.; POTENZA, M. M.; CESARETTI, I. U. Enfermagem nas
unidades de diagnóstico por imagem: aspectos fundamentais. São Paulo: Atheneu,
1999.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SANTOS, R. R. et al. Manual de socorro de emergência. São Paulo: Atheneu, 1999.
SCHOR, N.; HIGA, S. E. M.; ATALLAH, A. N. Guia de medicina de urgência. São
Paulo: Manole, 2008.

PRIMEIROS SOCORROS (40 h/a)
OBJETIVO:
•
Propiciar conhecimentos úteis para atuação inicial em situações de risco de
morte na rotina dos serviços de diagnóstico.
EMENTA: Primeiros Socorros: caracterização, funções, aspectos fundamentais.
Acidentes: características e tipologia. Emergências: gravidade da lesão e condição
da vítima; cuidados gerais e preliminares. Hemorragias. Ferimentos: superficiais e
profundos na cabeça; fraturas e luxações. Métodos de Respiração. Parada
Respiratória. Massagem Cardíaca. Envenenamentos. Corpos estranhos. Picadas de
Insetos e de Cobras. Lesões na Coluna Vertebral. Estado de Choque. Queimaduras.
Transporte de Acidentados.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BERGERON, J. D.; BIZJAK, G. Primeiros socorros. 2. ed. Rio de Janeiro: Atheneu,
2007.
NOBREGA, A. I. Tecnologia radiológica e diagnóstico por imagem. 5. ed. São
Caetano do Sul: Difusão, 2012. 3v.
NISCHIMURA, L. Y.; POTENZA, M. M.; CESARETTI, I. U. Enfermagem nas
unidades de diagnóstico por imagem: aspectos fundamentais. São Paulo: Atheneu,
1999.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SANTOS, R. R. et al. Manual de socorro de emergência. São Paulo: Atheneu, 1999.
SCHOR, N.; HIGA, S. E. M.; ATALLAH, A. N. Guia de medicina de urgência. São
Paulo: Manole, 2008.
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PSICOLOGIA DO RELACIONAMENTO (40h/a)
OBJETIVOS:
•
Entender as relações corpo/mente como um processo unitário e complexo.
•
Compreender as vivências pessoais da doença como determinadas pelas
representações sociais sobre saúde/doença e pela personalidade do sujeito.
•
Identificar os efeitos psicológicos básicos decorrentes do processo de
adoecimento.
•
Compreender o conceito de representação do corpo humano.
•
Identificar mecanismos de defesa do ego.
•
Refletir sobre o papel do tecnólogo em radiologia e seu contexto de trabalho.
•
Entender os aspectos da subjetividade envolvidos no vínculo
paciente/profissional de saúde e aplicar esse entendimento às situações
profissionais.
EMENTA: Estruturação da personalidade. Comunicação humana. A subjetividade
nos laços sociais. Desenvolvimento interpessoal. Dinâmica de grupo.
Relacionamento com a criança e o idoso.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BRANCO, R. F. G. A relação com o paciente. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2003.
SPINK, M. J. P. Psicologia social e saúde. Petrópolis: Vozes, 2003.
MOSCOVICI, F. Desenvolvimento interpessoal: treinamento em grupo. 15. ed. São
Paulo: José Olympio, 2005.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GOLEMAN, D. Inteligência emocional. São Paulo: Objetiva, 2001.
CRIVELARO, R.; TAKAMORI, J. Y. Dinâmica das relações interpessoais. Campinas:
Alínea, 2005.

FÍSICA RADIOLÓGICA (80h/a)
OBJETIVOS:
•
Apresentar conhecimentos acerca dos alunos os seguintes tópcios:
o
Propriedades e conceitos físicos relacionados às radiações ionizantes de
origem corpuscular e eletromagnética.
o
Produção dos raios-X e fatores que modificam seu espectro.
o
Características das radiações ionizantes aplicadas às diferentes tecnologias
de produção de imagens radiológicas.
o
Detecção das radiações por meio das interações físicas em gases, sólidos,
líquidos e emulsões fotográficas.
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o
o

Meios de impressões e reconstruções de imagens radiológicas.
Controle geral das doses de radiação ionizante.

EMENTA: Características físicas das REM. Geração das REM (potenciais
retardados). Campos de Leinard-Wiechert e aplicações (radiação sincroton). REM de
fontes localizadas: propriedades específicas das REM não ionizantes (REM-NI).
Aplicações medidas das REM-NI. Diversos efeitos biológicos das (REM-NI).
Interações de partículas carregadas com a matéria.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DIMENSTEIN, R.; GHILARDI NETO, T. Bases físicas e tecnológicas aplicadas aos
raios X. São Paulo: Senac, 2002.
BUSHONG, S. C. Ciência radiológica para tecnólogos: física, biologia e proteção. 9.
ed. São Paulo: Elsevier, 2010.
SOARES, F. A. P.; LOPES, H. B. M. Radiodiagnóstico: fundamentos físicos.
Florianópolis: Insular, 2003.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BUSHONG, S. C. Manual de radiologia para técnicos. Porto Alegre: Elsevier, 2005.
CHUNG, K. C. Introdução a física nuclear. Rio de Janeiro: UERJ, 2001

PROJETO INTERDISCIPLINAR II (80 h/a)
OBJETIVOS:
•
Promover a construção do conhecimento a partir da integração dos
conhecimentos discutidos nas disciplinas do curso.
•
Desenvolver competências relacionadas ao desenvolvimento de um projeto
técnico-científico baseado em levantamento bibliográfico.
EMENTA: Desenvolvimento e implementação de um projeto multidisciplinar aplicado
utilizando os conhecimentos das disciplinas de formação profissionalizante do curso.

3° PERÍODO
FISIOLOGIA (80 h/a)
OBJETIVO:
•
Entender e reconhecer o funcionamento do corpo humano destacando a
função dos Sistemas e suas estruturas.
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EMENTA: Reconhecimento das estruturas Anatômicas, seu funcionamento e a
contextualização de suas relações topográficas para permitir a aplicação clínica da
anatomia macroscópica na atuação profissional.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
NETTER, F. H. Atlas de anatomia humana. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
PUTZ, R.; PABST, R. (Eds). Sobotta atlas de anatomia humana. 22. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
TANK, P.W.; GEST, T.R. Atlas de anatomia humana. 1. ed. Porto Alegre: Artmed,
2009.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
STANTON, B. A.; KOEPPEN, B. M. Berne & Levy fisiologia. 6. ed., Rio de Janeiro:
Elsevier, 2009.
GUYTON, A. C; HALL, J. E. Tratado de fisiologia médica. 11. ed., Rio de Janeiro:
Elsevier, 2006.
KANDEL, E. R.; SCHWARTZ, J. H.; JESSEL, T. M. Princípios da neurociência. Rio
de Janeiro: Manole, 2003.

PROTEÇÃO RADIOLÓGICA (40h/a)
OBJETIVO:
•
Possibilitar ao alunos conhecimentos sobre:
o
Manuseio de fontes de radiação ionizantes e não ionizantes de forma segura
e responsável.
o
Danos biológicos decorrentes da interação das fontes de radiação com o meio
biológico.
o
Práticas de proteção radiológica: metodologias e simulações.
EMENTA: Aspectos teóricos e operacionais legais relacionados à proteção em
relação às radiações ionizantes nos diferentes ambientes que envolvem a obtenção
de imagens radiográficas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BONTRAGER, K. L. Tratado de técnica radiológica e base anatômica. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.
DIMENSTEIN, R.; HORNOS, Y.; MASCARENHAS, M. Manual de proteção
radiológica aplicada ao radiognóstico. São Paulo: Senac, 2001.
NOBREGA, A. I. Tecnologia radiológica e diagnóstico por imagem. 5. ed. São
Caetano do Sul: Difusão, 2012. 3v.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BIRAL, A. R. Radiações ionizantes pra médicos, físicos e leigos. Florianópolis:
Insular, 2002.
CARDELLA, B. Segurança no trabalho e prevenção de acidentes. São Paulo: Atlas,
1999.

MAMOGRAFIA E DENSITOMETRIA ÓSSEA (40h/a)
OBJETIVOS:
•
Possibilitar ao aluno:
o
Conhecimentos acerca dos exames radiológicos da mama.
o
Capacidade de definir parâmetros técnicos e posicionamento dos exames.
o
Conhecimento para indicações clínicas da realização dos exames.
o
Conhecimentos sobre controle de qualidade em mamografia.
EMENTA: Bases anatômicas e técnicas referentes às diferentes estruturas que
serão examinadas. Meios de contraste utilizados para a realização dos
procedimentos, suas fórmulas, bem como indicações para a utilização desses
meios. Conceito, indicações (patologias investigadas), contraindicações, material
utilizado, preparo do paciente e a técnica empregada para a realização das
radiografias.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
LEDERMAN, H. M.; SOUZA, R. Técnicas radiológicas. Rio de Janeiro. Guanabara
Koogan, 2006.
NOBREGA, A. I. Tecnologia radiológica e diagnóstico por imagem. 5. ed. São
Caetano do Sul: Difusão, 2012. 3v.
WHITLEY A. et al. Clark posicionamento radiográfico. 12. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2007.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BUSHONG, S. C. Ciência radiológica para tecnólogos: física, biologia e proteção. 9.
ed. São Paulo: Elsevier, 2010.
MOURÃO, A. P.; OLIVEIRA, F. A. Fundamentos de radiologia e imagem. São
Caetano do Sul: Difusão, 2012.
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ELETRICIDADE E ELETROMAGNETISMO (80 h/a)
OBJETIVOS:
•
Identificar os procedimentos matemáticos e experimentais utilizados no
estudo de sistemas físicos, relacionados aos temas de Eletrostática, Eletrodinâmica
e Eletromagnetismo.
•
Aplicar esse conhecimento nas diversas realizações tecnológicas da
radiologia.
EMENTA: Interações Fundamentais da Natureza. Carga Elétrica. Lei de Coulomb.
Campo Elétrico. Movimento de Partículas Carregadas num Campo Elétrico. Lei de
Gauss. Cálculo de Campos Elétricos. Campos Elétricos em Condutores. Potencial
Elétrico. Energia Potencial Eletrostática. Cálculo de Potenciais. Descargas Elétricas.
Capacitores. Dielétricos. Energia Eletrostática. Cálculo de Capacitâncias. Corrente
Elétrica. Resistência Elétrica e Lei de Ohm. Campo magnético.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
EDMINISTER, J. Eletromagnetismo. São Paulo: McGraw-Hill, 1980.
HAYT JUNIOR, W. H.; BUCK, J. A. Eletromagnetismo. Rio de Janeiro: LTC, 1978.
SADIKU, M. H. O. Elementos de eletromagnetismo. Porto Alegre: Bookman, 2004.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
HALLIDAY, R. W. Fundamentos de física. 8. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e
Científicos, 2002. v. 3.
TIPLER, P. A. Física. 4. ed., Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1999. v. 2.

