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1. APRESENTAÇÃO 

 

O presente Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) abrange o 

período de 2022 a 2026, e está em consonância com a legislação da educação 

superior e com os atos normativos do MEC e do CNE, com destaque para o 

Decreto n. 9.235, de 15 de dezembro de 2017. 

Este PDI foi construído para aportar à visão do fundador da Instituição 

e dos membros da Mantenedora no sentido de qualificação do Instituto 

Tocantinense Presidente Antônio Carlos – ITPAC (ITPAC) e desenvolvimento de 

suas atividades. Foi debatido e aprovado pelo Conselho Superior e serve como 

ponto de partida para as decisões estratégicas institucionais. 

Nele são elencados todos os elementos constitutivos previstos na 

regulação, com destaque para o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e os 

objetivos, metas e ações para o período de vigência do Plano. 

Este novo referencial filosófico está expresso no Projeto Pedagógico 

Institucional e em diversas partes do presente Plano de Desenvolvimento 

Institucional. 

Desta forma, o ITPAC declara seu compromisso com a educação 

superior de qualidade e com este PDI, no sentido de viabilizá-lo integralmente. 

Na confecção deste PDI, tentou-se inter-relacionar as áreas 

estratégicas, os objetivos estratégicos, os indicadores e as metas, visando a 

alcançar a Missão e a Visão, em acordo com os Valores da instituição. Para isso, 

analisou-se algumas ferramentas de gestão estratégica comumente usadas para 

a elaboração de PDI, tais como: DMAIC, FCA e Diagrama de Ishikawa. 

Destaca-se, também, o caráter colaborativo e participativo da 

Comunidade do ITPAC na construção deste documento. Essa sensibilização 

ocorre de acordo com as etapas abaixo: 

 

1ª Etapa:  

Nomear a Comissão de Elaboração do PDI (Portaria Nº 53-26112021-26 de 

novembro de 2021); 

Estabelecer as Metodologia; 

Marcar a Agenda de Reuniões; 

Deliberar os Meios de Comunicação. 
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2ª Etapa: 

Analisar os Relatórios (NPS, CPA, Pesquisa de Clima, Testes de Proficiência, 

Testes de Progresso); 

Interpretar os Dados. 

 

3ª Etapa: 

Determinar a Missão, Visão e Valores institucionais; 

Indicar as Metas Institucionais; 

Construir as Políticas Institucionais. 

 

4ª Etapa:  

Deliberar a 3ª etapa com a sociedade Interna e Externa. 

 

5ª Etapa: 

Aprovar o PDI 2022-2026 no Conselho Superior; 

Enviar ao MEC. 

 

Este PDI do ITPAC passará por três momentos de verificação de suas 

metas institucionais, bem como dos objetivos estratégicos estabelecidos neste 

documento, que ocorrerão de acordo com o quadro 1. 

 

Quadro 1: Etapas de Verificação do PDI. 

Verificação Quando Como 

1ª Verificação 
Setembro de 2023 

Seminário de Acompanhamento do 

PDI 

2ª Verificação 
Setembro de 2024 

Seminário de Acompanhamento do 

PDI 

3ª Verificação 
Setembro de 2025 

Seminário de Acompanhamento do 

PDI 
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2. PERFIL INSTITUCIONAL 

 

2.1 Identificação da Mantenedora 

 

INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS S.A. – ITPAC 

CNPJ nº 02.941.990/0006-00 

Pessoa Jurídica de Direito Privado, com fins lucrativos, Sociedade Civil 

ACSU SO 70, AV. NS 01, CONJ. 02, LOTE 03, CEP: 77.017-004 

Plano Diretor Sul, em Palmas/TO 

 

2.2 Identificação da Mantida 

 

INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS/ITPAC 

ACSU SO 70, AV. NS 01, CONJ. 02, LOTE 03, CEP: 77.017-004 

Plano Diretor Sul, em Palmas/TO 

O ITPAC, foi credenciado pelo Decreto Estadual nº 724 e deu início 

ao processo de migração para o Sistema Federal de Ensino em 2011, com base 

no Edital SERES nº 01/2011.  

Em 2017, o processo de migração recebeu parecer satisfatório da 

SERES/MEC. 

 

2.3 Áreas de Atuação Acadêmica 

 

O INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS 

- ITPAC atua em cursos superiores com a oferta de cursos de graduação e de 

pós-graduação, desenvolvendo políticas de ensino, iniciação científica e de 

extensão, além de contemplar, plenamente, ações acadêmicas e administrativas 

que possibilitam a implementação das dez dimensões do SINAES. 

A atuação do Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos - 

ITPAC tem como referencial a legislação da Educação Superior, os atos 

normativos do MEC e do CNE e os atos institucionais, bem como a base 

filosófica expressa no seu Projeto Pedagógico Institucional.   

Assim, o Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos - ITPAC 

avança no sentido da sua vocação institucional que é formar profissionais em 
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várias áreas de conhecimento, garantindo a interdisciplinaridade, o trabalho em 

equipe, a visão humanista e os postulados éticos. 

 

2.4 Histórico de Implantação e Desenvolvimento da Instituição  

 

O INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS 

– ITPAC foi credenciado pelo Decreto Estadual nº 724 e deu início ao processo 

de migração para o Sistema Federal de Ensino em 2011, com base no Edital 

SERES nº 01/2011. Em 2017, o processo de migração recebeu parecer 

satisfatório da SERES/MEC.  

Este Instituto é mantido pelo INSTITUTO TOCANTINENSE 

PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS S.A, entidade de direito privado, com fins 

lucrativos, inscrito no CNPJ nº 02.941.990/0006-00, tendo seus atos jurídicos 

registrados sob o NIRE 17900090329. 

O INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS  

S.A fez parte de um grupo denominado NRE Educacional, que contava com nove 

unidades de ensino, dispersas nos Estados da Federação, mais especificamente 

em Minas Gerais (Fmit, de Itajubá (MG); Univaço, de Ipatinga (MG); Centro 

Universitário Uniptan, de São João Del-Rei (MG); Tocantins (Centro Universitário 

Unitpac, de Araguaína (TO); Itpac, de Porto Nacional (TO); Itpac, de Palmas 

(TO); Paraná (Centro Universitário Unidep de Pato Branco (PR); (Centro 

Universitário Uninovafapi, de Teresina (PI) e Faculdade de Ciências Humanas, 

Exatas e da Saúde do Piauí – FAHESP (Parnaíba) no Piauí. 

Em 2019, ocorre a fusão entre a NRE Educacional e a Medcel. A nova 

empresa, batizada de Afya, reúne mais de 1 mil professores e 30 mil alunos, 

sendo 4 mil na graduação de Medicina e outros 6 mil em cursos de residência 

médica e especializações. Os outros 20 mil alunos são de outros cursos da área 

de saúde, além de gestão, direito e engenharias. 

A Afya nasceu em 2019 como resultado da fusão de duas marcas 

vocacionadas para o ensino da Medicina com um claro objetivo: formar médicos 

e oferecer soluções para sua jornada por meio de tecnologia. 

A Afya Educacional, suas controladas e investidas prezam pelo mais 

alto nível de conduta ética em todas as atividades de negócios da Companhia, 

incluindo relacionamentos com colaboradores, alunos, clientes, fornecedores, 
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concorrentes, governo, público e nossos acionistas. 

O DNA da Afya Educacional é revolucionar o jeito de ensinar Medicina 

para formar os melhores médicos, dando suporte em todas as fases de sua 

trajetória profissional. Sua marca retrata todo o espírito visionário e tecnológico 

do nosso grupo. 

A Afya Educacional é o maior ecossistema de educação em saúde e 

healthtechs do Brasil. Combinamos educação médica de qualidade com o uso 

intensivo de tecnologia em todas as fases da jornada da medicina: desde a 

graduação, pós-graduação em Medicina até a última especialização. 

Com este percurso o c tem como objetivo ofertar cursos superiores de 

Graduação, de Pós-Graduação e Extensão, com o intuito de formar profissionais 

e/ou aprimorar o conhecimento daqueles que já atuam no mercado.  

A Mantenedora coloca o seu patrimônio à disposição da mantida, que 

é, por esta, administrada de pleno direito, nos limites da Lei e das Resoluções 

específicas. 

O ITPAC baseia-se no seu Regimento Geral, no Estatuto de 

Constituição da Mantenedora, na legislação federal e nas normas 

complementares estabelecidas pela Administração Superior da Instituição. 

O ITPAC é uma instituição que tem compromisso com o saber de 

transformação, com a cidadania, com a cidade e seu entorno. Este compromisso 

se cumpre com a oferta de cursos absolutamente relacionados à conjuntura e a 

seus desdobramentos. 

Paralelamente ao desenvolvimento dos seus cursos de graduação, o 

ITPAC oferta cursos de Pós-Graduação Lato Sensu em diversas áreas. 

Implantou e desenvolveu, também, importantes projetos de Extensão nas áreas 

humanas e sociais, sendo alguns em parceria com a comunidade onde está 

inserida. 

Desse modo, a inserção regional do ITPAC se faz cogente e, cada 

vez mais a Instituição procura fortalecer esta conjuntura quando dimensiona, no 

seu PDI, a abertura de novos cursos para consolidar o seu projeto acadêmico. 

Sua migração para o Sistema Federal de Ensino ocorreu 

concomitantemente com os seguintes cursos autorizados: 

- Medicina – Decreto nº 3931, 13/01/2010, DOE nº 3055 e Portaria nº 

294, 07/07/2016, DOU Nº 131. 
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- Odontologia – Decreto nº 2327, 10/02/2005, DOE nº 1860 e Portaria 

nº 214, 17/05/2013, DOU Nº 96. 

Devido ao processo de migração, os cursos já autorizados no sistema 

estadual foram objeto de renovação de reconhecimento no Sistema Federal, 

alcançando conceito favorável em ambos os cursos: Medicina – Portaria nº 585, 

de 20 de dezembro de 2019 e Odontologia – Portaria nº 528, de 01 de agosto de 

2018. A IES logrou êxito em seu processo de Recredenciamento, tendo este ato 

homologado na Portaria nº 677, de 20 de agosto, de 2020. 

Abaixo segue os dados relativos aos últimos processos avaliativos, de 

acordo com o Sistema Federal (QUADRO 2). 

Quadro 2: Conceitos Institucional (CI) e de Cursos (CC). 

Índice Valor Ano 

Conceito Institucional (CI) 5 2019 

Conceito de Curso Medicina (CC) 4 2019 

Conceito de Curso Odontologia (CC) 4 2018 

Fonte:https://emec.mec.gov.br/emec/consulta-

cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6e

b/MTY3Mjg=/c1b85ea4d704f246bcced664fdaeddb6/T0RPTl

RPTE9HSUE= 

 

O ITPAC nasceu com o compromisso de ser reconhecido por parte 

dos alunos e da comunidade local de modo geral. E, agora, com seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI elaborado para o quinquênio (2022 a 2026), 

a Instituição planeja contribuir, ainda mais, para satisfazer a demanda por 

formação profissional que cresce com o número de alunos que concluem o 

ensino médio e desejam ingressar no mercado de trabalho. 

O ITPAC engaja-se, assim, no processo de desenvolvimento, que se 

verifica na região de Palmas e ocupa, com empenho e dedicação, as 

oportunidades criadas por uma sociedade que caminha a passos largos para 

ampliar sua participação no cenário nacional na medida em que o fortalecimento 

dos investimentos privados e a modernização do Estado criam novas 

solicitações e estímulos nas áreas da produção e do conhecimento. 

As perspectivas de crescimento do Estado do Tocantins promoveram 

a sensibilização do mantenedor que, ao conceber o ITPAC, no seu projeto 
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pedagógico, o vocacionou para o caminho da reflexão da realidade regional de 

acordo com os princípios do desenvolvimento sustentável. 

São muitas as possibilidades socioeconômicas criadas no atual 

momento em que passa a sociedade palmense. Como sempre, tais 

possibilidades precisam orientar-se a partir de referências científicas e culturais 

que abram novos horizontes de desenvolvimento autossustentado. Para tanto, 

as instituições de ensino desempenham papel único e insubstituível, como, aliás, 

tem sido amplamente reconhecido pela sociedade brasileira. 

O ITPAC orienta, sempre, suas ações acadêmicas fundamentadas 

nos paradigmas que norteiam este milênio: inovação, antecipação e excelência. 

Inova na medida em que utiliza estratégias, processos, controles e avaliações 

de acordo com os modernos princípios da pedagogia e das organizações. 

Antecipa-se quando oferece, com base na análise de cenários futuros, 

cursos de graduação, pós-graduação, de extensão e programas diferenciados, 

que são essenciais para a formação de um novo profissional, que esteja apto a 

competir no mercado de trabalho, atual e futuro, contribuindo dessa forma para 

o progresso de Palmas, do Tocantins, da Região Norte e do Brasil. 

Finalmente, o ITPAC busca a excelência do seu processo educacional 

por meio de um projeto pedagógico moderno, com atividades permanentes que 

envolvem estudos em bibliotecas, pesquisas na Internet, aulas práticas, visitas 

técnicas, palestras, seminários, etc., colocando, em primeiro plano, a qualidade 

dos serviços e, consequentemente, a satisfação dos alunos. 

 

2.5 Missão, Visão e Valores 

 

O ITPAC vem se estabelecer de forma a fortalecer e ampliar sua 

atuação na região administrativa de Palmas, em função de decisão estratégica 

de sua entidade mantenedora.  

Missão: 

É missão do ITPAC: Tornar-se referência em educação médica e de 

saúde, capacitando nossos alunos para transformarem seus sonhos em 

experiências extraordinárias de aprendizagem ao longo da vida. 

 

Visão: 
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O ITPAC tem como visão: Um mundo com melhor educação, saúde 

e bem-estar. 

Valores: 

O ideário do ITPAC perpassa sua missão e compõe a sua visão, tendo 

como base seus valores, sendo eles: 

I – Foco no Aluno: Acreditamos que nossos alunos vão criar as bases 

para que a nossa visão se concretize. Eles serão sempre a nossa maior 

prioridade;  

II – Gente é Tudo pra Gente: A única forma de uma marca se tornar 

referência é por meio das pessoas, de suas equipes. Elas vão atender nossos 

alunos com o compromisso de entregar o melhor serviço e experiências de 

aprendizado;  

III – Espírito Empreendedor: Somos orientados para atingir objetivos 

de uma forma única, integrada. Incentivamos nossas equipes a fazer a sua parte, 

sendo responsáveis por projetos e resultados;  

IV – Ser Apaixonado: Acreditamos que a vida é incrivelmente cheia 

de oportunidades. Por isso, incentivamos toda a nossa comunidade acadêmica 

a tomar as rédeas e buscar o equilíbrio necessário entre a vida profissional e 

pessoal;  

V – Inovação: Inovamos através de disrupção, da tecnologia e da 

criatividade. Os problemas em geral não têm uma única resposta certa. Testar e 

experimentar sempre nos levará para novas oportunidades;  

VI – Qualidade: Acreditamos que o caminho para o crescimento e a 

sustentabilidade de um negócio está em seus elevados padrões de qualidade. 

Temos orgulho dos serviços que prestamos a nossos alunos e que vão beneficiar 

suas carreiras, tornando-os melhores profissionais. 
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2.6 Objetivos e Metas 

 

Após a análises dos relatórios e encontros promovidos pela comissão 

de elaboração do PDI, foi aplicado o método do DMAIC, que teve como objetivo 

propiciar um ambiente horizontal e democrático para que as atividades evoluam 

e tenham o apoio de todos. Com isso, desenvolveu-se o engajamento da equipe 

do ITPAC, com seus valores e com o desejo de melhorar seu desempenho 

institucional. 

Assim, as Metas Institucionais foram construídas sob a égide de 

quatro eixos temáticos relatados abaixo: 

I. Metas para o Ensino de Graduação; 

II. Metas de Iniciação Científica e Extensão; 

III. Metas de Gestão Institucional; 

IV. Metas de Qualidade de Vida. 

 



 

 

18 

 

 

 

Quadro 3: Objetivos Estratégicos do Eixo Temático: Ensino da Graduação. 

