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COMUNICADO  
SEMESTRE LETIVO 2020.2 

 

 

À toda comunidade acadêmica ITPAC Palmas,   

 
 

O Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos S/A - ITPAC PALMAS 

informa à toda a comunidade acadêmica alteração do cronograma de início das 

aulas do segundo semestre de 2020, para alunos veteranos dos cursos de 

MEDICINA e ODONTOLOGIA. 

Os alunos veteranos de ambos os cursos iniciarão suas atividades letivas 

do semestre 2020.2, de forma remota, no dia 24 de agosto, antecipando assim 

a Semana de recesso em comemoração ao dia do professor, conforme 

previsto em calendário acadêmico (12/10/2020 a 17/10/2020). Essa decisão 

foi tomada atendendo ao pedido de parte dos acadêmicos e professores da 

IES, sendo o pedido aprovado pela Instituição sem ressalvas, por não 

alterar o calendário acadêmico aprovado pelo CONSUP.  

Quando autorizadas, as aulas práticas presenciais serão realizadas na 

sua grande maioria em ambientes ambulatoriais, clínica odontológica e 

laboratórios, onde todos deverão respeitar as normas de biossegurança 

estabelecidas, incluindo distanciamento social, uso de EPIs e higienização 

frequente das mãos. A depender do número de matriculados, novos grupos 

serão criados para que não tenhamos aglomerações em ambientes de prática. 

Nosso objetivo sempre foi e sempre será o de garantir o grau máximo de 

segurança para toda a comunidade acadêmica, por isso lançamos um protocolo 

de retorno que foi implantado em todos os detalhes pelos nossos gestores e 

colaboradores. Além da divulgação do nosso protocolo de retorno e da 

adequação de nossos espaços físicos de aprendizagem, nosso corpo técnico 
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administrativo e docente prepararam um treinamento para todos os nossos 

alunos, buscando assim, a integração e união de todos. 

O ITPAC Palmas, deseja, sim, o retorno de suas atividades normais, mas 

acima de tudo deseja e se planeja para um retorno responsável. 

Encerramos este comunicado, cientes de contar com a atenção, 

responsabilidade e empenho dos nossos discentes. 

Atenciosamente,  

Palmas, 04 de agosto de 2020 

 

 
Rodrigo Ventura Rodrigues 
Coordenador Acadêmico  

ITPAC Palmas 

  

 