EXAMES RADIOLÓGICOS II (80h/a)
OBJETIVOS:
•
Possibilitar ao aluno:
o
Conhecimentos acerca dos exames radiológicos convencionais.
o
Capacidade de definir parâmetros técnicos e posicionamento dos exames.
o
Conhecimento para indicações clínicas da realização dos exames.
o
Conhecimentos sobre controle de qualidade em radiologia convencional.
EMENTA: Bases anatômicas e técnicas referentes às diferentes estruturas que
serão examinadas. Meios de contraste utilizados para a realização dos
procedimentos, suas fórmulas, bem como indicações para a utilização desses
meios. Conceito, indicações (patologias investigadas), contraindicações, material
utilizado, preparo do paciente e a técnica empregada para a realização das
radiografias.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
LEDERMAN, H. M.; SOUZA, R. Técnicas radiológicas. Rio de Janeiro. Guanabara
Koogan, 2006.
NOBREGA, A. I. Tecnologia radiológica e diagnóstico por imagem. 5. ed. São
Caetano do Sul: Difusão, 2012. 3v.
WHITLEY A. et al. Clark posicionamento radiográfico. 12. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2007.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BUSHONG, S. C. Ciência radiológica para tecnólogos: física, biologia e proteção. 9.
ed. São Paulo: Elsevier, 2010.
MOURÃO, A. P.; OLIVEIRA, F. A. Fundamentos de radiologia e imagem. São
Caetano do Sul: Difusão, 2012.

FÍSICA EXPERIMENTAL (80h/a)
OBJETIVOS:
•
Proporcionar ao aluno uma vivência com as técnicas de medições físicas, de
interpretação dos resultados experimentais e da integração do conhecimento teórico
experimental em que fundamenta o método científico, com ênfase em experiências
de mecânica.
•
Possibilitar a análise de incerteza de medições com base em recomendações
de organismos metrológicos internacionais.
EMENTA: Sistema Internacional de Medidas. Medidas de tempo. Conceito de
incerteza. Resultado de uma medição: média, desvio padrão e desvio padrão da
média. Distribuição normal. Medições de comprimento (régua e paquímetro).
Incerteza combinada. Massa específica. Gráficos em papel milimetrado, di-log e
mono-log.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
APOSTILA de Física Experimental I. Taubaté: UNITAU, 2012.
SERWAY, R. A. A. Física 1. 3. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos,
1992. v. 1-2.
VUOLO, J. H. Fundamentos da teoria de erros. 2. ed. Porto Alegre: Edgard Blücher,
1996.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WLAKER, L. Fundamentos da física. 5. ed. Rio de
Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2006. v. 1.
SERWAY, R. A. A. Física 1. 3. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos,
1996. v. 1-2.
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PROJETO INTERDISCIPLINAR III (80 h/a)
OBJETIVOS:
•
Promover a construção do conhecimento a partir da integração dos
conhecimentos discutidos nas disciplinas do curso.
•
Desenvolver competências relacionados ao desenvolvimento de um projeto
técnico-científico baseado em levantamento bibliográfico.
EMENTA: Desenvolvimento e implementação de um projeto multidisciplinar aplicado
utilizando os conhecimentos das disciplinas de formação profissionalizante do curso.

4° PERÍODO
DOSIMETRIA E EFEITO BIOLÓGICO DAS RADIAÇÕES (80h/a)
OBJETIVOS:
•
Conhecer as propriedades das radiações com base no estudo fundamental da
estrutura da matéria e processos de interação com a mesma.
•
Possibilitar conhecimentos de dosimetria das radiações, fundamentos de
proteção radiológica e métodos de controle das doses com base na legislação
vigente.
•
Estudar as técnicas de imagem e métodos de controle de qualidade dos
equipamentos.
•
Oferecer aos alunos os conceitos teóricos associados à prática assistencial e
habilitá-los a compreender os avanços tecnológicos, mantendo-os atualizados
quanto às normas de radioproteção.
•
Habilitar o estudante a compreender como a tecnologia e as condições
técnico-operacionais podem interferir na qualidade das imagens e nas doses de
radiação.
•
Propiciar ao estudante condições de interferir na qualidade dos exames com
vistas à otimização das doses de radiação.
EMENTA: Aplicações das REM-I em medicina: características dos feixes clínicos.
Grandezas radiométricas. Grandezas que descrevem a interação das REM-I com a
matéria. Parâmetros mais importantes para a construção de "phantoms": número
atômico efetivo. Grandezas dosimétricas. Conceitos básicos da dosimetria. Teoria da
cavidade e câmara de ionização. Dosimetria de estado sólido. Dosimetria
radiobiológica. Outros tipos de dosímetro. Introdução a radiobiologia. Efeitos físicos
e químicos das radiações. Efeitos das radiações sobre a estrutura e função celular.
Divisão e ciclo celular, morte celular (apoptose e necrose). Ciclo celular e alterações
na proliferação celular induzida pelas radiações. Estrutura da cromatina e
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organização dos cromossomos. Indução de aberrações cromossômicas pelas
radiações. Estrutura do material genético; mecanismo de duplicação do DNA e
transcrição. Efeitos genéticos e mecanismos de reparo do DNA em resposta à
radiação ionizante e luz ultravioleta. Radiossensibilidade dos diferentes tecidos.
Processo de carcinogênese radio-induzida. Radioproteção no ambiente de trabalho
envolvendo as radiações. Normas de radioproteção. Modificações da injúria induzida
pelas radiações, proteção química e radioprotetores. Acidentes radiológicos e
dosimetria. Dosimetria física e biológica em indivíduos expostos. Efeitos tardios das
radiações em pacientes ou em indivíduos expostos acidental ou profissionalmente.
Radioterapia, medicina nuclear e radiologia.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BUSHONG, S. C. Ciência radiológica para tecnólogos: física, biologia e proteção. 9.
ed. São Paulo: Elsevier, 2010.
BIRAL, A. R. Radiações ionizantes para médicos, físicos e leigos. Florianópolis:
Insular, 2002.
SCAFF, L. A. M. Física da radioterapia. São Paulo: Sarvier, 1997.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução
RE n. 64 de 4 de abril de 2003. Guia de procedimentos para segurança e qualidade
de imagem em radiodiagnóstico. Diário Oficial da União, Brasília, DF.
NOBREGA, A. I. Tecnologia radiológica e diagnóstico por imagem. 5. ed. São
Caetano do Sul: Difusão, 2012. 3v.

ANATOMIA DAS IMAGENS (80 h/a)
OBJETIVOS:
•
Relacionar a anatomia descritiva e topográfica às modalidades de diagnóstico
por imagem e conhecer a nomenclatura anatômica e a sua utilização.
•
Entender a projeção das estruturas anatômicas nas imagens segundo o
posicionamento e método dos exames.
EMENTA: Principais órgãos do corpo humano. Os sistemas músculo esqueletal,
circulatório e respiratório e suas localizações. Identificação dos aspectos básicos da
biologia celular. Análise das estruturas e funções dos sistemas cardiovascular,
respiratório e nervoso.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ABRAHAMS,P.H. Atlas de anatomia humana em imagem. 4. ed. Rio de Janeiro:
Mosby Elsevier, 2012.
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GUYTON, A. C. Tratado de fisiologia médica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 1989.
NETTER, F. H. Atlas de anatomia humana. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
TORTORA, G. J. Princípios de anatomia humana. 10. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan; 2007.
WANDER, A. J.; SHERMAN, J. H.; LUCIANO, D. S. Fisiologia humana. São Paulo:
McGranw Hill, 1987.

RADIOLOGIA VETERINÁRIA (40h/a)
OBJETIVOS:
•
Possibilitar ao aluno conhecimentos sobre técnicas radiográficas contrastadas
em animais: anatomia e interpretação radiográfica em animais.
•
Propiciar conhcimentos sobre alterações radiográficas em animais de
pequeno porte: sistema ósseo, articular, coluna vertebral, sistema digestório,
urogenital, cardiorespiratório, cavidade abdominal.
EMENTA: Introdução à radiologia veterinária. Anatomia radiográfica-planos
anatômicos. Radiodensidade. Posicionamento e contenção do animal (cão e gato).
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DOUGLAS, S. W.; WILLIAMSON, H. P. Princípios de radiologia veterinária. 3. ed.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1983.
BONTRAGER, K. L. Tratado de técnica radiológica e base anatômica. 4. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 1999.
TIGER, J. W. Técnicas radiológicas na prática veterinária. 2. ed. São Paulo: Roca,
1987.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
LAPAIRE, C. Semiologia radiológica nos pequenos animais. São Paulo, Andrei,
1986.
SISSON, S.; GROSSMAN, J.D. Anatomia dos Animais Domésticos Interamericana.
Rio de Janeiro, 1981.

EXAMES RADIOLÓGICOS CONTRASTADOS (40h/a)
OBJETIVOS:
•
Possibilitar ao aluno:
o
Conhecimentos acerca dos exames radiológicos contrastados.
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o
o
o

Capacidade de definir parâmetros técnicos e posicionamento dos exames.
Conhecimento para indicações clínicas da realização dos exames.
Conhecimentos sobre controle de qualidade em radiologia contrastada.