Objetivos Indicadores Metas  

ID Descrição ID Descrição ID Descrição Referências Responsáveis Prazo 

E.1 

Ampliar, em caráter 

permanente, práticas 

que  permitam a 

utilização de novas 

tecnologias 

I.1 

Aprimorar a 

infraestrutura ao 

desenvolvimento 

de práticas 

pedagógicas 

inovadoras 

 
 

M.1 

Aprimorar o Centro de 

Simulação em Saúde 

Up to date 

Persona 

Medcel 

WhiteBook 

Iclinic 

PDI 2017-2021 
Coordenação 

Medicina 
 

2º Semestre de 

2022 

E.2 

Fortalecer o papel 

docente orientador, 

mediador e 

incentivador do 

conhecimento; 

I.2 

Aprimorar o 

processo de 

avaliação de 

aprendizagem 

nos cursos de 

graduação 

M.2 

Aumentar o IGC Contínuo 

com vistas a atingir a faixa 

5. 

Censo da 

Educação 

Superior 

NAPED 

1º Semestre de 

2024 

Obter e manter conceito 

máximo (CPC faixa = 5) em 

pelo menos 1 curso da IES 

Censo da 

Educação 

Superior 

NAPED 

1º Semestre de 

2024 

Obter e manter conceito 

máximo (IDD faixa = 5) em 

pelo menos 1 curso da IES 

Censo da 

Educação 

Superior 

NAPED 

1º Semestre de 

2024 
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I.3 

Analisar o 

desempenho do 

corpo docente e 

o 

comprometimento 

com a qualidade 

do Ensino. 

Reconhecer os melhores 

docentes com base na 

Avaliação Institucional da 

CPA 

Avaliação 

Institucional da 

CPA 

CPA 

Semestralmente 

Propor cursos de formação 

para os docentes com 

quociente abaixo de 85% de 

satisfação 

Avaliação 

Institucional da 

CPA 

NAPED 

Semestralmente 

E.3 

Adequar, as 

estruturas 

curriculares de cada 

área, em consonância 

com as DCN e com 

os movimentos da 

sociedade e do 

mercado de trabalho 

I.4 

Acompanhar o 

impacto dessas 

modificações das 

DCN nos 

resultados das 

avaliações 

acadêmicas 

M.3 

Realizar anualmente o 

Simpósio "Avaliações 

Institucionais e 

Desempenho dos 

Estudantes" 

PDI 2017-2021 

NED 

COORDENAÇÃO 

DE CURSO 

Semestre 

Posterior ao 

ENADE (1º 

Semestre de 

2024) 

E.4 

Aplicar as atividades 

de nivelamento, 

inclusão e apoio 

I.5 

Fortalecer as 

ações de 

atendimento 

M.4 

Reduzir em, pelo menos, 

5% a taxa média de 

reprovação geral. 

PDI 2017-2021 
Direção 

Acadêmica 

Semestralmente 
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psicopedagógico discente Reduzir em, pelo menos, 

5%  o número de 

reprovados por nota nas 10 

disciplinas com maior 

número de reprovações 

PDI 2017-2021 
Direção 

Acadêmica 

Semestralmente 

Criar a Página do Calouro PDI 2017-2021 
Direção 

Acadêmica 

2º Semestre de 

2022 

Criar o Núcleo de 

Experiência Discente 
PDI 2017-2021 

Direção 

Acadêmica 

1º Semestre de 

2022 

Reduzir em, pelo menos, 

5% o número de 

evadidos/ano 

PDI 2017-2021 
Direção 

Acadêmica 

Semestralmente 

I.6 

Fortalecer o 

programa 

institucional de 

Nivelamento 

Ofertar 2 cursos, por ano, de 

nivelamento nas áreas da 

Língua Portuguesa, Língua 

Inglesa e Química. 

PDI 2017-2021 
Coordenação de 

Graduação 

Semestralmente 

E.5 

Incentivar a Avaliação 

Institucional, 

envolvendo as 

dimensões do 

I.7 

Fortalecer a 

cultura avaliativa 

no 

desenvolvimento 

M.5 

Aumentar a adesão nos 

processos Avaliativos da 

CPA 

PDI 2017-2021 CPA 

2º de cada ano 

do PDI em 

vigência 

Inserir a Comunidade PDI 2017-2021 CPA 2º Semestre de 
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SINAES; do processo de 

avaliação interna 

quanto externa. 

Externa no portfólio de 

Avaliação da CPA 

2022 

E.6 Manter corpos 

docente e técnico-

administrativo 

qualificados para a 

realização das 

atividades 

institucionais; 

I.8 

Acompanhar a 

evolução do 

quadro docente, 

quanto às 

características de 

titulação, regime 

de trabalho, 

carga horária e 

produção 

acadêmica. 

M.6 

Aperfeiçoar o Índice de 

Qualificação do Corpo 

Docente do Curso de 

Medicina 

Renovação de 

Reconhecimento 

de Curso Código 

da Avaliação: 

1347469. (IQCD 

= 3,5) 

NAPED 

Semestralmente 

 M.6 

Manter o Índice de 

Qualificação do Corpo 

Docente do Curso de 

Odontologia 

Renovação de 

Reconhecimento 

de Curso Código 

da Avaliação: 

134969. (IQCD 

= 4,5) 

NAPED 

Semestralmente 

E.7 

Manter a 

autoavaliação como 

forma de instrumento 

de gestão (NPS, 

Pesquisa de Clima, 

I.9 

Obter Indicadores 

de Qualidade 

satisfatórios 

M.7 

Obter e manter conceito  

máximo (ENADE faixa = 5)  

em pelo menos um curso de  

graduação 

PDI 2017-2021 
Coordenação de 

Graduação 

2º Semestre de 

2023 

M.7 Performar entre as Melhores Usar média Coordenação de 2º semestre de 
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ENADE, CPA, Teste 

de Progresso, teste 

de proficiência) 

IES do grupo Afya no Teste 

de Progresso 

referente ao 

teste de 2022 

Graduação 2023 

M.7 

Performar entre as Melhores 

IES do grupo Afya no Teste 

de Proficiência 

Média = 34,82 

(Odontologia) 

Média = 62,82 

(medicina) 

Coordenação de 

Graduação 

Anualmente 

E.8 

Proporcionar ao 

estudante condições 

e meios para uma 

educação integral; 

I.10 

Ampliar os 

convênios para 

realização de 

práticas e 

vivências 
M.8 

Manter o número de 

convênios com empresas e 

instituições públicas e 

privada 

PDI 2017-2021 
Coordenação de 

Graduação 

Anualmente 

I.11 

Incentivar e 

adquirir novas 

Tecnologias de 

Informação e 

Comunicação 

Fomentar eventos e cursos 

mediados por Tecnologias 

Digitais de Informação e 

Comunicação 

PDI 2017-2021 NITA 

Anualmente 

E.9 

Proporcionar ao 

estudante condições 

e meios para uma 

educação integral; 

I.12 

Ampliar os 

convênios para 

realização de 

práticas e 

M.9 

Manter o número de 

convênios com empresas e 

instituições públicas e 

privada 

PDI 2017-2021 
Coordenação de 

Graduação 

Anualmente 
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vivências 

I.13 

Incentivar e 

adquirir novas 

Tecnologias de 

Informação e 

Comunicação 

Fomentar eventos e cursos 

mediados por Tecnologias 

Digitais de Informação e 

Comunicação 

PDI 2017-2021 NITA 

Anualmente 

E.10 

Implementar o Núcleo 

de Educação à 

Distância 

I.10 
Cadastrar o polo 

EaD 
M.10 

Ofertar cursos EaD 

pertencente ao grupo Afya 
PDI 2017-2021 

Coordenação de 

Graduação 
 

2º semestre de 

2023 

I.11 
Acolher polos 

parceiros 

1º semestre de 

2023 

E.11 

Oferecer formação 

acadêmica de 

qualidade, em todas 

as áreas de atuação; 

I.14 

Garantir o 

cumprimento do 

perfil geral dos 

egressos 

M.11 

Obter e manter conceito  

máximo (ENADE faixa = 5)  

em pelo menos um curso de  

graduação 

PDI 2017-2021 

Coordenação de 

Graduação 

1º semestre de 

2024 

Criar o Portal Alumni do 

ITPAC 
PDI 2017-2021 

Coordenação de 

Graduação 

1º semestre de 

2024 

Atingir e manter uma taxa 

de pelo menos 50% de 

egressos identificados e 

acompanhados a partir dos 

PDI 2017-2022 

Coordenação de 

Graduação 

1º semestre de 

2024 
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ingressantes de 2017 

Promover Encontro Anual 

dos Egressos 
PDI 2017-2021 

Diretoria 

Acadêmica 

Anualmente (a 

partir de 2024) 
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Quadro 4: Objetivos Estratégicos do Eixo Temático: Iniciação Científica e Extensão. 

Objetivos Indicadores Metas  

ID Descrição ID Descrição ID Descrição Referências Responsáveis Prazo  

IC_EXT.1 

Ampliar a integração 

e o atendimento das 

atividades de 

extensão, em 

especial, no campo 

da educação e da 

responsabilidade 

social; 

I.1 

Atender o Plano 

Nacional de 

Educação 

(2014/2024) 

M.1 

Adotar a estratégia 12.7 do PNE 

(2014/2024) nos cursos da IES 

dando ênfase as políticas 

extensionistas. 

PDI 2017-2021 
Coordenação de 

Curso 
Anualmente 

I.2 

Desenvolver 

projetos   de 

assessoria para 

os   diversos 

segmentos 

econômicos da 

região 

Implementar pelo menos um 

projeto social, por ano, que tenha 

relação com ensino, pesquisa e 

extensão, que seja articulado 

com as demandas econômicas 

da região 

PDI 2017-2021 
Coordenação de 

Graduação 
Anualmente 

I.3 

Desenvolver 

projetos   de 

assessoria para 

temática de 

"Proteção do 

Meio Ambiente" 

Implementar pelo menos um 

projeto ambiental, por ano, que 

tenha relação com ensino, 

pesquisa e extensão, que seja 

articulado com as demandas de 

preservação do meio ambiente 

PDI 2017-2021 

COPPEX 

Coordenação 

Administrativa 

Financeira 

Anualmente 
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da região 

I.4 

Implementar 

pelo menos um 

projeto social, 

por ano, que 

tenha relação 

com ensino, 

pesquisa e 

extensão, que 

seja articulado 

com as 

demandas 

voltada para a 

promoção de 

Direitos 

Humanos e 

igualdade étnico 

Racial 

Promover um debate, por ano, 

garantindo ações relacionadas à 

promoção dos direitos humanos 

e à 

igualdade étnico-racial, por meio 

da 

aproximação e da participação 

das organizações da sociedade 

civil (conselhos, 

associações, fóruns, 

comunidades quilombolas e/ou 

indígenas, entre outras) com os 

cursos da IES. 

PDI 2017-2021 
Coordenação de 

Graduação 
Anualmente 
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I.5 

Ampliar a 

visibilidade dos 

diversos projetos 

de 

responsabilidade 

social 

desenvolvidos 

pela IES 

Implementar pelo menos um 

projeto social, por ano, que tenha 

relação com ensino, pesquisa e 

extensão, que seja articulado 

com as demandas sociais da 

região 

PDI 2017-2021 
Coordenação de 

Graduação 
Anualmente 

IC_EXT.2 

Expandir as políticas 

de pesquisa e de 

extensão, 

I.7 

Aproximar as 

práticas 

institucionais 

das políticas de 

fomento 

institucionais 
M.2 

Realizar uma reunião anual com 

os Centros de Permanência 

públicas e privadas de Palmas, 

para discutir ações para este 

público 

PDI 2017-2021 COPPEX Anualmente 

I.8 

Implementar 

projetos e 

cursos de 

extensão 

Discutir com as organizações da 

sociedade civil, (conselhos, 

associações, fóruns, 

comunidades quilombolas e/ou 

indígenas, entre outras), ações 

de extensão para os cursos da 

PDI 2017-2021 COPPEX Anualmente 
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IES 

IC_EXT.3 

Promover atividades 

de ensino, pesquisa 

e extensão com a 

comunidade 

I.9 

Difundir 

conhecimentos 

que analisem a 

necessidade de 

articulação entre 

formação, 

currículo e 

mundo do 

trabalho, 

considerando as 

necessidades 

econômicas, 

sociais e 

culturais da 

região que 

estamos 

inseridos 

M.3 

Promover evento que dissemine 

as práticas de atividades 

extensionistas realizadas ao 

longo do ano. 

 
 

PDI 2017-2021 COOPEX Anualmente 
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IC_EXT.4 

Fomentar programas 

de investigação 

científica e de 

extensão 

I.10 

Criar editais 

para garantir a 

Investigação 

científica 

associada a 

Extensão 

Universitária 

M.4 

Ampliar em 10%, na vigência do 

PDI, o número de programas de 

Iniciação Científica e Extensão 

PDI 2017-2021 COPPEX 
Na vigência 

do PDI 

IC_EXT.5 

Participar dos 

processos de 

preservação da 

memória cultural 

local e regional; 

I.11 

Identificar 

necessidades   e 

demandas 

regionais 

M.5 

 

Realizar um evento por ano, de 

alcance nacional/regional, sobre 

a memória cultural local e 

regional; 

PDI 2017-2021 COPPEX Anualmente 

IC_EXT.6 

Manter intercâmbio 

com instituições 

congêneres, 

nacionais ou 

estrangeiras; 

I.12 

Implementar 

projetos e 

cursos de 

extensão 

sintonizados 

com  as 

necessidades  e 

demandas da 

M.6 

Realizar a Expedição Jalapão 

com o intuito de identificar as 

demandas da comunidade local 

e regional; 

PDI 2017-2021 COPPEX Anualmente 
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comunidade 

local e regional 

I.13 

Promover 

parcerias e 

convênios 

Aumentar em 50%, na vigência 

do PDI, o número de convênios 

com empresas e instituições 

públicas e privada nacionais e 

internacionais 

PDI 2017-2021 
Núcleo de 

Internacionalização 

Na vigência 

do PDI 

IC_EXT.7 

Aprimorar política 

orçamentária 

vinculada às metas 

institucionais 

I.14 

Disponibilizar 

orçamento para 

execução de 

projetos e ações 

de incentivo 

M.7 
Projetar expansão de patrocínios 

e incentivos aos projetos 
PDI 2017-2021 COPPEX Anualmente 
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Quadro 5: Objetivos Estratégicos do Eixo Temático: Gestão Institucional. 

Objetivos Indicadores Metas  

ID Descrição ID Descrição ID Descrição Referências Responsáveis Prazo 

G.1 

Consolidar uma estrutura 

organizacional que 

possibilite a gestão 

transparente, ágil e 

pautada pelo 

planejamento 

participativo; 

I.1 

Adequar a 

estrutura 

organizacional 

configurada no 

novo organograma 

M.1 

Divulgar nas mídias físicas e 

eletrônicas o organograma 

da IES 

PDI 2017-2021 

Coordenação 

Administrativa 

Financeira 

Anualmente 

I.2 

Avaliar o Plano de 

Gestão e sua 

adequação para o 

cumprimento das 

metas 

institucionais 

Analisar mensalmente a taxa 

de demandas 

concluídas/finalizadas 

vinculadas ao Plano de 

Gestão 

PDI 2017-2021 NAMI Mensalmente 

G.2 
Aperfeiçoar as práticas 

gerenciais 
I.3 

Divulgar resumos 

das reuniões de 

Ciclos de gestão 

M.2 

Publicar release das 

reuniões institucionais 

mensalmente 

PDI 2017-2021 NAMI Bimestralmente 

G.3 
Consolidar estratégias de 

gestão participativa 
I.4 

Dinamizar os 

órgãos colegiados 
M.3 

Diversificar a participação da 

Comunidade Acadêmica, nas 

comissões Institucionais, 

PDI 2017-2021 NAMI 
Na vigência do 

PDI 
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G.4 

Acompanhar a 

Sustentabilidade 

Financeira da IES 

I.5 

Criar indicadores 

de desempenhos 

institucionais para 

acompanhamento 

da gestão 

orçamentária 

M.4 

Analisar as metas objetivas e 

mensuráveis/ 
PDI 2017-2021 

Coordenação 

Administrativa 

Financeira 

Semestralmente 

I.6 

Avaliar 

mensalmente 

adequação 

orçamentária em 

relação as 

políticas de 

ensino, extensão e 

pesquisa e 

avaliação interna. 

