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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 

comunica à toda a comunidade acadêmica o cronograma de início das aulas do segundo 

semestre de 2020.  

Os acadêmicos calouros do curso de MEDICINA iniciarão suas atividades letivas 

no dia 10 de agosto e os acadêmicos calouros do curso de ODONTOLOGIA iniciarão 

suas atividades letivas no dia 17 de agosto. A primeira semana de aula dos acadêmicos 

calouros será remota e online, com atividades de acolhimento, recepção e apresentação 

da IES, do currículo acadêmico e ainda com treinamento para boas práticas do Novo 

Normal que deverão ser que adotadas no ambiente acadêmico. As atividades serão 

realizadas pelo corpo técnico administrativo, corpo docente e discente da instituição.  

Os alunos veteranos de ambos os cursos iniciarão suas atividades letivas do 

semestre 2020.2 no dia 17 de agosto. As aulas teóricas continuarão remotas e as 

atividades práticas serão presenciais.  

Até o momento, temos uma previsão de início das atividades presenciais no mês 

de agosto, ainda não confirmado EM DEFINITIVO pelas autoridades municipais. Caso 

não tenhamos permissão para a volta ao presencial em agosto, manteremos a 

estratégia de avançar nos conteúdos teóricos e aguardar o momento oportuno para as 

aulas práticas. No Curso de ODONTOLOGIA, de acordo com a PORTARIA Nº 544, DE 

16 DE JUNHO DE 2020, do Ministério da Educação, apenas as práticas possíveis serão 

ministradas de forma remota, até a permissão de voltarmos presencialmente, lembrando 

que as práticas essenciais serão ministradas presencialmente, não havendo prejuízo de 

formação para nossos alunos.  

Quando autorizadas, as aulas práticas presenciais serão realizadas na sua 

grande maioria em ambientes ambulatoriais, clínica odontológica e laboratórios, onde 



ITPAC – Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos S/A 

Endereço: Quadra 202 Sul, Rua NSB, Conjunto 02, Lote 03. CEP: 77.020-452 
Palmas / Tocantins - Telefone: (63) 3216-6300 

        

 

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.   

Os alunos do grupo de risco serão orientados a manter apenas aulas teóricas 

do semestre 2020.2. E para esses, as aulas práticas serão ofertadas em 2021.1, sem 

custo, e ajustando no que for possível no semestre vigente. Nossa meta é ofertar os 

conteúdos disciplinares, agregando no semestre 2020.2 e nos próximos, medidas 

diversas para ninguém venha a ter prejuízo acadêmico.  

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 dos nossos espaços 

físicos de aprendizagem, nosso corpo técnico administrativo e docente preparou um 

treinamento para todos os 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 de todos nossos discentes. 

 

Atenciosamente,  

Palmas, 23 de julho de 2020 

 

 

Rodrigo Ventura Rodrigues 
Coordenador Acadêmico  

ITPAC Palmas 

  

 