EMENTA: Bases anatômicas e técnicas referentes às diferentes estruturas que
serão examinadas. Meios de contraste utilizados para a realização dos
procedimentos, suas fórmulas, bem como indicações para a utilização desses
meios. Conceito, indicações (patologias investigadas), contra-indicações, material
utilizado, preparo do paciente e a técnica empregada para a realização das
radiografias.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
LEDERMAN, H. M.; SOUZA, R. Técnicas radiológicas. Rio de Janeiro. Guanabara
Koogan, 2006.
NOBREGA, A. I. Tecnologia radiológica e diagnóstico por imagem. 5. ed. São
Caetano do Sul: Difusão, 2012. 3v.
WHITLEY A. et al. Clark posicionamento radiográfico. 12. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2007.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BUSHONG, S. C. Ciência radiológica para tecnólogos: física, biologia e proteção. 9.
ed. São Paulo: Elsevier, 2010.
MOURÃO, A. P.; OLIVEIRA, F. A. Fundamentos de radiologia e imagem. São
Caetano do Sul: Difusão, 2012.

RADIOLOGIA INDUSTRIAL (40h/a)
OBJETIVOS:
•
Conhecer os princípios físicos e cuidados necessários nos principais
procedimentos industriais que utilizam as radiações ionizantes em ensaios não
destrutivos.
•
Possibilitar informações sobre diagnóstico e ensaios não destrutivos em
meios líquidos, sólidos e gasosos.
EMENTA: Projetos de juntas, conceitos da metalurgia da soldagem. Irradiadores
gama, descrição e funcionamento, fluoroscopia e principais isótopos radiativos
usados na indústria. Princípios físicos do processo radiográfico. Aplicações
industriais da radiografia.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ANDREUCCI, R. A radiologia industrial: aspectos básicos. São Paulo: ABENDE,
2001.
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BIRAL, A. R. Radiações ionizantes para médicos, físicos e leigos. Florianópolis:
Insular, 2002.
MARQUES, P. V. Soldagem: fundamentos e tecnologia. Belo Horizonte: UFMG,
2005.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DIMENSTEIN, R.; HORNOS, Y. M. M. Manual de proteção radiológica aplicada ao
radiognóstico. São Paulo: Senac, 2001.
WAINER, E.; BRANDI, S. D.; MELLO, F. D. Soldagem. São Paulo: Edgard Blucher,
1995.

ULTRASSOM (40h/a)
OBJETIVOS:
•
Propiciar ao aluno conhecimentos sobre:
o
Principais métodos diagnósticos ultrassonográficos.
o
Aplicação, vantagens e limitações no uso da medicina diagnóstica.
•
Familiarizar o estudante com a manipulação dos aparelhos mais utilizados no
mercado.
EMENTA: Ondas mecânicas. Radiação produção e detecção da velocidade,
absorção e atenuação em meios materiais. Espalhamento métodos de pulso-eco.
Efeito Doppler. Métodos de diagnóstico clínico em medicina. Efeitos biológicos.
Aplicações clínicas em geral.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BABA, K.; IO, Y. Ultra-sonografia tridimensional. São Paulo: Roca, 2003.
BLOCK, B. Guia de ultra-sonografia. Porto Alegre: Artmed, 2005.
HAGEN-ANSERT, S. L. Tratado de ultra-sonografia diagnóstica. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2003.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
HOLSBEECK, M. V.; INTROCASO, J. H. Ultra-sonografia musculoesquelética. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.
VASQUES, F. A. P.; MURTA, C. G. V.; MORON, A. F. Manual prático de
ultrassonografia em obstetrícia. Rio de Janeiro: Rubio, 2005.
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RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA (80h/a)
OBJETIVOS:
•
Estudar os equipamentos e materiais específicos para a obtenção de
radiodiagnósticos em odontologia.
•
Possibilitar ao aluno conhecimentos sobre:
o
Anatomia de imagens radiográficas nos exames intra e extra-bucais.
o
Execução de técnicas de imagens radiográficas intra e extra-bucais.
Integração com métodos especiais de diagnóstico.
EMENTA: Introdução à radiologia odontológica. Anatomia radiográfica do complexo
Maxilomandibular. Região maxilar, caninos, pré-molar, molares. Posição
radiográfica. Proteção radiológica na área da odontologia.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FREITAS, A.; ROSA, J. E.; SOUZA, I. F. Radiologia odontológica. São Paulo: Artes
Médicas, 2004.
LANGLAND. Princípios do diagnóstico por imagem: odontologia. São Paulo: Santos,
2002.
MOREIRA, A. Diagnóstico por imagem em odontologia. São Paulo: Robe, 2000.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
PASLER, F. A. Radiologia odontológica. Porto Alegre: Artmed, 2000.
WHAITES, E. Princípios de radiologia odontológica. Porto Alegre: Artmed, 2003.

PROJETO INTERDISCIPLINAR IV (80h/a)
OBJETIVOS:
•
Promover a construção do conhecimento a partir da integração dos
conhecimentos discutidos nas disciplinas do curso.
•
Desenvolver competências relacionados ao desenvolvimento de um projeto
técnico-científico baseado em levantamento bibliográfico.
EMENTA: Desenvolvimento e implementação de um projeto multidisciplinar aplicado
utilizando os conhecimentos das disciplinas de formação profissionalizante do curso.
Práticas de empreendedorismo.
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5° PERÍODO
EXAMES AVANÇADOS POR IMAGEM (80h/a)
OBJETIVO:
•
Propiciar a construção do conhecimento através dos novos sistemas
constituintes de diagnóstico do corpo humano, considerando os aspectos de novas
tecnologias que permitem estudar alterações do corpo humano.
EMENTA: Conceitos de Ciência, Tecnologia e Inovação. Modelos de Mudanças
Tecnológicas. Estratégias de inovação das unidades de diagnóstico por imagem.
Formas de acesso à tecnologia. Mudanças nas técnicas de trabalho e inovações
tecnológicas. Cooperação entre produtores e utilizadores do conhecimento.
Planejamento de Tecnologia. Avaliação Tecnológica. Proposições para uma unidade
de diagnóstico por imagem inovar.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
NOBREGA, A. I. Tecnologia radiológica e diagnóstico por imagem. 5. ed. São
Caetano do Sul: Difusão, 2012. 3v.
BUSHONG, S. C. Ciência radiológica para tecnólogos: física, biologia e proteção. 9.
ed. São Paulo: Elsevier, 2010.
KENNETH, L.; BONTRAGER, M. A. Tratado de técnica radiológica e base
anatômica. 5. ed. Rio de janeiro: Guanabara Koogan, 2005.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MOURÃO, A. P.; OLIVEIRA, F. A. Fundamentos de radiologia e imagem. São
Caetano do Sul: Difusão, 2012.
WHITLEY A. et al. Clark posicionamento radiográfico. 12. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2007.

RADIOTERAPIA (80h/a)
OBJETIVOS:
•
Conhecer as diferentes tecnologias dos procedimentos radioterapêuticos e
planejamentos físicos em relação aos diferentes tipos de patologias.
•
Conhecer as características específicas dos equipamentos e seus
planejamentos.
EMENTA: Conhecimentos de oncologia e física aplicada, com enfoque principal em
procedimentos técnicos no tratamento de tumores. Braquiterapia e teleterapia.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BUSHONG, S. C. Ciência radiológica para tecnólogos: física, biologia e proteção. 9.
ed. São Paulo: Elsevier, 2010.
SCAFF, L. A. M. Física da radioterapia. São Paulo: Sarvier, 1997.
NOBREGA, A. I. Tecnologia radiológica e diagnóstico por imagem. 5. ed. São
Caetano do Sul: Difusão, 2012. 3v.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BENTEL, G. C. Radiation Therapy Planning. New York: McGraw-Hill, 1996.
SALVAJOLI, J. V. et al. Radioterapia em oncologia. Rio de Janeiro: Médica e
Científica, 1999.

PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS (80h/a)
OBJETIVOS:
•
Propiciar ao aluno conhecimentos sobre:
o
Fundamentos da informática e formação da imagem digital.
o
Sistemas de armazenamento e prontuário eletrônico do paciente.
o
Projetos específicos da tecnologia em Radiologia envolvendo imagens
digitais.
EMENTA: Fundamentos de Processamento de Imagens. Áreas de Aplicação.
Formação de Imagens. Amostragem e Quantização. Técnicas de Melhoramento de
Imagens. Segmentação de Imagens. Representação e Descrição. Compressão.
Classificação de Imagens.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GONZALEZ, R. C.; WOODS, R. E. Processamento de imagens digitais. São Paulo:
Edgard Blucher, 2000.
NOBREGA, A. I. Tecnologia radiológica e diagnóstico por imagem. 5. ed. São
Caetano do Sul: Difusão, 2012. 3v.
NICOLETTI, M. C.; PALMA NETO, L. G. Introdução às redes neurais construtivas.
São Carlos: Edufscar, 2005.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AZEVEDO, E. Computação gráfica: teoria e prática. Rio de Janeiro: Campus, 2003.
HAAGA, J. R.; LANZIERI, C. F.; SARTORIS, D. J. Tomografia computadorizada e
ressonância. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1996.
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MEDICINA NUCLEAR (80h/a)
OBJETIVOS:
•
Propiciar ao alunos conhecimentos sobre:
o
Princípios tecnológicos e cuidados necessários nos procedimentos de
medicina nuclear.
o
Radioisótopos como meio de produção de imagens radiológicas.
o
Decaimento radioativo dos radioisótopos e suas diferentes aplicações.
o
Princípios de Dosimetria interna e as características das gamas, câmaras e
capadores.
o
Técnicas de PET e PACS e sua evolução.
o
Tendências tecnológicas das aplicações de radioisótopos como meio de
diagnóstico e terapia médica.
EMENTA: Produção de rádio fármacos. Detector cintilográficos e a gama-câmara.
Formação de imagens. Aplicações clínicas: estudos estáticos e cinéticos. Dosimetria
interna. Controle de qualidade em medicina nuclear.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DIMENSTEIN, R.; CASTRO JR., A.; ROSSI, G. Guia prático em medicina nuclear: a
instrumentação. São Paulo: Senac, 2000.
BUSHONG, S. C. Ciência radiológica para tecnólogos: física, biologia e proteção. 9.
ed. São Paulo: Elsevier, 2010.
THRALL, J. H. Medicina nuclear. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
NOBREGA, A. I. Tecnologia radiológica e diagnóstico por imagem. 5. ed. São
Caetano do Sul: Difusão, 2012. 3v.
SCAFF, L. A. M. Física da radioterapia. São Paulo: Sarvier, 1997.

RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA (80h/a)
OBJETIVOS:
Princípios operacionais e teóricos de procedimentos radiológicos realizados com
equipamentos e técnicas de fluoroscopia. Indicações intervencionistas: estudos
angiográficos e correlatos.
EMENTA: Participação na realização de exames; Manipulação dos equipamentos
nas salas de exames (arco digital, bomba injetora, mesa onde fica o paciente, etc.);
Atuação na sala dos computadores para processamento das imagens; Preparação
do material necessário para cada exame e gerenciamento do suprimento de
material; Aplicação do material nos exames (diagnóstico e intervenção); Utilização
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de todos os equipamentos do aparelho de angiografia digital, e prática
hemodinâmica; Avaliação de Processamento de Imagem, e prática hemodinâmica;
O aluno deverá receber informações teórico/prática, essenciais para o bom
funcionamento de um serviço de Neurorradiologia, diagnóstico e terapêutico. Desta
forma serão ministradas aulas de: Preparo do paciente para o exame diagnóstico e
terapêutico. Registro, admissão e saída do paciente na sala de exame. Materiais e
técnicas utilizadas durante o exame diagnóstico. Materiais e técnicas utilizados
durante o tratamento endovascular. Como proceder diante de uma
situação de emergência na sala de exame.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BONTRAGER, K. L. Tratado de técnica radiológica e base anatômica. 5. ed., ampl.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.
ABRAHAMS,P.H. Atlas de anatomia humana em imagem. 4. ed. Rio de Janeiro:
Mosby Elsevier, 2012.
NETTER, F. H. Atlas de anatomia humana. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SCAFF, L. A. M. Física da radioterapia. São Paulo: Sarvier, 1997.
BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução
RE n. 64 de 4 de abril de 2003. Guia de procedimentos para segurança e qualidade
de imagem em radiodiagnóstico. Diário Oficial da União, Brasília, DF.

PROJETO INTERDISCIPLINAR V (80h/a)
OBJETIVOS:
•
Promover a construção do conhecimento a partir da integração dos
conhecimentos discutidos nas disciplinas do curso.
•
Desenvolver competências relacionados ao desenvolvimento de um projeto
técnico-científico baseado em levantamento bibliográfico.
EMENTA: Desenvolvimento e implementação de um projeto multidisciplinar aplicado
utilizando os conhecimentos das disciplinas de formação profissionalizante do curso.
Práticas de empreendedorismo.
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6° PERÍODO
GESTÃO DE CENTROS DIAGNÓSTICOS (80h/a)
OBJETIVOS:
 Propiciar o conhecimento para atuação na gestão dos serviços de saúde úteis
na rotina dos serviços de diagnóstico ou tratamento radiológico;
 Entender como são organizadas as instituições hospitalares apresentando
diferentes modelos de gestão hospitalar;
 Avaliar o grau de complexidade das instituições hospitalares e a importância
dos Hospitais no contexto sanitário e sua integração com as demais áreas de
atividades do setor de saúde;
 Analisar os problemas relacionados com o setor saúde; Compreender o
financiamento e gastos do setor de saúde;
 Analisar a montagem e funcionamento do setor de Garantia da Qualidade em
ambientes hospitalares;
 Desenvolver conhecimento sobre saúde coletiva e seus instrumentos;
 Proporcionar os conhecimentos teóricos e as aplicações práticas dos
princípios básicos a administração de recursos humanos dirigidos.
EMENTA: Aspectos gerais do gerenciamento dos serviços de saúde nos diferentes
níveis da assistência à saúde, em uma visão ética e política, com destaque para a
política gerencial, estrutura organizacional, recursos materiais, humanos e
financeiros dentro do processo de trabalho; Gestão da Qualidade em serviços de
saúde; Epidemiologia e saúde; Planejamento Físico-Hospitalar; Gestão de Recursos
humanos; Logística hospitalar.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
NOBREGA, A. I. Tecnologia radiológica e diagnóstico por imagem. 5. ed. São
Caetano do Sul: Difusão, 2012. 3v.
BORBA, V. R.; LISBOA, T. C. Teoria Geral de Administração Hospitalar - Col.
Gestão Hospitalar. Editora: Qualitymark. 2010
SALU, E. J., Administração Hospitalar No Brasil. Editora Manole. 2012.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
BORBA, V. R., Do Planejamento ao Controle de Gestão Hospitalar - Col. Gestão
Hospitalar. Editora: Qualitymark. 2010
BORBA, V. R., Estratégias e Plano de Marketing para Organizações de Saúde.
Editora: Guanabara Koogan. 2009.
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IMAGENS POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (80 h/a)
OBJETIVOS:
•
Ter conhecimentos necessários para a operação de equipamentos de
ressonância magnética.
•
Propiciar ao aluno informação sobre as bases físicas, parâmetros técnicos e
protocolos e principais Indicações clínicas e de fluxo de trabalho.
EMENTA:
Fundamentos
de
ressonância
magnética
nuclear
(RMN).
Aspectos básicos da Imagem por RMN (IRMN). Técnicas de reconstrução de
imagens em IRMN. Aspectos Tecnológicos. Propriedades da IRMN. Técnicas
rápidas de geração de imagens. Técnicas avançadas em IRMN (fluxo, sincronismo,
difusão, angiografia). Qualidade da imagem e artefatos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
NOBREGA, A. I. Tecnologia radiológica e diagnóstico por imagem. 5. ed. São
Caetano do Sul: Difusão, 2012. 3v.
STARK, D. D.; BRADLEY JR., W. G. Ressonância magnética. Rio de Janeiro:
Revinter, 2005.
WESTBROOK. Manual de técnicas de ressonância magnética. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2001.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
KAPLAN, P. A.; DUSSAULT, R.; MAJOR, N. M. Ressonância magnética
musculoesquelética. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.
WESTBROOK. Ressonância magnética prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2000.

PATOLOGIAS EM IMAGENS
OBJETIVOS:
Capacitar o aluno ao bom entendimento dos principais processos patológicos, a fim
de lhe proporcionar uma base segura para discutir as diferentes formas e
localizações dos órgãos quando representadas por imagens radiológicas que
sugerem alterações morfológicas e funcionais.
EMENTA: Introdução à patologia, mecanismos de adaptação e lesão celular,
processo inflamatório, reparo e cicatrização, trombodinâmica e carcinogênese.
Principais patologias do sistema respiratório, cardiovascular e neoplasias e seus
achados radiológicos.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
KUMAR, V.; PERKINS, J. A. Robbins e Cotran. Patologia: bases patológicas das
doenças. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
BOGLIOLO, L. Bogliolo, Patologia Geral, 4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2009.
FRANCO, M et al, Patologia: Processos Gerais, 5ª ed. São Paulo: Ed. Atheneu,
2010.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
KUMAR, V.; COTRAN, R. S.; ROBBINS, S. L. Patologia Básica. 9ª. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
RUBIN, E.; GORSTAIN,F.; STRAYER,D.; RUBIN,R.; SCHUWATING,R. Patologia
Bases Clínico patológicas da Medicina. 4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2006.

ANATOMIA SECCIONAL EM IMAGENS (80 h/a)
OBJETIVOS:
•
Relacionar a anatomia descritiva e topográfica às modalidades de diagnóstico
por imagem que reproduzem imagens transversais,sagitais,coronais e conhecer a
nomenclatura anatômica e a sua utilização.
•
Entender a projeção das estruturas anatômicas nas imagens segundo o
posicionamento e método dos exames.
EMENTA: Principais órgãos do corpo humano. Os sistemas músculo esqueletico,
circulatório e respiratório e suas localizações. Identificação dos aspectos básicos da
biologia celular. Análise das estruturas e funções dos sistemas cardiovascular,
respiratório e nervoso.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ABRAHAMS,P.H. Atlas de anatomia humana em imagem. 4. ed. Rio de Janeiro:
Mosby Elsevier, 2012.
GUYTON, A. C. Tratado de fisiologia médica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 1989.
NETTER, F. H. Atlas de anatomia humana. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
TORTORA, G. J. Princípios de anatomia humana. 10. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan; 2007.
WANDER, A. J.; SHERMAN, J. H.; LUCIANO, D. S. Fisiologia humana. São Paulo:
McGranw Hill, 1987.
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TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (80h/a)
OBJETIVOS:
•
Conhecer a execução e produção das imagens médicas em um equipamento
de Tomografia Computadorizada.
•
Propiciar conhecimento sobre:
o
Definições de grandezas e unidades físicas específicas.
o
Principais protocolos e indicações clínicas.
EMENTA: A imagem digital e as etapas de PDI em tomografia. Realce. Restauração
de Imagens Digitais. Segmentação de Imagens.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
NOBREGA, A. I. Tecnologia radiológica e diagnóstico por imagem. 5. ed. São
Caetano do Sul: Difusão, 2012. 3v.
ARAUJO, A. Tomografia computadorizada: princípios físico e aplicações. São Paulo:
Corpus, 2006.
HOFER, M. Tomografia computadorizada: manual prático de ensino. Rio de Janeiro:
Revinter, 2005.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
HAAGA, J. R.; LANZIERI, C. F.; SARTORIS, D. J. Tomografia computadorizada e
ressonância. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1996.
LEE, S. H.; RAO, K. C. V.; ZIMMERMAN, R. A. Tomografia computadorizada e
ressonância magnética do crânio. Rio de Janeiro: Revinter, 2004.