Produzir um relatório 

semestral sobre a execução 

do Plano orçamentário 

PDI 2017-2021 

Coordenação 

Administrativa 

Financeira 

Semestralmente 

I.7 

Atualizar o Plano 

orçamentário de 

forma a garantir o 

cumprimento do 

relatório da 

Elaborar o Plano 

Orçamentário a partir da 

Avaliação Interna 

PDI 2017-2021 

Coordenação 

Administrativa 

Financeira 

Anualmente 
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Avaliação Interna 

I.8 

Implementar 

estratégias de 

aumento de 

receita e 

racionalização das 

despesas 

Fomentar editais que 

contemplem o uso racional 

de recursos. 

 

Implantar a usina fotovoltaica 

 

Estimular as atividades 

diárias em plataformas 

digitais (prontuário 

eletrônico, ponto eletrônico, 

eleições...) 

 

Aumentar a sensibilização 

comunidade acadêmica 
 

 

Coordenação 

Administrativa 

Financeira 

Anualmente 

G.5 

Avaliar a infraestrutura 

para o atendimento das 

atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. 

I.9 

Adquirir 

equipamentos e 

recursos 

pedagógicos. 

M.5 

Monitorar Plano de Avaliação 

Periódica dos espaços e de 

gerenciamento da 

manutenção patrimonial 

PDI 2017-2021 

Coordenação 

Administrativa 

Financeira 

Semestralmente 
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Monitorar o Plano de 

Expansão, atualização e 

manutenção dos 

equipamentos 

PDI 2017-2021 

Coordenação 

Administrativa 

Financeira 

Semestralmente 

Examinar o Plano de 

Contingência do Acervo 

Virtual 

PDI 2017-2021 

Coordenação 

Administrativa 

Financeira 

Semestralmente 

Examinar o Plano de 

ergonomia 
PDI 2017-2021 

Coordenação 

Administrativa 

Financeira 

Semestralmente 

G.6 

Aprimorar infraestrutura 

física, de recursos 

humanos e de programas 

institucionais; 

I.10 

Disponibilizar 

recursos para a 

manutenção da 

política de 

modernização dos 

laboratórios 

M.6 Instalar usina fotovoltaica PDI 2017-2021 
Diretoria 

Administrativa 

Na vigência do 

PDI 

G.7 

Manter a autoavaliação 

como forma de 

instrumento de gestão 

(NPS, Pesquisa de 

I.10 

Obter Indicadores 

de Qualidade 

satisfatórios 

M.7 

Melhorar o grau de 

satisfação e fidelização dos 

alunos com base na 

pesquisa de NPS 

NPS (2021) = 

18 

Núcleo de 

Avaliação e 

Monitoramento 

Institucional 

Semestralmente 
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Clima, ENADE, CPA, 

Teste de Progresso, 

teste de proficiência) 
M.7 

Identificar a percepção dos 

funcionários sobre o 

ambiente interno através da 

Pesquisa de Clima 

Pesquisa de 

Clima (2021) = 

89,7% 

Gente e 

gestão 
Anualmente 

G.8 

Fomentar o 

desenvolvimento 

profissional 

I.11 

Incentivar a 

participação dos 

colaboradores nos 

cursos 

corporativos 

M.8 

Aumentar a Adesão de 

participação nas Avaliações 

da CPA 

Adesão Geral 

= 48,83% 
CPA Anualmente 

Realizar no mínimo 5 cursos 

da Universidade Corporativa 

da Afya (UCA), por ano, por 

colaborador 

PDI 2017-2021 
Gente e 

Gestão 
Anualmente 

G.9 

Consolidar estrutura que 

possibilite gestão 

transparente, ágil e 

pautada pelo 

planejamento 

participativo 

I.12 

Ampliar 

estratégias de 

gestão 

participativa 

M.9 
Diversificar os membros em 

Comissões 
PDI 2017-2021 

Núcleo de 

Avaliação e 

Monitoramento 

Institucional 

Na vigência de 

cada Comissão 
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Quadro 6: Objetivos Estratégicos do Eixo Temático: Qualidade de Vida. 

Objetivos Indicadores Metas  

ID Descrição ID Descrição ID Descrição Referências Responsáveis Prazo 

Q.1 

Agregar saúde e bem-

estar ao ambiente 

acadêmico 

I.1 

Organizar eventos 

de acolhimento 

Discentes (Calouros) 

M.1 

Executar pelo menos dois 

eventos, por ano, de 

acolhimento, encantamento 

e pertencimento de 

discentes 

Reduzir a taxa 

de abandono e 

reprovação 

NED 

Anualmente 

I.2 

Organizar eventos 

de acolhimento 

Discentes 

(Veteranos) 

Executar pelo menos dois 

eventos, por ano, de 

encantamento e 

acompanhamento de 

discentes 

Reduzir a taxa 

de evasão e 

reprovação 

NED 

Anualmente 

I.3 

Organizar eventos 

de apoio pedagógico 

(Semana de 

Desenvolvimento 

Docente) 

Executar pelo menos dois 

eventos, por ano, e apoio 

pedagógico 

Aumentar em 

10% a adesão 

junto ao último 

semestre 

NAPED 

Anualmente 
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I.4 

Organizar eventos 

para os 

Colaboradores 

Executar pelo menos dois 

eventos, por ano, de 

acolhimento aos 

colaboradores 

Aumentar em 

10% a adesão 

junto ao último 

semestre 

Gente e Gestão Semestralmente 

Q.2 

Promover ações 

voltadas à prevenção, 

à saúde e segurança 

do trabalho 

I.5 

Elaborar ações de 

vigilância aos 

ambientes e 

processos de 

trabalho 

M.2 

Consolidar as ações de 

inspeções aos ambientes de 

trabalho em 5 anos. 

- Gente e Gestão Semestralmente 

I.6 

Fiscalizar as Fichas 

de Controle de EPIs 

adotadas na 

Unidade 

Monitorar o preenchimento 

da Ficha de controle de EPIs 

em 100% em 5 anos. 

PDI 2017/2021 Gente e Gestão Semestralmente 

I.7 

Promover ações de 

capacitação e 

treinamentos 

voltados à 

segurança do 

trabalho; 

Desenvolver pelo menos 

uma ação de capacitação e 

qualificação, por ano, em 

segurança do trabalho 

PDI 2017/2021 Gente e Gestão Anualmente 
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I.8 

Programa de 

Gerenciamento do 

Riscos (PRG) 

implementados na 

Unidade Acadêmica 

Adotar o PRG na Unidade PDI 2017/2021 Gente e Gestão Anualmente 

I.3 

Aprimorar 

infraestrutura física, 

de recursos humanos 

e de programas 

institucionais; 

I.9 

Disponibilizar 

recursos para a 

manutenção da 

política de aquisição 

de livros, 

modernização de 

laboratórios 

M.3 

 

 

Ampliar as Áreas de 

convivência 

PDI 2017-

2021 

Diretoria 

Administrativa 

Na vigência do 

PDI 
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3. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL (PPI) 

 

3.1 Inserção Regional 

 

3.1.1 A Região Norte 

 

A Região Norte ocupa uma grande área no país, correspondendo a 

45,27% do Brasil, ontologicamente é a maior região brasileira em extensão 

territorial. Neste território regional, situam-se os estados mais extensos do Brasil, 

Amazonas e Pará, respectivamente. Ainda, os três municípios brasileiros mais 

extensos também estão localizados na macrorregião: Altamira, Barcelos e São 

Gabriel da Cachoeira, que possuem cada um mais de 100.000 km², uma 

extensão superior a aproximadamente 105 países mundiais, superando ainda a 

área dos Estados de Alagoas, Sergipe, Rio de Janeiro e Espírito Santo, juntos. 

Limita-se ao sul com os Estados de Mato Grosso e Goiás, além da Bolívia, a leste 

com o Maranhão, Piauí e a Bahia, a oeste com o Peru e com a Colômbia e a 

norte com Venezuela, Suriname e Guiana Francesa. 

A Região Norte é a maior das cinco regiões do Brasil definidas pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com uma área de 

3.853.676,948 km² do território nacional, sendo superior à área da Índia e pouco 

inferior à União Europeia.  

É formada por sete Estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, 

Rondônia, Roraima e Tocantins. Suas maiores e principais cidades são Manaus, 

Belém e Porto Velho. Está localizada na região geoeconômica da Amazônia, 

entre o Maciço das Guianas (ao norte), o Planalto Central (ao sul), a Cordilheira 

dos Andes (a oeste) e o Oceano Atlântico (a nordeste).  

Os primeiros habitantes da Região Norte, como no resto do Brasil, 

foram os indígenas, que compartilhavam uma diversificada quantidade de tribos 

e aldeias, do período pré-colombiano até a chegada dos europeus. O século XVII 

marca a chegada dos portugueses ao local, onde construíram fortes militares 

para defender a região contra a invasão de outros povos, em 1616, ocasionando 

na fundação de Belém. As riquezas da Floresta Amazônica também passaram a 
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ser de interesse da Coroa Portuguesa. Com os exploradores portugueses, 

vieram os missionários católicos para a região, com o objetivo de catequizar os 

índios. Os índios eram reunidos pelos missionários em aldeias, chamadas de 

missões, sendo que muitas delas deram origem a várias cidades, como Borba e 

Óbidos. 

A divisão territorial em países não coincide, necessariamente, com a 

ocupação indígena do espaço geográfico; em muitos casos, há povos que vivem 

dos dois lados de fronteiras internacionais, criadas muito depois de eles já 

estarem na região. Os habitantes da Amazônia, desde o início da colonização do 

século XVII até os presentes dias, dedicaram-se a atividades extrativistas e 

mercantilistas, inserindo, entre 1840 e 1910, o monopólio da borracha, 

principalmente no Amazonas e Acre. Todo esse processo de colonização gerou 

mudanças como a redução da população indígena, aumento da identidade 

cabocla, mestiçagem entre brancos, negros e indígenas, redução de espécies de 

plantas e animais e outras consequências. 

Vários personagens surgiram da miscigenação de povos que 

trabalharam nas terras amazônicas como os caboclos, os ribeirinhos, os 

seringueiros e os balateiros, que até hoje residem no local e constituem a maior 

parte da população. 

Após a Segunda Guerra Mundial, a Amazônia passou a integrar o 

processo de desenvolvimento nacional. A criação do Instituto Nacional de 

Pesquisa da Amazônia (INPA) em 1952, a implantação das agências de 

desenvolvimento regional como a Superintendência de Desenvolvimento da 

Amazônia (SUDAM) e a Zona Franca de Manaus passaram a contribuir no 

povoamento da região e na execução de projetos voltados para a região. 

O relevo nortista constitui-se de três grandes unidades 

geomorfológicas: Planícies e Terras Baixas Amazônicas; Planalto das Guianas e 

Planalto Central. 

A Região Norte apresenta o clima mais úmido do Brasil, sendo comum 

a ocorrência de fortes chuvas. As chuvas de convecção ou de "hora certa", em 

geral, ocorrem no final da tarde. 

Na Região Norte está localizado um importante ecossistema para o 

planeta: a Amazônia. Além da Amazônia, a região apresenta uma pequena faixa 

de mangue (no litoral) e alguns pontos de cerrado, e também alguns pontos de 
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matas galerias. 

Aprender as características físicas de uma região depende, em grande 

parte, da capacidade de dedução e observação: na Região Norte, a latitude e o 

relevo explicam a temperatura; a temperatura e os ventos explicam a umidade e 

o volume dos rios; e o clima e a umidade, somados, são responsáveis pela 

existência da mais extensa, variada e densa floresta do planeta, ou seja, a 

Floresta Amazônica ou Hileia. 

A Ilha de Marajó, no Estado do Pará, apresenta formações rasteiras 

de Campos da Hileia que, por sua vez, ficam inundadas nos períodos de cheias 

dos rios. É a maior ilha de água fluviomarinha do mundo. Grandes extensões de 

cerrado podem ser encontradas nos estados de Rondônia, Tocantins e Roraima. 

Equivalendo a mais de um terço das reservas florestais do mundo, é 

uma formação tipicamente higrofila, com o predomínio de árvores grandes e 

largas (espécies latifoliadas), muito próximas umas das outras e entrelaçadas por 

grande variedade de lianas (cipós lenhosos) e epífitas (vegetais que se apoiam 

em outros). O clima da região, quente e chuvoso, permite o crescimento das 

espécies vegetais e a reprodução das espécies animais durante o ano todo. Isso 

faz com que a Amazônia tenha a flora mais variada do planeta, além de uma 

fauna muito rica em pássaros, peixes e insetos. 

A Floresta Amazônica apresenta algumas variações de aspecto, 

conforme o local. Junto aos rios, nas áreas permanentemente alagadas, surge a 

mata de igapó, com árvores mais baixas. Mais para o interior surgem 

associações de árvores mais altas, conhecidas como mata de várzea, inundadas 

apenas durante as cheias.  

Se não considerarmos a devastação, mais de 90% da área da Região 

Norte é ocupada pela Floresta Amazônica ou equatorial, embora ela não seja a 

única formação vegetal da Amazônia. Surgem ainda: Campos da Hileia, em 

manchas esparsas pela região, como na ilha de Marajó e no vale do Rio 

Amazonas; o cerrado, que ocupa grande extensão do Estado do Tocantins e 

vastos trechos de Rondônia e Roraima, além da vegetação litorânea. 

Apesar de ser a maior região em termos superficiais, é a segunda 

menos populosa do Brasil, com 18 milhões de habitantes, à frente apenas do 

Centro-Oeste. Isso faz com que sua densidade demográfica, 4,77 hab./km², seja 

a menor entre as regiões do país. Essa pequena densidade populacional na 
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Região Norte e no Centro-Oeste faz com que haja grandes "vazios 

demográficos", sendo que uma das principais razões é a extensa área coberta 

pela Amazônia, que por ser um ecossistema de floresta densa, dificulta a 

ocupação humana. 

A distribuição da população entre os estados mantém o seu perfil 

concentrado, embora mais atenuado, em apenas dois estados: Pará e 

Amazonas, onde residem 70% do total de habitantes. O Pará, sozinho, 

corresponde a quase metade do total da população da região, seguido pelo 

Amazonas que representa pouco mais de 20%. A população está concentrada, 

sobretudo, nas capitais dos estados. Com mais de dois milhões de habitantes, 

Manaus, capital do Amazonas, é o município mais populoso, concentrando 

52,5% da população regional e 11,7% da Região, seguida por Belém, Pará, com 

1,4 milhões, que sozinha abriga 17,7% dos habitantes de seu estado e 8,3% da 

região Norte. 

 

Quadro 7: Estados da Federação da Região Norte. 

Posição Estado População (em 2020) % População Total 

1 Pará 8.690.745 46,9% 

2 Amazonas 4.207.714 22.50% 

3 Rondônia 1.796.460 10.10% 

4 Tocantins 1.590.248 8.60% 

5 Acre 894.470 4.60% 

6 Amapá 861.773 4.40% 

7 Roraima 631.181 2.90% 

 

Quanto à etnia, a população do Norte brasileiro é largamente formada 

por mestiços, descendentes de indígenas e portugueses. Em Manaus, a maior 

cidade da Região, é grande o número de descendentes de ingleses, franceses e 

judeus, o que eleva o percentual de brancos na cidade, que chega a quase 40% 

da população. O que faz de Manaus a segunda capital com maior percentual de 

brancos na Região Norte, só ficando atrás de Porto Velho. Já a população negra 

na Região Norte, está mais concentrada nos Estados do Pará e Tocantins, Belém 

e Palmas. No século XX, o Norte também recebeu grande migração dos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesti%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Descendente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgena
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugueses
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
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nordestinos, que foram trabalhar nos seringais. Também há um elevado número 

de migrantes, oriundos do sul e sudeste do Brasil na Região Norte, migrantes 

gaúchos, catarinenses, paranaenses e também paulistas, estão basicamente 

concentrados nos Estados do Amazonas, Rondônia e Acre. 

Oito regiões metropolitanas brasileiras localizam-se na Região Norte 

do Brasil: Região Metropolitana de Belém, Região Metropolitana de Boa Vista, 

Região Metropolitana Central, Região Metropolitana de Macapá, Região 

Metropolitana de Manaus, Região Metropolitana de Marabá, Região 

Metropolitana de Santarém e Região Metropolitana do Sul de Roraima. 

Entretanto, apenas duas delas possuem mais de dois milhões de habitantes: 

Grande Manaus e Grande Belém. 

A economia da região baseia-se nas atividades industriais, de 

extrativismo vegetal e mineral, inclusive de petróleo e gás natural, agricultura e 

pecuária, além das atividades turísticas. 

Em 2017, de acordo com o Índice de Atividade Econômica do Banco 

Central (IBC-Br), a região Norte do País foi a que mais cresceu sinalizada no 

portal Governo do Brasil, levando em consideração a fabricação de televisores e 

eletrônicos, extração mineral, vendas no comércio e no setor de serviços. Todos 

os principais ramos e segmentos da economia nortista geraram riqueza, sendo 

que o ritmo de crescimento dessa parte do território nacional foi oito vezes maior 

do que o registrado pelo Produto Interno Bruto (PIB) nacional. Ou seja, enquanto 

o país cresceu 1% no ano anterior, o PIB da região Norte avançou 8,23% – um 

crescimento a ritmo chinês (MUNDOCOOP, 2018).  

Entretanto, as maiores contribuições econômicas da Região em 2021 

continuaram a vir dos estados do Pará, Amazonas e Rondônia. No Pará, a 

produção industrial cresceu 10,1% em 2020. Dois segmentos puxaram esse 

número: a indústria extrativa mineral, que cresceu 13,2%; e a produção de 

produtos de madeira, com avanço de 3,2%.  No Amazonas, a fabricação de 

máquinas e equipamentos, por exemplo, cresceu 31,6% em 2020; a produção de 

produtos eletrônicos e materiais de informática avançou 23,9%.  

Dos sete estados da região, apenas Pará e Amazonas integram o 

chamado "Grupo Econômico Intermediário", formado por nove estados 

brasileiros que representam entre 2,6% e 1,2% da economia brasileira. Além do 

Pará e Amazonas, que representam 2,1% e 1,6%, respectivamente, da economia 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Amazonas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rond%C3%B4nia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Acre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B5es_metropolitanas_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Bel%C3%A9m
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Boa_Vista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_Central
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Macap%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Manaus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Manaus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Marab%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Santar%C3%A9m
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Santar%C3%A9m
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_do_Sul_de_Roraima
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Manaus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Bel%C3%A9m
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Industria&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Extrativismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pecu%C3%A1ria
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Amazonas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rond%C3%B4nia
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do país, fazem parte deste grupo os estados de Goiás, Pernambuco, Ceará, 

Espírito Santo, Mato Grosso, Maranhão e Mato Grosso do Sul. Os demais 

Estados da região representam menos de 1% da economia brasileira. Por ordem, 

seguem-se os estados de Rondônia (0,6% da economia nacional), Tocantins 

(0,5%), Acre (0,2%), Amapá (0,2%) e Roraima (0,2%). 

Em relação à agricultura, têm crescido muito as plantações de soja. 

Além da soja, outros cultivos muito comuns na região são o arroz, o guaraná, a 

mandioca, cacau, cupuaçu, coco e o maracujá. 

A paisagem predominante na Região Norte – a grande Floresta 

Amazônica – não é propícia à criação de gado. Apesar disso, a implantação de 

projetos agropecuários vem estimulando essa atividade ao longo das rodovias 

Belém-Brasília e Brasília-Acre, principalmente devido à facilidade de contato com 

os mercados do Sudeste e Centro-Oeste. A pecuária praticada é do tipo 

extensivo e voltada quase que exclusivamente para a criação de bovinos. 

Grandes transnacionais aplicam vultosos capitais em imensas propriedades 

ocupadas por essa atividade. 

O extrativismo vegetal, que já foi a mais expressiva da Região Norte, 

perdeu importância econômica nos últimos anos. Atualmente, a madeira é o 

principal produto extrativo da região, a produção se concentra nos estados do 

Pará, Amazonas e Rondônia. A borracha já não representa a base econômica da 

região, apesar de ainda estar sendo produzida nos estados: Amazonas, Acre e 

Rondônia. Como consequência do avanço das áreas destinadas à agropecuária, 

tem ocorrido uma grande redução das áreas dos seringais. 

O extrativismo animal, representado pela caça e pesca, também é 

praticado na região. Possuindo uma fauna extremamente rica, a Amazônia 

oferece grande variedade de peixes – destacando-se o tucunaré, peixe-boi, o 

tambaqui e o pirarucu, bem como tartarugas e muitas outras espécies. O produto 

dessa atividade, geralmente, vem completar a alimentação do habitante do 

Norte, juntando-se em sua mesa ao arroz, à abóbora, ao feijão, ao milho, à 

banana, à batata, etc. 

O extrativismo mineral baseia-se na prospecção e extração de 

minerais metálicos, como ouro, na serra pelada, diamantes, alumínio, estanho, 

ferro em grande escala na Serra dos Carajás, estado do Pará e manganês e 

níquel, noroeste do Pará, encontra-se a mineração Rio do Norte (bauxita), na 
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Serra do Navio, estado do Amapá; e extração de minerais fósseis, como o 

petróleo e o gás natural do campo de Urucu, no estado do Amazonas, no 

município de Coari, o que o tornam o terceiro maior produtor de petróleo do 

Brasil. No Distrito de Bom Futuro, em Ariquemes, no estado de Rondônia 

encontra-se a maior mina de cassiterita a céu aberto do mundo; em Espigão 

D'Oeste, encontra-se uma mina de diamantes propriedade dos índios Cinta 

Larga. 

Quanto ao setor secundário – indústria, não há uma verdadeira 

economia industrial na Amazônia. Existem, isto sim, algumas poucas indústrias 

isoladas, geralmente de beneficiamento de produtos agrícolas ou do 

extrativismo. As únicas exceções a esse quadro ocorrem em Manaus, onde a 

isenção de impostos, administrada pela SUFRAMA (Superintendência da Zona 

Franca de Manaus), mantém cerca de 500 indústrias. Entretanto, apesar de 

empregar expressiva parcela da mão-de-obra local, somente agora foi 

implantado o Polo de Biotecnologia, através do qual será possível explorar as 

matérias-primas regionais. Na maioria, são filiais de grandes indústrias 

eletrônicas, quase sempre de capitais transnacionais, que produzem aparelhos 

eletrônicos, motocicletas, relógios, aparelhos de ar-condicionado, CDs e DVDs, 

suprimentos de informática e outros, com componentes trazidos de fora da 

região. E também polos indústrias na Região Metropolitana de Belém, em 

Marabá e Barcarena (polos metalomecânicos) em Porto Velho e em Santana 

(Amapá). 

A Região Norte tem priorizado a oferta e a redistribuição de energia 

para seus estados. O Pará, por exemplo, concluiu a linha Tramoeste, que leva a 

energia de Tucuruí, no rio Tocantins, até o oeste paraense. No Amazonas, como 

a planície da bacia amazônica inviabiliza a construção de hidrelétricas, o estado 

investe no gás natural. Os maiores consumidores são as geradoras de energia 

elétrica, que passarão a usar o novo combustível em substituição ao óleo diesel 

para movimentar as turbinas de suas termelétricas. O programa federal de 

eletrificação rural "Luz no Campo", atende aos estados de Rondônia, Acre, 

Roraima, Pará e Tocantins. 

Quanto ao setor terciário, a malha rodoviária na região não é muito 

extensa. Boa parte das rodovias existentes na região foram construídas com o 

intuito de integrar essa região às outras regiões do país. Como exemplo, tem-se 
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a rodovia Transamazônica, a rodovia Belém-Brasília e a BR-364 (Cuiabá-Porto 

Velho-Rio Branco). 

Em relação à malha ferroviária, duas ferrovias possuem destaque: A 

estrada de ferro Carajás, que vai de Marabá, estado do Pará, a São Luís, capital 

do estado do Maranhão (Região Nordeste) e a Estrada de Ferro do Amapá, que 

transporta o manganês e o níquel, extraídos na Serra do Navio até o Porto de 

Santana, em Macapá, capital do Estado do Amapá. Uma outra estrada de ferro 

importante para a região foi a ferrovia Madeira-Mamoré, localizada no estado de 

Rondônia e que foi construída no início do século XX, com o intuito de escoar a 

borracha produzida nessa região e na Bolívia para o Oceano Atlântico, através 

dos Rios Madeira e Amazonas, até os portos de Manaus e Belém. Atualmente 

essa ferrovia encontra-se desativada. 

Na Amazônia Central, os meios de transporte mais utilizados são 

barcos e aviões, e existem aeroportos em quase todos os municípios da região. 

O transporte por estradas só existe de verdade no sul e leste do Pará, no sul do 

Amazonas, entre os municípios mais próximos de Manaus e nos estados do Acre 

e Rondônia. Manaus é um dos maiores centros de movimentação de cargas no 

país e é servida pelo transporte rodoviário interestadual com carretas 

embarcadas em balsas e transportadas até os portos de Belém e Porto Velho. O 

Rio Amazonas permite a navegação de navios de grande porte, de qualquer 

calado, e Manaus também é servida por esse modal.  

 

3.1.2 O Estado do Tocantins 

 

O Tocantins é uma das 27 unidades federativas do Brasil, sendo o seu 

mais novo estado. Está localizado a sudeste da Região Norte e tem como limites 

Goiás a sul, Mato Grosso a oeste e sudoeste, Pará a oeste e noroeste, Maranhão 

a norte, nordeste e leste, Piauí a leste e Bahia a leste e sudeste. 

Ocupa uma área de 277.720,520 km², pouco maior que o Equador, 

Burkina Faso e Nova Zelândia. Sua capital é a cidade planejada de Palmas.  

O Estado de Goiás tinha uma região geográfica extensa e uma grande 

diferença no modo de vida dos habitantes das regiões ao norte e ao sul do 

estado. Sendo a capital Goiânia localizada mais a sul, e com a construção de 

Brasília, o sul de Goiás rapidamente se desenvolveu, se tornando uma região 
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próspera e rica, com grande ênfase na indústria e no agronegócio, um estado 

promissor a novos investimentos, com grandes usinas hidrelétricas em 

construção e em projeto, como em Itumbiara, Cachoeira Dourada e Serra da 

Mesa. Assim, a região sul de Goiás se desenvolvia a todo vapor. 

Devido à distância e terras com pouca cultura pela falta de tecnologia 

para cultivos agrícolas, o norte goiano sempre foi atrasado em relação ao resto 

do estado. Assim, a população e autoridades dessa região, preocupadas com o 

desenvolvimento, decidiram não mais brigar para que o governo de Goiás 

olhasse para o norte, optaram por se libertar e constituíram um novo estado 

brasileiro. Nasceu a ideia do que, futuramente, se tornou o estado do Tocantins. 

Em 5 de outubro de 1988, o norte de Goiás finalmente foi emancipado, 

passando a se chamar Tocantins, inserido na Região Norte. Em 1º de janeiro de 

1989, o novo estado foi oficialmente instalado. O girassol tornou-se a planta-

símbolo do estado. Sua flor amarela, aberta em várias pétalas, simboliza o sol 

que nasce para todos. As cores oficiais do estado são o amarelo, o azul e o 

branco. 

Na bandeira nacional e no selo nacional do Brasil, o Tocantins é 

representado pela estrela Adhara (ε Canis Majoris). 

A vegetação do Tocantins é bastante variada; apresenta desde o 

campo cerrado, cerradão, campos limpos ou rupestres a floresta equatorial de 

transição, sob forma de "mata de galeria", extremamente variada. 

A vegetação é o espelho do clima. Em área, o cerrado ocupa o 

primeiro lugar no estado do Tocantins. As árvores do cerrado estão adaptadas à 

escassez de água durante uma estação do ano. Caracterizam-se por uma 

vegetação campestre, com árvores e arbustos esparsos, útil à criação extensiva 

do gado, por ser uma vegetação de campos naturais, em espécie vegetal dos 

diferentes tipos de cerrado. 

De maneira geral, podemos afirmar que a cobertura vegetal 

predominante no Tocantins é o cerrado, perfazendo um percentual superior a 

sessenta por cento. O restante é composto por florestas esparsas que podem 

ser identificadas, sobretudo, nas Bacias hídricas Tocantins-Araguaia – Paranã e 

seus afluentes. 

Os recursos naturais de origem vegetal que merecem maior destaque 

no Tocantins são: o coco babaçu, o pequi e o buriti. O babaçu é rico em celulose 
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e óleo, que, ao lado do pequi é aproveitado nos pratos típicos da região. O coco 

tem grande valor industrial, pois serve para a fabricação de gorduras, sabões e 

sabonetes. A casca do coco serve como combustível e a palha do babaçu presta-

se para a fabricação de redes, cordas, cobertura de casas etc. 

Outra riqueza vegetal largamente explorada é a produção da madeira-

de-lei. 

O relevo do estado do Tocantins é sóbrio. Pertence ao Planalto 

Central Brasileiro. Caracteriza-se, sobretudo, pelo solo sob cerrados, 

predominando, na sua maioria, superfícies tabulares e aplainadas, resultantes 

dos processos de pediplanação. 

O estado, num todo, é caracterizado por variadas gamas de rochas 

ígneas e metamórficas do complexo cristalino e unidades sedimentares de 

diversas idades. 

O clima predominante no estado é o tropical seco, que é caracterizado 

por uma estação chuvosa (de outubro a abril) e outra seca (de maio a setembro). 

É condicionado fundamentalmente pela sua ampla extensão latitudinal e pelo 

relevo de altitude gradual e crescente de norte a sul, que variam desde as 

grandes planícies fluviais até as plataformas e cabeceiras elevadas entre 

duzentos e seiscentos metros, especialmente pelo relevo mais acidentado, acima 

de seiscentos metros de altitude, ao sul. 

Há uma certa homogeneidade climática no Tocantins. Porém, por sua 

grande extensão de contorno vertical, definem-se duas áreas climáticas distintas. 

A hidrografia do Estado do Tocantins é delimitada a oeste pelo Rio 

Araguaia e ao centro pelo Rio Tocantins. Ambos correm de sul para norte e se 

unem no município de Esperantina, banhando boa parte do território 

tocantinense. 

O estado do Tocantins possui várias Unidades de Conservação de 

âmbito Federal e Estadual. As unidades de conservação federais são: Parque 

Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba, Parque Nacional do Araguaia, Estação 

Ecológica da Serra Geral do Tocantins, Área de Proteção Ambiental dos 

Meandros do Rio Araguaia, Área de Proteção Ambiental Serra da Tabatinga, 

Reserva Extrativista do Extremo Norte do Tocantins. Dentre as unidades de 

conservação estaduais citamos: Parque Estadual do Cantão, Parque Estadual 

do Jalapão, Parque Estadual do Lajeado, Monumento Natural das Árvores 
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Fossilizadas do Estado do Tocantins, Área de Proteção Ambiental das Nascentes 

de Araguaína, Área de Proteção Ambiental do Rio Taquari, Área de Proteção 

Ambiental Foz do Rio Santa Teresa, Área de Proteção Ambiental Ilha do 

Bananal/Cantão, Área de Proteção Ambiental Jalapão, outros. Em 5 de abril de 

2005, através da Lei Estadual nº 1.560, o Governo do Estado do Tocantins 

instituiu o Sistema Estadual de Unidades de Conservação (SEUC), 

estabelecendo os critérios e normas para a criação e gestão das unidades 

estaduais. 