PROJETO INTERDISCIPLINAR VI (80h/a)
OBJETIVOS:
•
Promover a construção do conhecimento a partir da integração dos
conhecimentos discutidos nas disciplinas do curso.
•
Desenvolver competências relacionados ao desenvolvimento de um projeto
técnico-científico baseado em levantamento bibliográfico.
EMENTA: Desenvolvimento e implementação de um projeto multidisciplinar aplicado
utilizando os conhecimentos das disciplinas de formação profissionalizante do curso.
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO (480h)
OBJETIVO:
•
Realizar atividades assistenciais, administrativas, educativas e de
investigação em radiologia em diversos cenários de aprendizagem, visando
desenvolver as competências e habilidades, definidas neste projeto pedagógico,
necessárias à formação do tecnólogo em radiologia.
EMENTA: Atividades práticas em laboratórios conveniados na área de diagnóstico
por imagem.
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3. OUTROS CURSOS OFERECIDOS PELO DEPARTAMENTO

3.1. CURSOS DE GRADUAÇÃO
Além do curso de Tecnologia em Radiologia são oferecidos os seguintes
cursos no Departamento de Medicina:


Medicina



Tecnologia em Estética

3.2. CURSOS DE EXTENSÃO
São cursos que objetivam aprimorar ou aprofundar habilidades técnicas,
científicas, artísticas e culturais em uma área de conhecimento. Cada curso tem
carga horária de 290 horas, compreendendo período de 1 (um) ano cada. São
realizados no Hospital Universitário de Taubaté, cada um em sua respectiva
área/serviço. Tem como número mínimo e máximo de alunos participantes 1 (um) e
4 (quatro). Os cursos são oferecidos pela Pró-reitoria de Extensão da Universidade
de Taubaté. São eles:
 Aperfeiçoamento em Dermatologia – Nível I
 Aperfeiçoamento em Dermatologia, Anestesiologia e Cirúrgica Nível II
 Aperfeiçoamento em Dermatologia Cosmiátrica – Nível III
Coordenador: Prof. Samuel Henrique Mandelbaum
 Aperfeiçoamento em Oftalmologia – Níveis I, II e III
Coordenadora: Profa. Lucila Ferreira Leite Pinto
 Aperfeiçoamento em Ortopedia – Níveis I, II e III
Coordenador: Prof. Dr. Luiz Carlos Lara
 Aperfeiçoamento em Pediatria – Níveis I e II
Coordenador: Prof. Dr. Ciro João Bertoli
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3.3. CURSOS LATO SENSU
A residência médica é uma modalidade de ensino de pós-graduação
destinada a médicos, sob a forma de curso de especialização. Funciona sob a
orientação de profissionais médicos de elevada qualificação ética e profissional,
sendo considerada o “padrão ouro” da especialização médica. O Programa de
Residência

Médica,

cumprido

integralmente

dentro

de

uma

determinada

especialidade, confere ao médico residente o título de especialista, cuja certificação,
além de ser registrada pela coordenadoria de cursos de pós-graduação lato sensu,
tem também seu registro no MEC, o qual autoriza a oferta destes cursos, além de
oferecer bolsas aos residentes os quais são selecionados pela Comissão de
Residência Médica (COREME).
Na UNITAU, são oferecidos programas de Residência Médica nas cinco
grandes áreas: Clínica Médica, Cirurgia Geral, Obstetrícia e Ginecologia e Pediatria,
Medicina de Família e Comunidade, e nas especialidades de: Oftalmologia (acesso
direto), Ortopedia e Traumatologia (acesso direto), Neurologia (pré-requisito de dois
anos de Residência Médica em Clínica Médica), e Urologia (pré-requisito de dois
anos de Residência Médica em Cirurgia Geral). A Residência Médica está
credenciada junto ao Ministério da Educação por meio da Comissão Nacional de
Residência Médica (CNRM).
O Programa de Residência tem um supervisor que é necessariamente
docente da UNITAU. Cada área tem um professor supervisor que pertence à
Comissão de Residência Médica (COREME).
Áreas/Especialidades: Professores Supervisores e integrantes da COREME:
 CLÍNICA CIRÚRGICA: Prof. Dr. Pedro Roberto de Paula
 CLÍNICA MÉDICA: Profa. Ma. Telma da Silva Santos
 GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA: Prof. Dr. Gregório Lorenzo Acácio
 OFTALMOLOGIA: Prof. Dr. Wilma Lelis Barbosa Lorenzo Acácio
 ORTOPEDIA: Prof. Dr. Luiz Carlos Ribeiro Lara
 PEDIATRIA: Profa. Dra. Adriana de Oliveira Mukai
 UROLOGIA: Prof. Me. Frederico Vilela de Oliveira
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 MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE – Profa. Dra. Andrea Paula
Peneluppi de Medeiros.
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4. INTEGRAÇÃO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO
A indissociabilidade dos pilares ensino, pesquisa e extensão garante a
formação

de

profissionais

preocupados

em

adquirir,

manter

e

expandir

conhecimentos e habilidades que lhes favoreçam plena realização pessoal e efetiva
inserção de seu trabalho na promoção do bem-estar social. Assim, com o intuito de
promover a articulação entre esses três pilares, o Departamento, a Coordenação e
os professores do Curso de Radiologia operacionalizam:

4.1. PROGRAMAS/PROJETOS DE EXTENSÃO

4.1.1. Eventos Institucionais Anuais
 Recepção aos Ingressantes: Realizada anualmente, ocorre nos três
primeiros dias letivos. No primeiro dia ocorre uma recepção conjunta de
todos os cursos da Biociências, envolvendo atrações culturais da região, a
partir do segundo dia o departamento raliza diversas atividades acadêmicas,
como Acolhimento Festivo, distribuição de camisetas dos cursos, aula
inaugural, apresentação de vídeo institucional com mensagem de boasvindas do Reitor da Universidade, palestras de professores dos cursos e do
Centro Acadêmico, visita aos laboratórios dos Campus, apresentação dos
professores do Departamento e visita monitorada ao laboratório de
informática e também à biblioteca, para conhecimento do acervo disponível
para os alunos e recebimento de instruções para uso do sistema SIBI.

 Jogos Universitários – JUTA: Previstos para o mês de maio, é um evento
esportivo

que

busca

a

inclusão

e

socialização

dos

universitários.

Tradicionalmente, o Departamento de Medicina participa dos jogos com
muita competitividade e alegria, promovendo, assim, a integração de seus
alunos com toda a comunidade acadêmica.

 Feira de Oportunidades e do Empreendedorismo: Realizada no mês de
maio, tem o principal objetivo de que os acadêmicos conheçam os diversos
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setores do mercado de trabalho e as oportunidades de estágio e emprego no
âmbito das suas especialidades.

 Feira das Profissões: Realizada no mês de setembro, tem como objetivo
divulgar os cursos de graduação da Universidade e apresentá-los para a
comunidade escolar de Ensino Médio da cidade de Taubaté e região. Os
cursos do Departamento de Medicina têm ampla participação, com
envolvimento de alunos e professores na exposição de pesquisas e projetos
em andamento. É uma oportunidade também de incentivar nossos próprios
alunos a valorizarem sua profissão.

 Congresso internacional de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento
(CICTED): Previsto para ser realizado no mês de outubro (com exceção do
ano de 2016, em que o Congresso foi em setembro), é composto por eventos
como: Encontro de Iniciação Científica – ENIC, Mostra de pós-graduação –
MPG, Seminário de Extensão Universitária – SEMEX e Seminário de
Docência Universitária – SEDUNI / PIBID. Anualmente a UNITAU promove
esse grande evento, de caráter internacional, que congrega desde a iniciação
científica até a extensão universitária. Todos os anos, alunos e docentes do
Curso tem participação expressiva no evento, apresentando nas modalidades
painel e comunicação oral, com publicação de artigo ou resumo expandido.

 Meeting Universidade-Empresa: Evento que reúne profissionais do mercado
e diretores/coordenadores e professores da Unitau para debater questões
referentes ao mercado de trabalho, com o objetivo de alinhar as
necessidades das empresas com a reestruturação do currículo dos cursos e
contribuir para a melhor preparação dos futuros profissionais a partir de
experiências e vivências de mercado. O encontro é composto por mesas
simultâneas com os temas: “Saúde e vida”, “Tecnologia”, “Educação”,
“Comunicação”, “Gestão de Negócios”, “Ciências Jurídicas” e “Meio Ambiente
e Sustentabilidade”.
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4.1.2. Eventos do Curso
No caso do curso de Tecnologia em Radiologia, podem ser programadas
viagens a eventos ou simpósios de interesse e relevância aos alunos do curso. Para
esses casos, a Universidade de Taubaté disponibiliza meios de transporte aos
alunos, mediante agendamento prévio junto ao setor de transportes.
O principal objetivo das visitas e viagens pedagógicas é proporcionar aos
alunos acesso a tecnologias e temas emergentes, eventualmente, disponibilizadas
em eventos ou em empresas da região. As visitas são agendadas de acordo com o
interesse do curso e relevância pedagógica.
Visitas/eventos programados:
- Centro de Medicina Nuclear (CEMEN) de São Paulo: abril
- Jornada Paulista de Radiologia: maio
- Hospital das Clínicas de São Paulo: outubro
Com a vinculação do curso, a partir de 2015, ao Departamento de Medicina
também é nossa intenção nos aproximar de projetos já existentes.