O Tocantins, Estado mais novo da nação, é conhecido como uma terra 

nova, de novas possibilidades e oportunidades, atrativa para migrantes e propícia 

ao aporte de novos investimentos com uma série de incentivos fiscais: a 

economia tocantinense está assentada em um agressivo modelo expansionista 

de agroexportações e é marcada por seguidos recordes de hiper-superávits 

primários: cerca de 89% de sua pauta de exportação é soja em grão, cerca de 

10% é carne bovina e 1% outros, revelando sua forte inclinação agropecuária. 

O potencial exportador do estado vem aumentando 

consideravelmente, tendo o Tocantins, em 2015, exportado acima U$S 

600.000.000,00 (seiscentos milhões de dólares), divididos principalmente em 

soja (69,37%), carne bovina congelada (20,29%), álcool etílico (3,35%), carne 

bovina (2,58%) e miúdos comestíveis (1,34%). 

Boa parte de suas importações é de maquinário, material de 

construção, ferro e aeronaves de pequeno porte, produtos que representam a 

base de um expansionismo econômico. Não se observa a importação de 

produtos produtíveis em solo estadual: o que representa uma contenção de 

evasão econômica, garantindo um superávit na balança comercial, retendo mais 

divisas dentro do estado. 

Importante ajuda à economia estadual, como ocorre com a maioria 

das prefeituras do país, consiste no recebimento de verbas federais, 

principalmente através do FPM – Fundo de Participação dos Municípios. 

No setor terciário (comércio e serviços), suas principais atividades 

estão concentradas na capital Palmas e também nas cidades que estão 

localizadas à beira da Rodovia Belém-Brasília. Faz-se importante frisar a 

relevância dessa rodovia para o Tocantins, pois ela corta o estado de norte a sul 

e possibilita um melhor desempenho no crescimento econômico das cidades 
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localizadas às suas margens, servindo como entreposto de transportes 

rodoviários e de serviços a viajantes. Além disso, a Rodovia Belém-Brasília 

também facilita o escoamento da produção do Tocantins para outros estados e 

para portos no litoral. 

Observa-se uma economia, que com sucesso consegue reter capitais 

com sua pequena indústria (reduzindo a necessidade de importações), uma 

população com renda per capita em posição mediana, uma potência agrícola em 

expansão com um PIB cada vez maior e com deficiências principalmente no setor 

secundário (indústrias). 

O crescimento econômico transforma a vida da população 

tocantinense, a economia do estado cresce 6% ao ano, índice maior em relação 

ao país. Palmas, Araguaína e Gurupi contribuem com esse progresso. 

Antes isolado, o norte de Goiás ganhou novos rumos com a criação 

do Tocantins. Em busca de oportunidades, pessoas de várias regiões apostaram 

no novo Estado que surgia, como é o caso de um morador há 17 anos em 

Palmas. Ele conta que, no começo, existiram dificuldades até para comprar os 

maquinários, mas agora a realidade mudou. 

E a evolução do estado reflete no dia a dia do tocantinense. Até o ano 

de 2009, a economia crescia 10% ao ano, depois caiu para 6%, embora menor, 

representa mais que o crescimento econômico do país. Hoje, 70% dos empregos 

são por meio das micro e pequenas empresas. 

Além da capital, a economia do estado é impulsionada pelas cidades 

de Araguaína e Gurupi que têm como carro-chefe, o agronegócio.  

O Tocantins é dividido em duas mesorregiões e oito microrregiões. As 

maiores cidades do estado são respectivamente: Palmas, Araguaína, Gurupi, 

Porto Nacional e Paraíso do Tocantins. Juntas, estas cinco cidades abrigavam, 

em 2020, cerca de 43% da população total do estado. 

 

Quadro 8: Divisão das Microrregiões do Estado do Tocantins. 

Posição 
Nome da 

Microrregião 

Área em 

km2 
População 

Nº de 

Municípios 

1 Bico do Papagaio 15.767,856 198.388 25 

2 Araguaína 26.493,499 260.498 17 
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3 
Miracema do 

Tocantins 
34.721,860 145.535 24 

4 Jalapão 53.721,860 65.705 15 

5 Porto Nacional 21.197,989 304.110 11 

6 Rio Formoso 51.405,340 112.02 13 

7 Gurupi 27.445,292 127.816 14 

8 Dianópolis 47.172,643 118.377 20 

Total 277.621,858 1.231.631 139 

 

O estado do Tocantins está localizado no centro geográfico do Brasil 

e integra a Região Norte do território nacional. Sua contagem populacional 

realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2020 

apontou uma população de 1.590.248 habitantes em 139 municípios. 

No Tocantins, assim como no restante do país, foram os índios os 

seus primeiros habitantes, sendo de assinalar que, após o descobrimento, houve 

um genocídio da raça indígena, uma vez que eram em número superior a 150 

mil os que povoaram especialmente a zona litorânea. Mesmo assim, até hoje 

ainda existe no Tocantins um pequeno grupo de índios isolados da tribo Avá-

Canoeiro, que vivem sem nenhum tipo de contato com a civilização na região da 

Mata do Mamão, localizada no interior da Ilha do Bananal. Até hoje estes índios 

continuam rejeitando qualquer tentativa de contato, sendo que já foram 

encontrados diversos vestígios que indicam a presença deles na Mata do 

Mamão. 

Em relação ao comércio, foi feita uma pesquisa em oito atividades do 

varejo. Das oito atividades que apresentaram taxas de variação positiva para o 

volume de vendas foram de 11,6% para equipamentos e material para escritório, 

informática e comunicação; 2,5% para tecidos, vestuário e calçados; 2,4% em 

livros, jornais, revistas e papelaria; 1,9% para artigos farmacêuticos, médicos, 

ortopédicos, de perfumaria e cosméticos; 1,3% para móveis e eletrodomésticos; 

0,4% em hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo. 

A justificativa para o aumento nos volumes de vendas do comércio 

varejista ampliado, foi a redução de preços em função da concorrência que 

aconteceu após as medidas macro prudenciais promulgadas pelo governo. 
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3.1.3 A Região Metropolitana de Palmas 

 

A Região Metropolitana de Palmas é uma região metropolitana no 

estado do Tocantins, instituída pela Lei Estadual nº 2.824, de 31 de dezembro de 

2013. A Região Metropolitana de Palmas compreende 16 municípios na região 

central do Tocantins, no entanto, o município de Palmas forma uma conturbação 

somente com o distrito de Luzimangues, situado no município de Porto Nacional. 

A Região Metropolitana de Palmas apresentava em 1º de julho de 2017, uma 

população total de 471.639 habitantes, segundo estimativa do IBGE.  

Criada pelo governo do estado, a Região Metropolitana de Palmas 

possibilita maior poder de organização e de negociação de verbas para obras 

públicas que propiciam maior desenvolvimento da região. Ao todo, são 

beneficiados 15 municípios e a capital do estado do Tocantins.  

Além de Palmas, fazem parte da Região Metropolitana os municípios 

de Aparecida do Rio Negro, Barrolândia, Brejinho de Nazaré, Fátima, Ipueiras, 

Lajeado, Miracema, Miranorte, Monte do Carmo, Oliveira de Fátima, Paraíso do 

Tocantins, Porto Nacional, Pugmil, Silvanópolis e Tocantínia. Ao todo, os 

municípios somam mais de 489 mil habitantes, cerca de 30% da população 

tocantinense. Da região, fazem parte três dos maiores municípios do Tocantins: 

Palmas, Porto Nacional e Paraíso. 

A criação da região metropolitana possibilitou aos pequenos 

municípios circunvizinhos da capital acompanhar o desenvolvimento pelo qual a 

maior cidade do Tocantins vem passando. A cidade de Palmas está em pleno 

desenvolvimento e os municípios do interior não estavam aproveitando esse 

crescimento. Assim, é implementada a maior economia no traslado entre as 

cidades, com passagens mais baratas entre os municípios. 

 

3.1.4. A cidade de Palmas 

 

Palmas é um município brasileiro, sendo a capital e também a maior 

cidade do estado do Tocantins. A cidade foi fundada em 20 de maio de 1989, 

logo após a criação do Tocantins pela Constituição de 1988. Antes desta data, 

Palmas foi planejada inicialmente pelos arquitetos Luís Fernando Cruvinel 

Teixeira e Walfredo Antunes de Oliveira Filho, sendo que a partir daí a cidade 
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começou a ser construída pelos trabalhadores que vieram do interior do 

Tocantins e de vários outros estados do país. Entretanto, somente a partir do dia 

1° de janeiro de 1990, é que Palmas passou a ser a capital definitiva do estado 

do Tocantins, já que antes a cidade ainda não possuía condições físicas de 

sediar o governo estadual, que estava alocado temporariamente no município 

vizinho de Miracema do Tocantins. 

O nome para batizar a capital do Tocantins, Palmas, foi escolhido em 

homenagem à Comarca de São João da Palma (atual Paranã), sede do primeiro 

movimento separatista da região, instalada em 1809 na barra do Rio Palma com 

o Rio Paranã. Outro fator que influenciou o nome foi a grande quantidade de 

palmeiras na região. 

Somente anos depois, com o desmembramento do estado do 

Tocantins do estado de Goiás pela Constituição de 1988, é que Palmas 

finalmente começou a surgir. No dia 10 de janeiro de 1989, a cidade de Miracema 

do Tocantins foi definida como capital provisória do estado. No dia 19 de julho do 

mesmo ano, a Assembleia Estadual Constituinte aprovou o projeto de lei do 

executivo criando o Município de Palmas. Somente em 1 de janeiro de 1990 é 

que Palmas assumiu sua função de capital do estado e os poderes constituídos 

foram transferidos da capital provisória, Miracema, para o plano diretor da nova 

cidade. Hoje, a cidade planejada, foi construída contendo avenidas largas, uma 

preservação ambiental eficiente e bons locais públicos. Palmas foi a capital com 

o maior crescimento demográfico durante a primeira década do século XXI. 

Palmas é a capital do vigésimo quarto estado mais populoso do Brasil, 

Tocantins. A área original do município, segundo o IBGE é de 2219km². Sua 

altitude é de 260m. Os municípios vizinhos a Palmas são respectivamente: 

Lajeado e Aparecida do Rio Negro ao norte; Novo Acordo e Santa Tereza do 

Tocantins ao leste; Monte do Carmo ao sudeste e ao sul; Porto Nacional ao sul, 

ao sudoeste e ao oeste; e Miracema do Tocantins ao noroeste. 

Palmas é considerada a capital mais quente do Brasil na atualidade, 

e com tendência a aumentar ainda mais a temperatura no futuro com o aumento 

da população, veículos, asfalto e construções de prédios. Em Palmas, predomina 

o clima tropical com estação seca. Clima quente todo o ano. Apesar de ter 

algumas variações, são poucas, pois a diferença entre o mês mais quente 

(setembro) e o mais frio (julho) é de apenas 3ºC. A média das máximas em 
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setembro é de 36ºC, e a das mínimas é de 22ºC, em julho, a média das 

temperaturas máximas atinge 33ºC, enquanto a das mínimas cai para 15ºC. 

Assim, a temperatura média anual é de 26ºC. Apesar de setembro ser o mês 

mais quente, as temperaturas mínimas maiores acontecem em março, com 24ºC. 

O mesmo acontece em julho (mês mais frio), onde a menor temperatura máxima 

acontece em março e fevereiro. 

A distribuição sazonal das precipitações pluviais está bem 

caracterizada, no ano, por dois períodos bem definidos: a estação chuvosa, de 

outubro a abril, com temperatura média de 26ºC, com ventos fracos e 

moderados; e a estação seca, nos meses de maio a setembro com temperatura 

média que varia entre 23ºC e 27ºC. O índice pluviométrico é de 1.300 milímetros 

(mm) anuais. O mês mais chuvoso é janeiro, quando chove 246mm, enquanto o 

mês mais seco é julho, quando a chuva é quase nula. 

O relevo está caracterizado pelas Serras do Carmo e do Lajeado, que 

constituem um relevo basicamente escarposo, sendo que a cidade se mantêm 

em uma 'planície' entre a Serra e o lago represado. 

O principal rio que banha o município de Palmas é o Rio Tocantins. O 

trecho deste faz parte do lago formado pela Usina Hidrelétrica de Lajeado, que 

fica localizada a pouco mais de 54km ao norte da cidade, no município vizinho 

de Lajeado. Dentre os outros cursos d'água que passam pelo município, 

destacam-se o Rio das Balsas, o Ribeirão das Pedras, o Ribeirão Taquaruçu, o 

Córrego Macaco e o Ribeirão Taquaruçu Grande. 

Palmas possuiu as mais importantes taxas de crescimento 

demográfico do Brasil nos últimos dez anos, recebendo pessoas de praticamente 

todos os estados brasileiros, com destaque para os estados vizinhos ao 

Tocantins. Nos últimos anos, o desenvolvimento econômico pelo qual tem 

passado o município de Palmas tem, de certa forma, contribuído para a atração 

de um contingente populacional proveniente de diversas partes do país. Esta 

corrente migratória se deve à expectativa gerada com o surgimento de 

oportunidades de negócios e empregos em função da implantação do estado e 

da capital. 

O crescimento de Palmas foi significativamente alto durante a década 

de 1990. Em 1991, a cidade tinha uma população de 24.261 habitantes. No ano 

de 2000, a cidade já contava com 130.528 habitantes. Em 2020, eram 306.296 
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habitantes. Sua urbanização também cresceu nos últimos anos. Apesar de uma 

desaceleração, Palmas tem um crescimento econômico de 8,7%, maior do que 

o índice nacional e do Tocantins. 

Em Palmas, 80% das quadras habitadas já estão pavimentadas. O 

mesmo ocorrendo com saneamento básico e água tratada que chega a 98% da 

população. De um modo geral a cidade é caracterizada pelo seu planejamento, 

pois foi criada quase na mesma forma de Brasília, com a preservação de áreas 

ambientais, boas praças, hospitais e escolas, se tornando a capital com a maior 

taxa de crescimento do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). 

 

 

Figura 1: Evolução Demográfica da cidade de Palmas, TO. 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de Palmas 

é considerado elevado pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD); seu valor é de 0,800, sendo o maior de todo o estado 

de Tocantins (em 139 municípios); segundo de toda Região Norte do Brasil (em 

449) e o 559º de todo Brasil (em 5.507). Considerando apenas a educação, o 

valor do índice é de 0,934 (classificado como muito elevado), enquanto o do 

Brasil é 0,849. O índice da longevidade é de 0,712 (o brasileiro é 0,638) e o de 

renda é de 0,754 (o do Brasil é 0,723). A cidade possui a maioria dos indicadores 

elevados e parecidos com os da média nacional, segundo o PNUD. A incidência 

da pobreza, medida pelo IBGE, é de 5,43%, o limite inferior da incidência de 

pobreza é de 1,56%, o superior é de 9,30% e a incidência da pobreza subjetiva 
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é de 3,64%. O coeficiente de Gini, que mede a desigualdade social, é de 0,42, 

numa escala entre 1,00 (pior número) e 0,00 (melhor). 

Palmas foi concebida e projetada a partir de um concurso nacional em 

1992, para ser o centro administrativo e econômico do Tocantins. E, devido a 

isso, o setor de serviços é o principal setor da economia palmense (Figura 2). 

A participação da agropecuária na economia palmense é menor do 

que a do setor de serviços, estando baseada em pequenas chácaras no entorno 

da cidade e das rodovias que dão acesso a Palmas, além de grandes fazendas 

de plantação de soja e de criação de gado no distrito de Buritirana. 