4.1.3. PROJETOS DE EXTENSÃO DESENVOLVIDOS PELO DEPARTAMENTO
DE MEDICINA:
- Atendimento à Vítima de Violência Sexual (Grupo de Atendimento à Vítima de
Violência Sexual - GAVVIS)
Trata-se de projeto interdepartamental de extensão universitária, envolvendo
os Departamentos de Medicina, Ciências Jurídicas, Enfermagem e Psicologia.
Apresenta enfoque também de integração com outras instituições e serviços
públicos do município. Uma equipe multidisciplinar está disponível, no Hospital
Universitário de Taubaté, para atendimento e treinamento de profissionais
envolvidos na assistência à vítima de violência sexual. Também ministra aulas nas
escolas sobre o tema Prevenção à Violência Sexual, Gravidez Precoce e Doenças
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Sexualmente Transmissíveis. O Projeto recebeu, da Câmara Municipal de Taubaté,
três Moções de Aplauso.
Os alunos de internato do Curso de Medicina, durante o Estágio de
Ginecologia e Obstetrícia, além do Médico Residente de primeiro ano (R1),
participam do GAVVIS como estágio curricular.
Hoje o GAVVIS funciona como rede de apoio ao Conselho Tutelar de Taubaté
e trabalha em parceria com a Delegacia da Mulher de Taubaté. O GAVVIS é
referência do Sistema 180 da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres e
para a região da DRS XVII. Colaboradores: Cláudia Aparecida Aguiar de Araújo
(Departamento de Enfermagem), Avelino Alves Barbosa Junior (Departamento de
Ciências Jurídicas), Márcia Maria de Assis Lopes (Psicóloga do HUT.).
Como meta de Projeto do GAVVIS, este ano terá início o Projeto de
Prevenção à Gravidez em Mulheres Vulneráveis, contemplado com R$42.000,00,
pelo Ministério da Saúde.
Coordenadora: Profa. Dra. Valéria Holmo Batista

- Museu Didático do Corpo Humano
Trata-se de um projeto desenvolvido no Laboratório de Anatomia Humana do
Instituto Básico de Biociências da UNITAU, com participação de alunos do Curso de
Medicina e professores que ministram aulas no Departamento.
A busca pelo conhecimento do corpo humano e o seu funcionamento tem sido
objeto de estudo desde os primórdios da humanidade. Hoje, com a globalização e a
Internet, o conhecimento do corpo humano e sua fisiologia estão ao alcance de
qualquer cidadão, e o interesse nas peças anatômicas dissecadas e preparadas
deixou de ser exclusivo daqueles que buscam cursos da área da saúde como
profissão, e passou a ser importante para aqueles que desejam conhecer o próprio
corpo e entender o seu funcionamento. Assim, o Museu Didático tem contribuído
para expandir o conhecimento do Corpo Humano para a população do vale do
Paraíba, estabelecendo, assim, o vínculo Universidade – Comunidade. Também tem
propiciado à comunidade estudantil contato direto com a Anatomia Humana, que é a
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ciência básica para aqueles que pretendem ou desejam cursar e trabalhar na área
da saúde, além de estimular o conhecimento do próprio corpo, como meio de
promoção à saúde.
O Museu Didático do Corpo Humano, inédito em nossa região, tem feito
atendimento às escolas de ensino fundamental, médio e superior da região do vale
do Paraíba, expondo peças anatômicas com características morfofuncionais de
todos os sistemas orgânicos, de maneira organizada e construtiva do conhecimento,
permitindo uma viagem pelo corpo humano, guiada por professores ou monitores
devidamente qualificados. Tem oferecido também programações previamente
organizadas e estruturadas, tais como palestras, cursos de aprimoramento para
professores da rede pública e/ou privada de ensino fundamental e médio e, ainda,
profissionais afins.
Coordenador: Prof. Magno César Vieira

- Ligas Acadêmicas
As Ligas Acadêmicas são associações criadas e organizadas pelos
estudantes que visam complementar a formação acadêmica em uma área específica
da Medicina. Elas têm estatuto próprio, respondem ao Departamento Científico do
Diretório Acadêmico Benedicto Montenegro (DCBM), e são administradas por uma
diretoria acadêmica sob supervisão de um docente coordenador com formação na
respectiva área de atuação.
Dentre as atividades mais comuns realizadas pelas Ligas Acadêmicas estão:
aulas teóricas, discussão de casos e artigos científicos, elaboração e participação
em projetos de pesquisa, atendimento ambulatorial, visitas a pacientes internados,
acompanhamento de cirurgias e preparação de seminários. Além disso as Ligas
promovem e participam de eventos, como a Semana de Prevenção à Hipertensão e
ao Diabetes, Mutirão das Ligas, Cursos de Iniciação à Liga Acadêmica, entre outros.
Atualmente, o departamento de Medicina possui 16 Ligas Acadêmicas:
- Liga de Oncologia
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- Liga de Puericultura, Pediatria e Adolescência
- Liga de Oftalmologia
- Liga de Acupuntura
- Liga de Ginecologia e Obstetrícia
- Liga de Otorrinolaringologia
- Liga de Cardiologia
- Liga de Psiquiatria
- Liga de Cirurgia Geral e do Trauma
- Liga de Neurologia e Neurocirurgia
- Liga de Clínica Médica
- Liga de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular
- Liga de Ortopedia e Traumatologia
- Liga de Patologia
- Liga de Endocrinologia e Metabologia
- Liga de Cirurgia Plástica

- Companhia da Alegria
A Cia. da Alegria foi criada por iniciativa dos alunos de Medicina e é
organizada pelo DCBM. Visa alegrar e descontrair as crianças hospitalizadas no
Hospital Universitário de Taubaté, seus familiares e profissionais de saúde. A
Companhia da Alegria realiza eventos entre os acadêmicos para recrutar
voluntários.
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4.1.4. PROJETO RONDON
O Projeto Rondon surgiu em 1967 para estimular a participação de
universitários em projetos de desenvolvimento sustentável e no fortalecimento da
cidadania em municípios isolados e com baixo Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH). O nome do programa é uma homenagem ao Marechal Cândido Mariano da
Silva Rondon.

4.2. TRABALHOS DE GRADUAÇÃO
Não estão previstas para esse curso Trabalhos de Graduação. Entretanto, é
permitido e incentivado ao aluno realizar pesquisas científicas e atividades de
iniciação científica.

4.3. ESTÁGIO SUPERVISIONADO (ANEXO B)
Correspondem a atividades desenvolvidas pelos alunos em empresas e
indústrias do ramo de saúde, da iniciativa privada e/ou pública da região, com
supervisão de um professor da área, proporcionando ao aluno vivência significativa
da realidade e da prática profissional.

4.4. PROGRAMA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA (PID) - Anexo A
O PID tem por finalidade oferecer aos seus participantes, das diversas áreas
do conhecimento, a oportunidade de vivenciar atividades de magistério na educação
básica ou superior e de refletir sobre os princípios que as norteiam e sobre práticas
pedagógicas inovadoras, por meio de uma relação estreita entre professor mentoriniciante

à

docência-estudante,

de

forma

a

promover,

num

espaço

de

profissionalização progressiva, a troca de saberes na matéria de competência do
professor mentor, escolhida como possibilidade futura de atuação pelo iniciante à
docência.
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O Programa prevê a participação de iniciantes à docência, doravante referido
como Monitor, em três categorias, nos respectivos campos de atuação: Monitor
Junior, para alunos de graduação, e Monitor Pleno e Monitor Sênior, para egressos
ou alunos de pós-graduação.
O monitor na categoria “júnior”, devidamente matriculado no PID, poderá
concorrer à Bolsa Atividade Monitoria, por indicação do Diretor da Unidade de
Ensino à Pró- reitoria de Graduação, que se incumbirá dos procedimentos junto à
Pró-reitoria Estudantil, para a concessão do benefício.
O Programa, além de beneficiar o participante (o monitor), com a aquisição de
todas as habilidades citadas, beneficia os acadêmicos de todo o Curso, uma vez que
possibilita a presença de auxiliares, contribuindo para melhoria no desenvolvimento
das aulas e para supressão das necessidades de aprendizado dos alunos.

4.5. PROGRAMAS DE APOIO AO DISCENTE
- Grupos de estudos
O Grupo de Estudos do Instituto Básico de Biociências tem oferecido aos
alunos da área de biociências oportunidades para o desenvolvimento de habilidades
e de competências para melhoria do rendimento em seus estudos. Por meio de
leituras e de revisão de textos, os alunos reforçam os conhecimentos técnicos e
teóricos adquiridos durante a graduação.
O grupo de estudos é coordenado por cinco professores, de diferentes áreas
das biociências, e promove encontros semanais com os alunos interessados.
Também conta com a participação de monitores do programa PID e estagiários
bolsistas da PRE, que acompanham os alunos no reforço de disciplinas.
- Tutoria
Para os alunos que apresentam problemas durante seu curso, como:
dificuldades de aprendizado que extrapolam as limitações técnicas, de aquisição de
conhecimento; dificuldades nos primeiros encontros com o sofrimento e a morte,
dificuldades de relacionamento com pacientes, seus familiares ou outros
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profissionais de saúde, manifestações de ansiedade ou depressão, entre outros, o
Departamento de Medicina oferece a possibilidade do programa de Tutoria.
Este programa consiste na seleção de um profissional, o tutor, que irá
acompanhar especialmente aquele aluno no seu progresso acadêmico e o auxiliará
em problemas eventualmente surgidos no decorrer do curso. O tutor deverá
apresentar o seguinte perfil: exercer atividades docentes no curso médico, ser
envolvido com a graduação, ser uma pessoa disponível e apresentar um
comportamento ético e profissional irrepreensíveis. Desta forma, o aluno terá a
oportunidade de discussão e orientação sobre todos os problemas ou dúvidas
surgidos durante sua vida acadêmica, e assim, terá condições muito melhores para
o processo de formação médica e de construção de sua identidade.

- Projeto de Apoio Psicossocial - PAPS
O Projeto, realizado pela Pró-reitoria Estudantil, oferece suporte, orientação e
acompanhamento para os alunos que apresentam questões e necessidades
relacionadas à adaptação ao universo acadêmico. Os alunos recebem atendimento
personalizado com uma equipe composta por professores de pedagogia e
psicologia.