 

 

Figura 2: Composição Econômica de Palmas, TO. 

 

A economia é predominantemente formal, formada principalmente por 

sociedades limitadas e firmas individuais. As microempresas são as mais 

comuns no município, sendo que elas compõem mais de 80% das 4.394 

empresas palmenses. 

A cidade possui quatro distritos industriais, sendo eles o Distrito 

Industrial de Palmas, o Distrito Industrial Tocantins I, o Distrito Industrial 

Tocantins II e o Distrito Industrial de Taquaralto. Todos eles ficam localizados às 

margens das rodovias TO-050 e TO-010. 

O desenvolvimento de Palmas fez com que se tornasse uma cidade-
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polo, cuja influência socioeconômica abrange, além de todo o estado do 

Tocantins, o sudeste do Pará, o nordeste do Mato Grosso e do sul do Maranhão. 

Em 2012, o Produto Interno Bruto (PIB) de Palmas foi estimado em R$ 

4,13 bilhões. Palmas recebeu investimentos, tais como: o Capim Dourado 

Shopping; o pátio multimodal da Ferrovia Norte-Sul, diversas lojas de redes 

varejistas, tais como Casas Bahia e Lojas Americanas, além das unidades fabris 

da Wilson Brasil, entre outras. 

Segundo informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

Palmas dispunha de um total de 144 estabelecimentos de saúde em 2009, sendo 

61 públicos e 83 privados, os quais dispunham, no seu conjunto, de 364 leitos 

para internação, sendo que quase 300 são públicos. A cidade também conta com 

atendimento médico ambulatorial em especialidades básicas, atendimento 

odontológico com dentista e presta serviço ao Sistema Único de Saúde (SUS). 

No ano de 2017, a taxa de mortalidade infantil era de 9,88 por mil nascidos vivos 

e a taxa de óbitos era de 3,2 por mil habitantes.  

Com relação a COVID-19, a Vigilância Epidemiológica de Palmas 

(2021) elaborou o Plano Municipal de Operacionalização da Vacinação contra a 

COVID-19, cujo objetivo era estabelecer as ações e estratégias para a 

operacionalização da vacinação contra a COVID-19 no município de Palmas-TO, 

desde modo apresentou a população-alvo e os grupos prioritários para a 

vacinação e definiu a operacionalização da Campanha. 

A Vigilância Epidemiológica de Palmas (2021) informou que em 

janeiro de 2021, houve 102.016 notificações para síndrome gripal (SG), em que 

estão incluídos também os casos suspeitos para COVID-19, sendo: 42.021 

descartados e 23.092 casos confirmados (números acumulados) para COVID-

19, destes 230 pacientes evoluíram para óbito. 

No site (https://coronavirus.palmas.to.gov.br/) é possível verificar a 

situação diária da notificação dos casos de COVID-19, sendo que a atualização 

do dia 9 de março de 2022 indica um total de 72.497 casos confirmados, sendo 

57.726 casos classificados como recuperados. Até esta data houve 706 óbitos, 

caracterizando uma taxa de letalidade de 0,0097. 

Com relação ao Boletim epidemiológico da SEMUS de Palmas (2022), 

nota-se que aproximadamente 55% dos casos estão vinculados ao gênero 

feminino, sendo este predominante na faixa etária de 30 a 39 anos (QUADRO 9). 
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Quadro 9: Distribuição dos casos de COVID-19 na 

cidade de Palmas, Tocantins, até o dia 09 de Março de 

2022. 

Faixa etária Feminino Masculino Total 

≤ 10 anos 2.139 2.279 4.418 

11 a 19 anos 3.271 2.812 6.083 

20 a 29 anos 8.804 6.63 15.434 

30 a 39 anos 9.99 7.875 17.865 

40 a 49 anos 8.143 6.242 14.385 

50 a 59 anos 4.401 3.739 8.14 

60 a 69 anos 1.934 1.862 3.796 

70 a 79 anos 825 794 1.619 

80 a 89 anos 319 327 646 

90 a 99 anos 59 52 111 

Total 39.885 32.612 72.497 

Fonte: SEMUS de Palmas, Tocantins (09-03-2022) 

 

Segundo o IBGE, a cidade tem mais de 70 mil domicílios entre 

apartamentos, casas e cômodos. Grande parte do município conta com água 

tratada, energia elétrica, esgoto, limpeza urbana, telefonia fixa e telefonia celular. 

95,52% dos domicílios atendidos pela rede geral de abastecimento de água; 

96,99% das moradias possuem coleta de lixo e 94,23% das residências possuem 

escoadouro sanitário. Atualmente, o lixo da capital tocantinense é jogado no 

Aterro Sanitário de Palmas. O aterro, criado em 2001, é considerado um modelo 

nacional. 

Palmas encontra-se localizada próxima à Rodovia Belém-Brasília. 

Pela BR-153, o município tem acesso às principais cidades do Tocantins e 

demais regiões do país, especialmente o Centro-Sul e os demais estados do 

Meio-Norte (Maranhão, Pará e Amapá). A TO-050 também é uma importante via 

de acesso a Palmas, sendo responsável por ligar a cidade ao município vizinho 

de Porto Nacional, à região sudeste do estado, ao nordeste de Goiás, ao estado 

da Bahia e ao Distrito Federal. 

Além de sua arquitetura arrojada, Palmas conta com um lago formado 
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pela UHE Luis Eduardo Magalhães, com 8 Km de largura, onde podem ser 

praticados diversos esportes náuticos. 

Em Palmas, com a participação de cidadãos de todos os estados 

brasileiros, criou-se uma cidade de braços abertos para todos que chegam para 

trabalhar e viver. Essa gente é a força que alavanca a cidade, dona de uma rica 

diversidade cultural, que a cada dia recebe mais infraestrutura e diversidade de 

seus serviços. 

 

3.2 Princípios Filosóficos e Teórico Metodológicos que Norteiam as 

Práticas Acadêmicas da IES 

 

O ITPAC propicia aos seus acadêmicos um ambiente favorável para 

a produção de conhecimento autônomo e compartilhado, contribuindo para a 

formação dos seus egressos, fomentando e difundindo as culturas nacionais, 

regionais, internacionais e históricas, em um contexto de pluralismo e diversidade 

cultural.  

Este PDI traz, no seu bojo, as premissas descritas nas Diretrizes 

Curriculares do Curso de Medicina e de Odontologia. 

Os acadêmicos de medicina do ITPAC têm uma formação generalista, 

humanista, crítica e reflexiva. Capacitados a atuarem, pautados em princípios 

éticos, no processo de saúde-doença em seus diferentes níveis de atenção e 

como promotores da saúde integral do ser humano (BRASIL, 2014). 

Da mesma forma, os estudantes de odontologia receberão uma 

educação generalista, dotados de sólida fundamentação técnico-científica e 

ativos na construção permanente de seu conhecimento e participativos frente às 

políticas sociais, culturais, econômicas e ambientais e às inovações tecnológicas 

(BRASIL, 2021). 

Neste sentido, a construção do PDI bem como dos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos são elaborados e mantidos sob o prisma das 

Metodologias Ativas de Ensino. 

Para Masetto (2018), as Metodologias Ativas são estratégias que 

pretendem incentivar e desenvolver o protagonismo e a autonomia do aluno em 

seu processo de aprendizagem e formação profissional. 

As metodologias ativas vão ao encontro das preferências discentes 
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pela interatividade e troca de saberes entre discentes e docentes, com isso as 

metodologias ativas possibilitam a construção de saberes com a participação 

efetiva do binômio docente-discente, substituindo a memorização de informações 

e a transferência vertical. Nesse contexto, há o desenvolvimento de habilidades 

e competências profissionais, em um movimento de superar a mecanização do 

seu fazer e centralização em técnicas e procedimentos a partir da 

(res)significação da aprendizagem (SOUSA e colaboradores, 2018; COSTA et 

al, 2015). 

O uso das metodologias ativas tem sido contemplado como uma 

abordagem que norteia a educação e possibilita aos estudantes desenvolver em 

conhecimentos e habilidades relacionando outros conhecimentos e habilidades 

(DO NASCIMENTO et al., 2018) 

O processo de ensino e aprendizagem tem como base metodologias 

ativas com foco na realidade, propiciando um conhecimento abrangente e 

contextualizado, passando da transmissão pura e simples do saber para o 

questionamento e a consequente reelaboração deste saber por meio da 

interdisciplinaridade e do desenvolvimento de atividades de responsabilidade 

social. 

Para Lazaro e colaboradores (2018), na sala de aula em que as 

metodologias ativas estão presentes, as aprendizagens ocorrem de diversas 

formas e em diferentes ambientes, por meio das mais diversas interações. Mas, 

para que elas dêem resultado, o professor precisa saber desenvolvê-las. 

Para potencializar o Professor/Tutor/Preceptor o ITPAC conta com o 

Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente (NAPED), que atua como 

um órgão de apoio didático-pedagógico, constituindo-se em um instrumento de 

acompanhamento, orientação, supervisão e avaliação das práticas pedagógicas 

dos cursos de graduação da Instituição. 

Em seus estudos Gilboy, Heinerichs e Pazzaglia (2015) relataram que, 

tanto os professores quanto os alunos, tiveram maior satisfação. Os alunos 

tiveram melhores resultados de aprendizagem no processo de ensino com o uso 

de metodologias ativas. 

Para Do Nascimento (2019), o ensino inovador busca quebrar o 

paradigma tradicional, direcionando o centro do processo de formação para o 

estudante e transformando o professor em um agente de transformação, o qual 
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terá o papel de mentor. Entretanto, faz-se necessário integrar as metodologias 

ativas de ensino e aprendizagem nos ambientes educacionais inovadores, 

possibilitando ao docente o uso de métodos e técnicas que conduzam o 

estudante a aprender fazendo, seja por meio de estudo de caso, role-play ou por 

resolução de problemas. Para ANASTASIOU e ALVES (2004) não existe aula 

inovadora dissociada de metodologias ativas no processo de ensinagem. 

O processo de ensino-aprendizagem do curso de Odontologia é 

operacionalizado a partir dos diferentes cenários inovadores, sustentáveis e 

empreendedores, em diferentes espaços que são integrados de forma aberta, 

equilibrada e inovadora. São eles: 

• Clínica Escola; 

• Consultório Arena; 

• Pré-clínica integrada; 

• Centro de Especialidades Odontológicas; 

• Unidades básicas de saúde/ saúde da família; 

• Escolas e creches; 

• Biblioteca. 

Os fundamentos metodológicos dão subsídios para contemplar o 

cenário atual de aprendizagem no qual os conhecimentos técnicos são 

praticados a partir de um delineamento que conduz a uma construção do 

conhecimento para além do conteúdo, considerando valores humanísticos e de 

ética, desenvolvendo, assim, habilidades que promovam atitudes e ações dos 

profissionais da saúde que evidenciam o respeito e a responsabilidade. 

O corpo docente conta com capacitação permanente, estando 

qualificado para a utilização de metodologias ativas de ensino em sala de aula, 

orientando o aluno para ser um sujeito ativo no processo de ensino e 

aprendizagem, com a utilização de técnicas como: Study Case (estudo de caso), 

Aprendizagem por pares (Peer Instruction), TBL – Team – based Learning 

(Aprendizagem Baseada em Equipes), Ambientes virtuais de aprendizagem, 

Flipped classroom (Sala de aula Invertida), Mapa mental e Projetos integradores. 

Dessa forma, a proposta pedagógica do curso é baseada nas 

Metodologias Ativas, que pode ser concebida como aprendizagem significativa, 

em que reconhece o aluno como protagonista no processo de ensino e 

aprendizagem e possibilita que o aluno se torne responsável pela busca e 
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construção do conhecimento. 

As aulas práticas, além de desenvolver habilidades manuais, 

permitem o aprendizado prático, servindo como estratégia para auxiliar o 

professor a retomar um assunto já abordado, construindo com seus alunos uma 

nova visão sobre um mesmo tema 

O uso de tecnologias de informação e comunicação (TICs) é uma 

constante no ambiente da Faculdade de Odontologia do ITPAC. As TICs são 

implementadas a partir de objetos educacionais digitais, como vídeos, 

animações, imagens e infográficos. 

O curso de Medicina do ITPAC usa o modelo pedagógico que está em 

consonância com as mais modernas tendências em Educação Médica, baseado 

na autonomia, aprendizagem de adultos, crítico-reflexiva e centrada no 

estudante, que é o sujeito ativo da aprendizagem, tendo o professor como 

mediador do processo de ensino-aprendizagem. 

Assim, o curso de Medicina utiliza estratégias ancoradas em métodos 

ativos de ensino-aprendizagem, preferencialmente em pequenos grupos, em que 

a motivação, a problematização, a interdisciplinaridade e a vivência prática no 

sistema de saúde permitem uma individualização da experiência educacional do 

aluno. 

As estratégias de ensino-aprendizagem adotadas promovem o 

“aprender a aprender” e privilegiam o desenvolvimento do raciocínio crítico-

reflexivo, considerando o conhecimento prévio sobre o tema e a busca de 

solução para os problemas e situações de saúde que o estudante enfrentará no 

exercício. 

As estratégias de ensino-aprendizagem utilizadas no curso de 

Medicina têm a finalidade de desenvolver um conjunto de competências e 

habilidades nos estudantes, capazes de transformá-los, ao longo do tempo, em 

profissionais capacitados para enfrentar os desafios da realidade de saúde e as 

modificações da sociedade. 

Neste contexto, as metodologias de ensino utilizadas no 

desenvolvimento das atividades do curso de Medicina do ITPAC permitem a 

formação de indivíduos ativos no processo de ensino e aprendizagem, utilizando 

a interdisciplinaridade, inserção oportuna em projetos de responsabilidade social 

e atividades culturais, possibilitando a formação de sujeitos autônomos e 
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cidadãos. 

O corpo docente é alvo permanente de um Programa de Formação e 

Desenvolvimento, e o corpo discente é preparado e estimulado para 

aprendizagem por meio de metodologias inovadoras. Nesse contexto, o papel de 

um núcleo de assessoria pedagógica é fundamental, tanto para os professores 

quanto para os estudantes. 

Nas metodologias de ensino em sala, utilizam-se técnicas e recursos 

variados, tais como Aprendizagem em Pequenos Grupos, Método de 

Aprendizagem por Raciocínio Clínico (MARC), exposições dialogadas/palestras 

com ênfase na participação dos discentes, uso de plataformas educacionais 

(TIC), uso de ferramentas digitais, aprendizagem baseada em equipes (TBL), 

Peer Instruction, problematização e GDs/estudos de casos. 

 

3.3 Estrutura e Organização Didático-pedagógica 

 

O ITPAC tem como desafio a busca permanente da qualidade na 

formação de profissionais, aptos a disputar, com vantagens competitivas, o 

mercado de trabalho globalizado e observar crítica e reflexivamente, interferindo 

em seu contexto social. Para tanto, o projeto pedagógico da instituição conta com 

os seguintes princípios: 

• Defender o compromisso com a democracia, a educação e a justiça 

social, incrementando sua inserção social e articulando-se no espaço local e 

global; 

• Promover a melhoria da qualidade acadêmica e privilegiar a 

qualificação formal e social dos indivíduos, proporcionando o desenvolvimento 

de ações político-acadêmicas e administrativas pertinentes à sua missão; 

• Ampliar as fronteiras e a diversidade do conhecimento; 

• Atualizar e modificar a própria IES, integrando, de forma pertinente, 

as ações de ensino, pesquisa e extensão; 

• Adotar uma sistemática de avaliação e acompanhamento contínuos 

das ações que configuram o trabalho institucional, realçando parâmetros e 

critérios compatíveis com o cumprimento de sua missão; 

• Garantir a qualidade do cumprimento de suas ações, modernizando 

os processos de trabalho e adequando a estrutura organizacional de recursos 
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humanos, físicos, gerenciais e tecnológicos às exigências de sua missão 

acadêmica, técnica e administrativa. 

A seguir, são apresentados as principais proposições e princípios 

básicos que são objeto de frequentes análises e colocados em prática no dia-a-

dia do ITPAC: 

 

Práticas Pedagógicas Inovadoras:  

As práticas pedagógicas são todas as situações que se criam entre 

docentes, discentes, instituição, mundo produtivo e sociedade, a fim de atingir a 

apropriação e a transferência dos saberes nas suas relações, buscando o 

desenvolvimento de uma sociedade ávida de conhecimento. 

Elas devem estimular a construção do conhecimento por meio da 

utilização da interdisciplinaridade no desenvolvimento de projetos. A instituição 

incita o potencial dos docentes e coordenadores nessa reformulação periódica, 

visto que esses devem possuir conhecimento e experiência profissional da área, 

visando uma maior integração entre os docentes e articulando a 

interdisciplinaridade nas disciplinas propostas e, durante o curso, para dar 

continuidade ao processo de integração. Isto implica em uma prática permanente 

de avaliação para uma melhor articulação do processo ensino-aprendizagem. 

Sendo assim, as orientações pedagógicas para a obtenção da efetiva 

qualidade do processo de ensino-aprendizagem no âmbito das salas de aulas, 

se caracterizam por: 

• Aulas expositivas e dialógicas, articulando-se, sempre que 

possível, com outras práticas tais como: resolução de problemas, aulas de 

laboratórios, atividades acadêmicas complementares, atividades de pesquisa 

bibliográfica, estudo e relato de casos, visitas técnicas etc; 

• Aulas práticas em laboratórios como ações imprescindíveis ao 

processo de experimentação; 

• Avaliação do aproveitamento dos discentes realizada por meio da 

demonstração da compreensão dos processos observados, através de relatórios 

escritos, exposições individuais ou em grupo, workshops e painel de debates; 

• Desenvolvimento de projeto interdisciplinar ao longo de um 

período, podendo ser executado individualmente e/ou em grupo; 
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• Desenvolvimento de projetos, concorrendo para a aproximação do 

discente com a realidade situacional; 

• Exercício da ação docente facilitadora e reguladora do processo 

ensino-aprendizagem caracterizada pelo diálogo, pela suscitação da 

participação discente, visto que o docente não é o único repositório do saber; 

• Realização de atividades complementares tais como, seminários, 

mini oficinas, painel integrado, conferências, júri simulado, jornada acadêmica, 

etc.; 

• Realização de Workshops, envolvendo discentes, docentes e 

comunidade; 

• Resolução de problemas reais por meio de proposição de questões 

vivenciadas, objetivando que o discente as relacione à teoria;  

• Visitas técnicas para oportunizar a contextualização de conceitos e 

conhecimentos adquiridos. 

Além disto, o ITPAC adota, como prática pedagógica, a vivência do 

discente conciliada aos conteúdos abordados em sala. Tal experiência, trazida 

pelos discentes, requer do docente uma constante inovação nas metodologias 

de ensino. 

A prática de ensino desenvolvida em sala de aula, por mais 

diversificada que seja, deve privilegiar o princípio de que a aquisição do 

conhecimento é um processo a ser compreendido como decorrência das trocas 

que o discente estabelece na interação com o seu meio social, profissional e 

cultural, cabendo ao docente ser o mediador desse processo, articulando as 

trocas, tendo em vista o desenvolvimento do senso crítico acerca dos conteúdos.  

Como inovação pedagógica, a instituição passa a adotar uma 

metodologia de aprendizagem, cuja proposta pedagógica faz-se na construção 

coletiva do conhecimento por meio da aprendizagem significativa e do diálogo 

síncrono, desenvolvendo a autonomia, na ação do aprender a aprender, por meio 

da interação de forma colaborativa e cooperativa realizadas pelas atividades 

individuais e de grupo, mediadas por professores e tutores.  

A Metodologia Ativa (MA) tem por objetivo desenvolver o processo de 

aprender, utilizando como ponto de partida o estímulo à capacidade do aluno em 

solucionar com sucesso os problemas, simulados ou reais, propostos no 

ambiente de aprendizagem para o desenvolvimento de competências relativas à 
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prática profissional, em diferentes contextos.  

A MA estimula o uso das novas tecnologias de informação e 

comunicação (TICs), enquanto recurso de aprendizado de análise e de resposta. 

Nesse sentido o ensino híbrido pode auxiliar na implementação de novas 

metodologias, assim como, de uma educação que se pauta por responsabilizar 

o educando por seu processo de aprendizagem.  

O ensino híbrido proporciona uma mistura de metodologias que, por 

meio das novas tecnologias, podem favorecer uma aprendizagem ativa e 

significativa, possibilitando o estabelecimento de relações entre aquilo que o 

educando já sabia e o novo conhecimento que lhe é apresentado.  

 

Interdisciplinaridade:  

O ITPAC entende que o desenvolvimento de atividades e projetos de 

cunho interdisciplinar favorecem a formação de profissionais pluralistas e ao 

mesmo tempo com domínio adequado do saber técnico em sua área de atuação. 

Este é um caminho viável para a superação da fragmentação, contribuindo para 

a construção de um perfil de egresso que tenha domínio sobre seu campo de 

conhecimento e seja capaz de dialogar com outros saberes, num processo 

permanente de autoformação.  

É fundamental que a execução dos currículos supere o fechamento do 

desenho disciplinar e parta para o desenvolvimento de projetos interdisciplinares 

consistentes, que integrem também a iniciação científica e a extensão. É também 

importante que os cursos de graduação e de pós-graduação explicitem, em seus 

projetos pedagógicos, os eixos de integração temática, as linhas de ação e a 

integração com a extensão, com vistas a trabalhar a construção da 

interdisciplinaridade, a pesquisa e a inserção crítica do discente no contexto 

social. 

O ITPAC, na medida do possível, e considerando as especificidades 

da área de conhecimento, implementa e consolida os cursos de graduação 

buscando garantir o processo de construção interdisciplinar e flexível, 

possibilitando ao educando a construção de seu itinerário formativo.    

 

Articulação entre Teoria e Prática:  

O ITPAC entende que a articulação teoria-prática baseia-se na tese 
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segundo a qual o conhecimento deve emergir da prática e a ela retornar mediado 

pela reflexão teórica. Eis aí uma aplicação do conceito de práxis na área das 

ciências da educação. Trata-se também de enfatizar o estudo e a reflexão 

epistemológica sobre a construção do conhecimento no contexto social do 

educando e dos desafios presentes.  

Para isto, as metodologias sócias interativas dão uma importante 

contribuição a esta articulação. Assim, é fundamental que os cursos estimulem a 

aplicação de metodologias dinâmicas do processo ensino-aprendizagem como 

instrumentos de desenvolvimento do discente, disseminando, também, a cultura 

da investigação, da discussão, do debate, do levantamento de situações-

problema para análise crítica. Nessa perspectiva, o ensino híbrido nos ajuda na 

implementação de novas metodologias e na utilização de tecnologias 

apropriadas para o domínio de conhecimento de cada área específica. 

 

Fundamentos dos Projetos Pedagógicos dos Cursos:  

Os Projetos Pedagógicos dos Cursos, no contexto mais amplo da 

prática social, contemplam a concepção de homem, de mundo e de sociedade; 

compromisso social, valorização profissional e defesa das políticas de inclusão 

social. No contexto da prática pedagógica, os projetos devem superar o 

pressuposto do autoritarismo; enfatizar o trabalho coletivo interdisciplinar; 

valorizar o currículo enquanto construção do conhecimento; e possibilitar a 

reflexão sobre a prática e vivência da avaliação qualitativa e processual. 

Nesse sentido, além de contemplar, no conjunto de suas ações, as 

inovações científicas e tecnológicas e as exigências do mundo do trabalho, os 

projetos pedagógicos dos cursos devem expressar uma política educacional a 

partir dos princípios filosóficos e políticos que possam contribuir para a 

consolidação da missão da instituição, seu papel social e científico, de forma a 

constituir-se em compromisso coletivo para a sociedade. Sem, no entanto, se 

furtar do compromisso social de formar profissionais capazes de transformar a 

realidade local, regional e nacional. 

 

Estrutura Curricular:  

A organização curricular é contemplada pelo processo de revisão 

curricular, pela flexibilidade curricular e pela integralização curricular. 
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O que se pretende com o processo de revisão curricular é 

desenvolver, nos cursos oferecidos pelo ITPAC, um modelo de currículo 

personalizado, onde a formação seja caracterizada como uma associação 

determinada pelo tipo de discente e pelo ambiente (maneiras de ensinar). Por 

meio de um currículo melhor contextualizado à realidade situacional local e 

regional, o discente pode ser envolvido na implementação das estratégias 

instrucionais, a fim de torná-lo mais incentivador e facilitador do desenvolvimento 

das habilidades de solução de problemas e tomada de decisão. 

É preciso renovar constantemente a Instituição, com postura 

pedagógica (re) atualizadora, que tenha a crítica e o diagnóstico das 

necessidades da região como balizamento de um novo projeto institucional que 

estabeleça as prioridades estratégicas de mudanças e prepare os discentes para 

serem líderes, portadores de valores éticos e políticos capazes de promover 

mudanças na sociedade em que vão atuar.  

Nesta nova abordagem curricular, as matrizes curriculares devem ser 

centradas em problemas que sejam significativos para os discentes e que 

satisfaçam as suas necessidades, desde seu ingresso no ITPAC, assim como, 

devem oportunizar itinerários formativos personalizados de acordo com as 

escolhas pessoais dos educandos.  

A IES estrutura os currículos de seus cursos numa visão renovada 

pela epistemologia contemporânea e pela consciência crítica e histórica inerente 

à responsabilidade social, cidadã e inclusiva, orientando-se segundo a diretriz de 

sua visão e de sua missão. Porquanto, caracteriza seu compromisso de formação 

acadêmica profissional e cidadã, por meio da firme intencionalidade em: 

• Promover uma formação profissional eficaz, otimizando uma 

graduação de qualidade de caráter pluralista, crítica e reflexiva, que articula as 

especificidades das competências técnicas, da formação profissional em 

equilíbrio com a formação geral, humanística e ética; 

• Possibilitar a capacitação e habilitação do egresso para 

acompanhar a evolução do conhecimento teórico-prático em sua área, 

necessárias à atuação profissional futura; 

• Agir em prol do desenvolvimento regional, interagindo nos vários 

níveis de atuação, demonstrando engajamento com as questões ligadas à 

sustentabilidade social e ambiental; 
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• Promover programas de serviços que interajam com as demandas 

da comunidade, equacionando problemas e buscando soluções compatíveis com 

a realidade; 

• Prover a disponibilidade para o trabalho em equipe interdisciplinar 

e multiprofissional; 

• Desenvolver o processo de revisão dos projetos pedagógicos dos 

cursos considerando-se as necessidades ambientais externas, internas e os 

resultados do processo de avaliação institucional com o intuito de manterem 

atualizadas e úteis às propostas dos cursos e programas oferecidos. 

Os currículos dos cursos são, permanentemente, objetos de revisões, 

que devem ser monitorados pelos avanços do conhecimento em cada área e 

pelas demandas do mercado de trabalho.  

A integralização curricular deve atender, em primeiro lugar, às normas 

fixadas pelo Ministério da Educação e pelo Conselho Nacional de Educação. 

No ITPAC, o prazo mínimo de integralização para os cursos de 

graduação existentes, bem como para os que pretende implantar considera a 

regulação citada e o contexto em que a IES está inserida. Em cada curso 

oferecido pela instituição, está definido, em seu Projeto Pedagógico, o tempo de 

integralização com o prazo mínimo e máximo de conclusão. 

Além dos critérios de integralizações desenhados acima e em 

conformidade com os documentos Institucionais, os discentes que tenham 

extraordinário aproveitamento nos estudos, devidamente comprovados, 

demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, 

aplicados por banca examinadora especial, podem ter abreviada a duração dos 

seus cursos de acordo com as normas do sistema de Educação Superior e com 

as Normativas Institucionais. 

 

Flexibilidade Curricular:  

A flexibilidade dos componentes curriculares se faz presente na 

exploração das atividades acadêmicas articuladas à formação do egresso 

destacando-se as atividades complementares, assim como o aproveitamento de 

conhecimentos anteriores de extraordinário saber e, por sua vez, é dada com a 

possibilidade de o aluno completar sua formação por meio da aquisição de 

conhecimentos, competências e habilidades através de estudos 
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complementares. De forma institucional, estão regulamentadas as Atividades 

Complementares dos cursos de graduação, as Atividades de Extensão, os 

Estágios Supervisionados, o Trabalho de Conclusão do Curso e regras de 

avaliação. 

A Extensão Acadêmica é um processo interdisciplinar, cultural, 

científico e político, que promove a interação transformadora entre a universidade 

e outros setores da sociedade, com foco na comunidade. É orientado pelo 

princípio constitucional da indissociabilidade com o Ensino e a Pesquisa. As 

ações de extensão são classificadas em programa, projeto, curso e evento, 

conforme o Regulamento de Extensão e Política de Extensão Acadêmica do 

ITPAC. 

A Extensão tem por objetivo colaborar, por meio de ações voltadas à 

cidadania e à inclusão social, na construção de uma sociedade mais justa e 

igualitária.  A política de extensão o ITPAC visa garantir a Extensão como um 

processo educativo, cultural e científico que, articulado ao Ensino e à Pesquisa 

de forma indissociável, promova uma relação transformadora entre a IES e a 

Sociedade, fomentando o diálogo de saberes, a democratização do 

conhecimento acadêmico, a interdisciplinaridade e a participação da comunidade 

na construção da IES, bem como a participação da mesma no desenvolvimento 

regional. 

As diretrizes pedagógicas adotadas conduzem à flexibilização dos 

componentes curriculares. Os projetos pedagógicos dos cursos buscam 

contemplar as inovações que possibilitem essa flexibilidade. 

As Atividades Complementares, componente curricular obrigatório, 

por outro lado, são um espaço curricular propício ao desenvolvimento da 

flexibilidade e ao atendimento das individualidades do educando. 

A carga horária das atividades complementares deverá ser distribuída 

em atividades direcionadas para o ensino, pesquisa e extensão de forma 

equilibrada e diversificada, garantindo os princípios norteadores da educação 

superior, obedecendo ao PPC e cumprindo os requisitos de comprovação 

(formas de aproveitamento) por meio de certificados e/ou declarações que são 

apresentados pelo aluno, mediante deferimento da Coordenação de Curso, 

órgão competente para a condução, organização e controle de tais atividades. 

Outro elemento importante para proporcionar a flexibilização são as 
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disciplinas eletivas ofertadas na matriz curricular de cada um dos cursos da 

instituição. Em cada uma das matrizes curriculares são apresentadas um elenco 

de disciplinas optativas das quais os estudantes escolhem aquelas que farão 

parte de seu itinerário formativo de acordo com sua área de interesse pessoal. 

Tais disciplinas optativas podem ser alteradas com maior flexibilidade de acordo 

com as sugestões dos educandos e com seus interesses. 

 

Atividades Práticas e Estágios:  

As práticas estão asseguradas em todos os cursos ofertados pelo 

ITPAC, seja por meio do oferecimento de atividades laboratoriais, do Estágio 

Curricular Obrigatório, das Atividades Complementares, do Trabalho de 

Conclusão de Curso e/ou por convênios firmados como forma de assegurar a 

qualidade de seus cursos e da formação de seus futuros egressos. 

O ITPAC designa docentes de seu quadro para realizar o acompanhamento e 

orientação das atividades desenvolvidas nas práticas, como também destina 

espaço físico próprio de acordo com a especificidade dos cursos superiores.  

 

Atividades Complementares:  

As Atividades Complementares, componente curricular obrigatório 

são ofertadas ao longo dos cursos de graduação e possibilitam o reconhecimento 

por avaliação de habilidades e competências do aluno, inclusive adquiridas fora 

do ambiente escolar, hipóteses em que o aluno alarga o seu currículo com 

experimentos e vivências acadêmicas, internos ou externos ao curso.  