- Programa de Apoio a Estudantes com Necessidades Especiais - Paene
Este Programa, também realizado pela Pró-reitoria Estudantil, conta com
profissionais capacitados em diferentes áreas e oferece, por exemplo, assistência
educacional, psicopedagógica e psicológica aos acadêmicos com necessidades
especiais da Unitau, desde o momento em que se inscreve para o vestibular.
O principal objetivo é oferecer aos acadêmicos os recursos necessários para o seu
acesso, permanência e sucesso na vivência universitária, disponibilizando a
infraestrutura da Universidade a fim de atender às suas necessidades específicas.
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- Recepção aos alunos ingressantes e veteranos
Tanto no Processo Seletivo de Verão como no de Inverno, a Pró-reitoria Estudantil
promove, em parceria com os Diretores de Unidade e com a Pró-reitoria de
Graduação (PRG), a recepção aos alunos, dando ênfase ao acolhimento de alunos
ingressantes. Temos em nosso Departamento a Comissão de Recepção de
Calouros que vem desempenhando ações que permitem a inserção dos discentes
dos primeiros anos no cotidiano da Universidade.

- Atendimento e apoio aos Diretórios e Centros Acadêmicos
A Pró-reitoria Estudantil apoia as ações dos Órgãos Estudantis da Universidade,
principalmente em eventos como os Jogos Universitários de Taubaté (JUTA), a
Copa Calouro e as viagens de cunho esportivo, acadêmico e cultural.

- Atendimento socioeconômico
Busca acompanhar e extinguir a evasão dos alunos de graduação, em qualquer ano
de estudo, diagnosticando seus maiores desafios e colaborando nas possíveis
soluções. Vários acadêmicos são surpreendidos, muitas vezes, por problemas
alheios a sua vontade. A Pró-reitoria Estudantil conhece esses desafios e, no
atendimento personalizado, caminha junto com o aluno no alcance de melhores
alternativas.
O atendimento realizado pelos assessores e pela própria Pró-reitora Estudantil aos
alunos que buscam informações sobre pleiteio nas modalidades de bolsa de estudo,
quando disponibilizadas, requer procedimentos como entrevistas e análise de
documentos que comprovem a situação socioeconômica do aluno.

- Programas de bolsas e financiamento
Para que o aluno tenha a chance de permanecer no curso escolhido, a Pró-reitoria
Estudantil oferece uma variedade de bolsas de estudo, tais como: Bolsa Licenciatura
e Serviço Social, Bolsa Cursos Superiores em Tecnologia, Bolsa Mérito, Bolsa
Fidelidade, Bolsa Familiar, Bolsa Atleta, Bolsa Liderança Estudantil, Bolsa de
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Incentivo ao Pagamento (BIP), Bolsa 2ª Graduação, Bolsa Convênios, Bolsa Estágio
Interno e Bolsa de Iniciação Científica (esta última oferecida pela Pró-reitoria de
Pesquisa e Pós-graduação).
Os alunos também tem acesso ao Fundo de Financiamento Estudantil – FIES
(federal), ao Programa Bolsa Escola da Família (estadual) e Sistema Municipal de
Bolsas de Estudos – SIMUBE (municipal).

- Núcleo de Oportunidades
O Núcleo de Oportunidades organiza e realiza atividades direcionadas para a
preparação dos alunos dos cursos de graduação, tendo em vista, especialmente, a
inserção desses alunos no mercado de trabalho. O Núcleo também atende,
secundariamente, o ex-aluno UNITAU e também apoia sua inserção no mercado de
trabalho. A partir de um mailing de e-mails e por intermédio de convênios com
empresas da região, vagas de estágio e emprego são encaminhadas para os
cadastrados.

- Portais do Aluno e do Professor
Os dois portais são disponibilizados no site da Unitau como um ambiente de apoio
ao processo ensino-aprendizagem online.
Para os alunos, este ambiente possui ferramentas que permitem acessar notas e
faltas, planos de ensino, calendário, notícias da IES, Espaço Virtual de
Aprendizagem, Biblioteca Online, boletos, etc. Para os professores, é possível
disponibilizar plano de ensino, cronogramas de aulas, resultados das avaliações,
bem como acessar notícias, cursos, etc.
O sistema pode ser acessado por docentes e alunos pelo endereço eletrônico
www.unitau.br e tem se revelado uma ferramenta bastante vantajosa do ponto de
vista da comunicação com os alunos.
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- Programa de Monitoramento da Evasão
Muitos são os motivos que levam os estudantes a solicitar o trancamento de suas
matrículas. Dificuldades de adaptação ao curso, incerteza sobre a carreira escolhida,
problemas de saúde, problemas familiares, mudança de cidade e problemas
financeiros, entre outros.
Com o objetivo de acompanhar, mapear e tentar revertes tais trancamentos a Próreitoria Estudantil, em parceria com a Pró-reitoria de Graduação, realiza o Programa
de Monitoramento da Evasão. Todos os alunos que solicitam trancamento são
contatados, os motivos do trancamento são levantados e é oferecido um
atendimento presencial, na tentativa de auxiliar o aluno em possíveis questões que
impeçam a permanência no curso ou para dar apoio, orientação e encaminhamento
das necessidades apresentadas.

- Programa de incentivo à participação responsável no ENADE
A Pró-reitoria Estudantil, em parceria com Pró-reitoria de Graduação, com o apoio de
diretores e coordenadores de curso, realiza um Programa de incentivo à participação
responsável dos alunos no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes
(ENADE). O principal objetivo é conscientizar os alunos sobre os objetivos e
importância do ENADE.
Entre as principais atividades estão: reuniões de orientação sobre os objetivos do
Exame, estrutura da avaliação, obrigatoriedade da participação e apresentação do
calendário anual de atividades; orientação e atendimento aos alunos com dúvidas
sobre sua participação no Exame; recepção e acolhimento do aluno pelos diretores
e coordenadores de seu curso no dia prova, com distribuição de água, barras de
cereal, caneta, lápis e camiseta personalizada da Universidade.

4.6.

PROGRAMAS

DE

MOBILIDADE

ACADÊMICA

NACIONAIS

E

INTERNACIONAIS
A Pró-reitoria Estudantil no intuito de complementar, ainda mais, o currículo
do aluno UNITAU promove e divulga Programas de Mobilidade e Intercâmbio
Nacionais/Internacionais. Entre os principais programas estão:
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 Programa de Mobilidade Nacional ABRUEM
Programa de mobilidade nacional que promove o intercâmbio de alunos de
graduação que podem cursar um ou dois semestres em instituições de ensino
filiadas à Associação Brasileira dos Reitores de Universidades Estaduais e
Municipais (ABRUEM). Os editais são publicados aqui no site da UNITAU,
geralmente nos meses de dezembro e maio.

 Programa Ciência sem Fronteiras (PRPPG)
Programa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq), na Universidade sob os cuidados da Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação (PRPPG), que concede bolsa de Graduação Sanduíche no
Exterior, do Programa Ciência sem Fronteiras.

 Programa Fórmula Santander
Com o objetivo de promover o intercâmbio cultural e fomentar a pesquisa e o
desenvolvimento tecnológico, o Banco Santander criou em 2010 o Programa
Fórmula Santander. O aluno aprovado em processo seletivo interno da
UNITAU concorre a uma bolsa de 5 mil euros para cursar um semestre fora
do Brasil. Além da bolsa em dinheiro, o aluno fica isento das mensalidades da
Universidade durante o período do intercâmbio.

 Programa de Bolsas Ibero-Americanas Santander Universidades
O Programa de Bolsas Ibero-Americanas é uma iniciativa do Banco
Santander criado com o objetivo de promover o intercâmbio acadêmico anual
de estudantes de graduação entre universidades de 10 países da região da
Ibero-América: Brasil, Argentina, Espanha, Chile, Colômbia, México, Peru,
Portugal, Porto Rico e Uruguai. A bolsa de estudo tem valor equivalente a 3
mil euros por aluno de graduação. Este valor deve ser utilizado como bolsaauxílio para cobrir custos com transporte, hospedagem e alimentação, já que
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o curso é um investimento que deve ser concedido como resultado de um
acordo estabelecido entre a universidade de origem e a de destino. Além da
bolsa em dinheiro, o aluno fica isento das mensalidades da Universidade
durante o período do intercâmbio.

 Programa Top Espanha Santander Universidades
Oferece, por meio de uma parceria entre a Pró-reitoria Estudantil e o banco
Santander, bolsas de estudos de 3 semanas na Universidad de Salamanca,
na Espanha para aprimorar a formação acadêmica e promover o intercâmbio
cultural, além de contribuir com a capacitação para o mercado de trabalho.

 Programa para o Fortalecimento da Função Pública na América Latina
O Programa tem o objetivo de contribuir para o desenvolvimento econômico,
político e social da América Latina, impulsionando a criação de redes de
servidores públicos altamente capacitados e comprometidos com os
interesses da sociedade latino-americana. Ao mesmo tempo, pretende
prestigiar o exercício da função pública – e o papel do Estado – entre jovens
universitários ibero-americanos.
As atividades ocorrem no período de oito semanas, oferecidas inicialmente na
sede da Fundação Botín em Madrid, na Espanha e posteriormente em outras
cidades do país até serem encerradas no Brasil, na Fundação Getúlio Vargas.

 “Trainincoming Program” Università Degli Study Di Parma - Itália
O programa oferece a oportunidade de estudar por três meses na
Universidade de Parma, na Itália, e apenas 30 estudantes do mundo todo são
selecionados para participar. A Unitau teve uma aluna selecionada em 2015.
Ver links das Deliberações que tratam sobre mobilidade acadêmica na Unitau
no Anexo A.
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5. Anexos
ANEXO A – Listagem de links para consulta às Deliberações referentes a:
- Calendário Escolar:
http://www.unitau.br/files/arquivos/category_1/Calendario_2015_1421775296.
pdf
- Rendimento escolar:
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2012/conse
p_231_2012_1355492838.pdf
- Programa de Iniciação à docência:
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2012/conse
p_265_2012_1359634197.pdf
- Deliberação CONSUNI 039/2010 – Regulamenta o Sistema de Avaliação
Institucional da Universidade de Taubaté
http://www.unitau.br/files/arquivos/category_29/489/deliberacao_consuni_no_
009_2009.pdf
- Deliberação CONSUNI 039/2010 – Regimento Interno da CPA
http://www.unitau.br/files/arquivos/category_24/430/deliberacao_consuni_no_
039_2010.pdf
- Deliberações CONSEP 226/2015, 227/2015, 228/2015 e 229/2015 –
Mobilidade Acadêmica Nacional e Internacional
 http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/
consep_226_2015_1448628501.pdf
 http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/
consep_227_2015_1448629161.pdf
 http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/
consep_228_2015_1448629326.pdf
 http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2015/
consep_229_2015_1448629506.pdf
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ANEXO B
REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO CURSO DE
TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA

Art. 1º - O estágio curricular supervisionado do Curso Superior de
Tecnologia em Radiologia da Universidade de Taubaté, que proporcionará ao
discente reflexão sobre ação profissional e visão crítica da dinâmica das relações
existentes no campo Institucional, será realizado a partir do 5º semestre, e o
discente será supervisionado por um docente devidamente credenciado pela Chefia
do Departamento e/ou profissionais habilitados das instituições ou Serviços de
Saúde cedentes dos campos de estágio ou conveniados com a Universidade de
Taubaté.

Art. 2º - O Estágio Curricular Supervisionado consistirá em atividades de
ensino aprendizagem com carga horária mínima de 20% da carga horária total do
Curso Superior de tecnologia em Radiologia proposto, portanto em consonância com
o Currículo pleno aprovado pela Deliberação CONSEP Nº 023/2015, num total de
480 horas.

Artigo 3º - Nos serviços de saúde em que será desenvolvido o Estágio
Curricular Supervisionado será assegurado, ao tecnólogo responsável, o direito a
efetiva participação na elaboração da programação das atividades a serem
desenvolvidas pelos discentes nas unidades sob sua responsabilidade, assim como
no processo de supervisão e avaliação dos discentes de Radiologia.

Art. 4º - Os eixos norteadores para o desenvolvimento do estágio curricular
supervisionado serão todas as subespecialidades do diagnóstico por imagem,
destacando-se:
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a) Radiologia geral;
b) Radioterapia;
c) Tomografia computadorizada;
d) Ressonância magnética;
e) Medicina nuclear;
f) Angiografia digital;
g) Radiologia veterinária
h) Radiologia odontológica;
i) Radiologia industrial;
j) Gestão de centros de imagem;

Art. 5º - O Estágio Curricular Supervisionado deverá proporcionar ao
discente:
a) Vivência prática da profissão;
b) Realização e acompanhamento de atividades práticas que
proporcionem aplicabilidade do conhecimento teórico;
c) Consciência reflexiva e crítica sobre a prática como cidadão,
profissional e integrante da equipe de saúde responsável pela
promoção, manutenção, diagnóstico e reabilitação da saúde individual
e coletiva;
d) Consciência reflexiva e crítica da real situação do Sistema Único de
Saúde vigente no país, assumindo atitudes e comportamentos efetivos,
a fim de colaborar na melhoria da assistência em saúde;
e) Prática do processo de comunicação, educação e relacionamento
interpessoal entre indivíduo assistido, família, comunidade, membros
da equipe de saúde e serviços;
f) Elaboração de trabalhos científicos.
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Art. 6º - O Estágio Curricular Supervisionado deverá ser desenvolvido no
Hospital Universitário de Taubaté ou em Instituições cedentes do campo de estágio
e/ou conveniadas com a Universidade de Taubaté que prestem serviços de saúde
e/ou educação à comunidade, procurando-se valorizar e prestigiar os municípios do
vale do Paraíba paulista.

Art. 7º - As atividades desenvolvidas no Estágio Curricular Supervisionado
deverão considerar e contemplar os interesses dos serviços ou instituições cedentes
do campo de estágio ou conveniados com a Universidade de Taubaté, sempre
atendendo aos objetivos do Projeto Político-Pedagógico do Curso Superior de
Tecnologia em Radiologia da Universidade de Taubaté.

Art. 8º - As atividades serão desenvolvidas em instituições hospitalares e
clínicas de diagnóstico por imagem.
§ 1º A carga horária total do Estágio Curricular Supervisionado será de
480 (quatrocentos e oitenta) horas;
§ 2º Para o desenvolvimento das atividades, será observado o
calendário escolar da Universidade de Taubaté.

Art. 9º - O Estágio Curricular Supervisionado será realizado de acordo com
o cronograma determinado pelos docentes responsáveis, em consonância com as
determinações do Projeto Político-Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em
Radiologia e do Conselho de Ensino e Pesquisa (CONSEP) da Universidade de
Taubaté.

Art. 10 - Em consonância com o Artigo 9º da Deliberação CONSEP Nº
023/2015, o discente do Curso de Radiologia poderá iniciar o Estágio Curricular
supervisionado a partir do 5º semestre.
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Art. 11 - Será obrigatória a participação do discente em 100% (cem por
cento)

das

horas

estabelecidas

para

cada

área

do

Estágio

Curricular

Supervisionado.
§ 1º O discente será responsável por sua assinatura na lista de
frequência no campo de estágio, sob a supervisão do docente responsável.
§ 2º O Supervisor de estágio deverá cumprir os prazos mensais para
entrega do número de faltas do discente na Secretaria do Departamento.
§ 3º Será de responsabilidade do Supervisor de estágio orientar o
estagiário na coleta de dados que comporão o Relatório de estágio a ser entregue
ao término da atividade, cuidando também de orientá-lo na elaboração deste
documento.

Art. 12 - Não será permitida a entrada ou permanência do discente no
campo de estágio quando os atrasos no horário de entrada forem superiores a 15
(quinze) minutos, devendo assumir a falta no dia de estágio.
Parágrafo Único - a cada três atrasos de até 15 minutos no horário de
entrada no campo de Estágio, o discente assumirá uma hora de falta.

Art. 13 - Deverá ocorrer reposição das faltas decorrentes de problemas de
saúde ou de gestação em atividades práticas, nos campos de estágio, devendo o
discente (ou pessoa a seu pedido) requerer tratamento excepcional, na secretaria do
Departamento de Medicina, conforme Deliberação CONSEP nº118/2010.
§ 1º Na eventualidade prevista no caput deste artigo, o discente
receberá o tratamento excepcional estabelecido na legislação vigente.
§ 2º Caso não haja tempo hábil, de acordo com o calendário escolar
vigente, para reposição das faltas de estágio durante o período letivo, o discente
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será considerado reprovado nesse componente curricular, devendo cursá-lo
novamente no ano subsequente.
Art. 14 - Será considerado aprovado o discente que, ao término do estágio
curricular supervisionado, tiver cumprido 480(quatrocentos e oitenta) horas e
entregado relatório circunstanciado das atividades realizadas no estágio.
Parágrafo único - O estagiário deverá apresentar esse relatório obedecendo a
normas especificas da Central de estágios e atendendo as normas da
ABNT,conforme orientações do supervisor de estágio.

Art. 15 – Serão obrigações do estagiário:
I - Usar Crachá, dosímetro e jaleco, não sendo permitido o uso de roupas
não condizentes com o ambiente hospitalar.
II - Transitar nas demais unidades somente quando necessário, e mediante
autorização;
III- Adequar-se à filosofia e às normas da unidade cedente.
IV- Solicitar auxílio à supervisão da unidade e à gerência de Radiologia
Médica, em caso de dificuldade durante o período de estágio.
V- Trajar-se adequadamente, sem acessórios como brincos e anéis, com
os cabelos devidamente presos, unhas devidamente aparadas e sem esmalte
(a não ser incolor).
VI- Cumprir as atividades previstas no Plano de Atividades de Estágio com
interesse, zelo e dedicação.
VII- Cumprir os regulamentos internos da parte cedente, preservando o
sigilo e a confidencialidade das informações a que tenha acesso, destacandose imagens médicas e seus resultados,
VIII- Responder por eventuais perdas e danos por ele causados,
comprometendo-se também a zelar pelos instrumentos, equipamentos,
materiais e instalações de propriedade da parte cedente.
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IX- Entregar cópia do hemograma completo, Beta HCG (para mulheres)
cópia da carteira de vacina atualizada;
X-

Preencher e enviar à Instituição de Ensino os relatórios sobre a

realização das atividades previstas no Plano de Atividades de Estágio, com
periodicidade mensal ou sempre que solicitado;
XI- Realizar exames e procedimentos sempre com acompanhamento e ou
supervisão de um profissional de técnicas radiológicas.
XII- Ao término do estágio entregar Relatório de estágio, conforme art.14
deste Regulamento

Art. 16 - O término do Estágio ocorrerá nos seguintes casos:
a) automaticamente, ao término do período previsto para sua realização;
b) desistência do estágio ou rescisão do presente instrumento por decisão
voluntária de qualquer das partes, sem qualquer ônus, mediante comunicação
por escrito com antecedência de cinco (5) dias;
c) trancamento ou não renovação da matrícula;
d) descumprimento das condições do Termo de Compromisso assinado
quando do início do estágio;

Art. 17 - O aproveitamento de experiência profissional e a realização de
estágio poderá ser considerada como tempo de estágio desde que esteja
em acordo ao projeto pedagógico do curso superior de radiogia e
comprovadamente cumpra o objetivo de fornecer experiência profissional.

Art. 18 - Os casos não previstos neste Regulamento serão julgados por
uma comissão composta pelos docentes responsáveis por áreas do estágio
curricular supervisionado ou, se necessário, pelo Conselho do Departamento de
Medicina.
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Art. 19 - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos para o ano letivo de 2015, revogando-se as disposições em
contrário.
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