Orienta, desta maneira, a estimular a prática de estudos 

independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, de permanente 

e contextualizada atualização profissional específica; sobretudo nas relações 

com o mundo do trabalho, estabelecidas ao longo dos cursos, integrando-as às 

diversas peculiaridades regionais e culturais, temas relativos à Educação das 

Relações Étnico-raciais, História e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena, 

Direitos Humanos, Educação Ambiental e Sustentabilidade. 

Nesse sentido, as Atividades Complementares incluem projetos de 

iniciação científica, monitoria, ações extensionistas, módulos temáticos, 

seminários, simpósios, congressos, conferências, visitas técnicas, disciplinas 

optativas, disciplinas oferecidas em outros cursos da própria IES e de outras 
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instituições de ensino ou de regulamentação e supervisão do exercício 

profissional, ainda que esses conteúdos não estejam previstos na estrutura 

curricular dos cursos, mas podem ser aproveitados porque circulam em um 

mesmo currículo, de forma interdisciplinar, e se integram com os demais 

conteúdos realizados. 

Há, pelos cursos de graduação do ITPAC, a previsão, em sua 

estrutura curricular, de carga horária para a realização das atividades 

complementares, conforme previsto no Projeto Pedagógico dos Cursos. O 

instrumento balizador que institui os mecanismos efetivos de planejamento e 

acompanhamento das atividades complementares é o seu regulamento.  

O instrumento normativo reflete não somente as necessidades 

acadêmicas previstas em atos regulatórios como, sobretudo, o compromisso da 

IES com uma formação ampla, plural e complementar para os seus graduandos. 

Nele está previsto uma gama de atividades que podem ser desenvolvidas pelos 

alunos no sentido de garantir aos mesmos suportes diversos para a consolidação 

de suas formações epistemológicas, teóricas e práticas, em complementação ao 

seu cotidiano acadêmico, desenvolvido em sala de aula.  

 

Atividades de Extensão: 

O Programa de Extensão Acadêmica do ITPAC visa atender aos 

princípios de cidadania, equidade, justiça, respeito e dignidade, ética nas 

relações, responsabilidade institucional e social, e se orientará pelas diretrizes 

do Plano Nacional de Educação e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, agregando os objetivos estabelecidos no Plano Nacional de Extensão 

(SESu-MEC). 

A política de extensão do ITPAC é concebida a partir das diretrizes e 

dos princípios institucionais do Regimento Interno e da Política Nacional de 

Extensão, constituindo-se num elo entre as demandas regionais e as atividades 

de Ensino e de Pesquisa. 

Para executar uma atividade de extensão acadêmica vinculada ao 

ITPAC, é necessário submeter o projeto da ação para aprovação junto à 

COPPEX.  Durante o preenchimento dos formulários, é muito importante que 

seja feito o detalhamento dos insumos (quantidade, especificação e custos) e/ou 

recursos a serem utilizados na ação, bem como do cronograma das atividades 
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(data, horário, local, ação). 

Para projetos e programas de extensão aprovados, os alunos 

bolsistas e/ou voluntários vinculados deverão preencher o Termo de 

Compromisso do aluno antes de iniciar as atividades.  Além disso, Relatórios 

Parciais referentes às ações deverão ser enviados mensalmente à COPPEX, 

conforme o Regulamento de Extensão. 

Todas as atividades de Extensão do ITPAC são classificadas em 

consonância com as Áreas do Conhecimento, definidas pelo CNPq, a saber: 

I. Ciências Exatas e da Terra; 

II. Ciências Biológicas;  

III. Engenharia\Tecnologia;  

IV. Ciências da Saúde;  

V. Ciências Agrárias;  

VI. Ciências Sociais Aplicadas;  

VII. Ciências Humanas;  

VIII.  Linguística, Letras e Artes. 

 

Trabalho de Conclusão de Curso:  

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é componente curricular 

obrigatório, quando previsto na matriz do curso, que serve de instrumento de 

ensino transversal e interdisciplinar, incentivador dos conhecimentos 

espontâneos e específicos na interação entre ciência e cotidiano. São objetivos 

do TCC:  

• Promover a sólida formação geral, necessária para que o futuro 

graduado possa vir a superar os desafios de renovadas condições de exercício 

profissional e de produção do conhecimento a partir do favorecimento da 

abertura de ideias e do potencial crítico, analítico e reflexivo;  

• Incentivar a prática de estudos independentes, visando uma 

autonomia profissional e intelectual progressiva; 

• Integrar os conhecimentos construídos durante o curso e promover 

o aprofundamento em área de interesse do aluno, sob orientação de um 

professor da área para a formulação de hipóteses, reflexão acerca de suas 

implicações e definição de considerações conclusivas sobre o tema;  

• Colaborar no direcionamento para a área de trabalho específica.  



 

 

74 

 

 

Neste sentido, permite ao discente traduzir a articulação entre 

conhecimentos aprendidos na sequência curricular e produz análises relevantes 

para temas e questões que envolvem a atuação específica do profissional que 

deseja se tornar, tanto do ponto de vista acadêmico como social, além de 

aprimorar a sua formação permanente a partir do desenvolvimento de 

competências pessoais. 

 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no Processo 

de Ensino e Aprendizagem:  

O atual processo de avanço tecnológico trouxe a toda sociedade 

fatores que favorecem a vida das pessoas. Em decorrência das tecnologias, 

podemos desfrutar de momentos de descontração, aprendizagem e conforto, 

pontos que se tornaram rotina no dia-a-dia de qualquer cidadão.  

Não podemos deixar de comentar que as tecnologias também servem 

para informar e comunicar. Encontramos nas tecnologias de informação e 

comunicação a linguagem oral, escrita e da síntese entre som, imagem e 

movimento e seu avanço para informação em tempo real com a linguagem digital.  

É importante perceber que, mediante diversos avanços e debates, as 

tecnologias também servem para fazer educação, favorecendo aprendizagens, 

quando reorientam processos de descobertas, relações, valores e 

comportamentos.  

As novas tecnologias vêm favorecer a abordagem do docente, 

facilitando a compreensão do discente em relação ao conteúdo apresentado, 

sendo um forte recurso didático no processo de ensino-aprendizagem nestes 

novos tempos. É interessante notar que programas educativos, jogos, sites 

educacionais, transformam e dinamizam o ambiente, quando são usados de 

forma pedagogicamente planejada. 

A educação serve para fazer mais do que usuários e desenvolvedores 

de tecnologias, encontramos uma forte preocupação sobre o papel das 

Instituições de Educação Superior no momento atual, onde o discente passa a 

ser o centro da situação. Enfatizamos ainda que, as instituições necessitam 

oferecer a eles formação, aquisição de novas habilidades e atitudes de valores 

numa sociedade em processo de constante transformação. 

As inovações tecnológicas devem contribuir de modo decisivo para 
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transformar as instituições em um lugar de exploração de culturas, de realizações 

de projetos, de investigação e debate. Os desafios para realização de projetos e 

propostas advêm de descobrir meios criativos de manipular a tecnologia 

educacional a inspirar docentes e educandos a gostar e atuar no processo de 

aprendizagem. 

Os caminhos futuros nas relações entre novas educações e 

tecnologias referendam o desenvolvimento de novas aprendizagens, além de 

seus desafios de reestruturação curricular e metodologias de ensino que 

atendam a uma realidade de ambientes digitais. Estas tecnologias vêm facilitar a 

interculturalidade e o envolvimento na produção e aquisição de conhecimentos. 

Pensando em uma ampliação de democratização da educação no 

Brasil, o ITPAC presa pela formação de projetos interdisciplinares com equipes 

de docentes, técnicos e discentes integrados nas atividades, com um tempo 

diferenciado para estudos e realizações de cursos permanentes para abordagem 

das novas metodologias tecnológicas aos profissionais envolvidos com a 

educação. 

Com toda a evolução existente em um mundo globalizado, o ITPAC 

se depara com a necessidade urgente de formação pedagógico-digital para que 

possa transformar a sala de aula em ambiente de aprendizagem ativo e reflexivo, 

preparando o discente para atuar com as novas tecnologias com um 

posicionamento crítico exigido pelo competitivo mercado de trabalho. 

Sendo assim, o avanço tecnológico nos adverte para renovarmos e 

adaptarmos aos novos tempos, buscando uma comunicação mais atualizada e 

um amplo desenvolvimento da aprendizagem. E o ITPAC, juntamente com as 

demais instituições de educação superior, são peça fundamental para o 

desenvolvimento deste processo.  

Portanto, para o ITPAC, a aquisição de tecnologia didático-

pedagógica, que venha enriquecer e qualificar o processo de ensino-

aprendizagem configura necessidade ímpar para o desenvolvimento dos 

conteúdos e atividades propostos pelos cursos. 

A IES possui inúmeras tecnologias de informação e comunicação que 

integram as áreas administrativas e acadêmicas, proporcionando gestão 

eficiente e eficaz. 

O objetivo do sistema de informação institucional é possibilitar ao 
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administrador recuperar e divulgar com presteza as informações nele 

armazenadas. 

Os mecanismos de comunicação institucional possibilitam a 

articulação entre as diversas áreas da Instituição e permitem a comunicação 

horizontal, assim como o relacionamento entre os níveis hierárquicos. 

O objetivo fundamental é prover, aos docentes, discentes e técnico- 

administrativos, ferramentas de apoio ao processo ensino-aprendizagem, 

baseadas nas tecnologias hoje disponíveis. Estas ferramentas disponibilizam um 

leque de recursos que permitem o enriquecimento do processo educacional e o 

estreitamento do relacionamento entre professores e alunos, constituindo-se em 

um instrumento sem paralelo no auxílio ao processo educacional. 

 

Procedimentos de Avaliação dos Processos de Ensino e 

Aprendizagem:  

A Instituição projeta para os cursos atividades em harmonia com as 

suas bases filosóficas e princípios metodológicos, garantindo, desta forma, uma 

coerência epistemológica com a Missão e os Objetivos Institucionais, assim 

como com as propostas pedagógicas dos cursos.  

A avaliação contínua objetiva a melhoria do acompanhamento do 

aluno, considerando-se as individualidades, além de possibilitar que o aluno 

possa acompanhar o seu desempenho a cada avaliação. São aplicados variados 

instrumentos de avaliações. A avaliação integrada compõe a avaliação contínua 

e proporciona uma maior integração entre as disciplinas e docentes, além de 

contribuir para que o aluno tenha uma óptica não fragmentada e mais próxima 

da realidade do mercado de trabalho e dos problemas cotidianos. 

 

Articulação entre o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e os 

Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC): 

 

Considerando que os PPCs devem dialogar com o PPI, incorporando 

suas diretrizes e políticas, o PPI passa a ser o documento de referência de todas 

as ações e decisões dos cursos. 

Nessa ótica, cada projeto de curso articula sua especificidade no 

contexto da respectiva evolução histórica do campo do saber, estabelecendo, ao 
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mesmo tempo, o espaço particular para a sua história. A organização curricular, 

que prevê as ações pedagógicas dos cursos, elemento fundamental de um 

Projeto Pedagógico, é, hoje, orientada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais.  

Nessa linha, os Projetos Pedagógicos dos cursos espelham os 

princípios orientadores do Projeto Pedagógico Institucional: são dinâmicos, não 

apresentam uma forma definitiva.  

Todos os Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC) devem ser 

apreciados e aprovados pelos respectivos NDE e atualizados periodicamente. 

Isso permite o respeito às peculiaridades de cada curso e das necessidades do 

caráter formativo.  

A elaboração do PPC exige uma reflexão acerca da concepção e das 

finalidades da educação e sua relação com a sociedade, bem como uma reflexão 

aprofundada sobre o profissional que se quer formar e de mundo que se pretende 

construir. O processo de construção dos PPCs se dá por meio de reflexões 

referentes à concepção de educação, de universidade, de cidadão, de 

conhecimento, de currículo, da relação teoria e prática, e outras tantas 

indagações. 

Tais questionamentos e suas respectivas reflexões são 

compreendidos como processo e estão em contínua construção, avaliação, 

reelaboração.  

Busca-se, portanto, um forte embasamento conceitual na formulação 

da matriz curricular e composição dos conteúdos dos planos de ensino de cada 

disciplina. O projeto de flexibilização curricular é arrojado e inovador e se aplica 

a todos os cursos. Os próprios PPCs podem estimular o aproveitamento da 

flexibilização curricular por parte dos discentes. As orientações pedagógicas para 

o docente e para o discente dão destaque ao “aprender a aprender” como forte 

elemento de aprendizagem no mundo contemporâneo. 
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4. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
 
4.1 Política de Ensino 

 
A política de ensino tem como ponto de partida o conhecimento de seu 

discente. Partindo do perfil do ingressante, desenvolver-se-á uma política de 

ensino que considere o discente como centro de referência de todo o processo 

de aprendizagem. 

O ITPAC pretende propor uma visão de educação que seja marcada 

pelas ideias de empreendedorismo e responsabilidade social, na qual o 

educando compreenda suas potencialidades e aprenda a desenvolvê-las em 

articulação com os demais ramos científicos, visando à formação de um indivíduo 

consciente não só de si, mas do mundo em que vive, que lhe permita crescer e 

desenvolver-se profissionalmente, com competência e dinamismo para que 

tenha visão estratégica.  

Esta proposta dar-se-á com a valorização de um currículo 

interdisciplinar no qual são valorizados projetos que se integrem e estruturem 

eixo condutor do aprendizado.  

Para alcançar os objetivos, são adotados e disseminados princípios 

de aprendizagem que orientem a prática docente a partir de uma perspectiva que 

reconheça no discente sua condição de jovem e adulto, que possua experiências 

ricas e que devem ser aproveitadas e elaboradas através do processo de ensino 

e aprendizagem. 

A IES acredita que as práticas pedagógicas devem privilegiar o ensino 

de conteúdo, atitudes e formas de olhar o mundo com maneiras e ritmos 

compatíveis à realidade socioeconômica e cultural do educando. A aquisição de 

conhecimento deve ser compreendida como decorrência das trocas que o ser 

humano estabelece nos processos que interage.  

A instituição assume, assim, seu papel de mediadora desse processo, 

e buscará articular tais trocas, pois reconhece ser o educando o agente principal 

de sua própria aprendizagem. Assim, os cursos ofertados pelo ITPAC sempre 

buscam a qualificação e competência do egresso, adotando para tal, métodos de 

ensino e aprendizagem diversificados e criativos. Vale ressaltar que a 

implementação da formação profissional – saber fazer – deve envolver a 

incorporação de uma pedagogia fundamentada numa concepção mais crítica das 
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relações existentes entre educação, sociedade e trabalho. 

A Política de Ensino do ITPAC para a graduação fundamenta-se na 

integração do ensino com a iniciação científica e a extensão, objetivando 

formação de qualidade acadêmica e profissional. Irá cultivar e promover, 

portanto, uma prática calcada em princípios éticos que possibilitará a construção 

e disseminação do conhecimento técnico-científico, o aperfeiçoamento cultural e 

o desenvolvimento de um pensamento reflexivo, crítico e responsável, que 

impulsionem a transformação sócio-político-econômica da sociedade. 

Esta política tem como princípios básicos: 

• Formação de profissionais nas áreas de conhecimento em que 

atuar; 

• Formação política, social e econômica de cidadãos capazes de 

interagir na sociedade; 

• Valorização dos princípios éticos, morais e cristãos, contribuindo 

para o bem-estar da sociedade; 

• Flexibilização dos currículos, de forma a proporcionar ao discente 

a maior medida possível de autonomia na sua formação acadêmica; 

• Atualização permanente dos projetos pedagógicos, levando-se em 

consideração as Diretrizes Curriculares e as demandas sócio-econômico-

culturais da região onde o ITPAC estará inserido; 

• Incentivo à produção técnico-científica e didática do corpo docente; 

• Qualificação permanente do corpo social, em termos de titulação 

acadêmica e de competências didático-pedagógicas. 

Além disso, como o ensino de graduação está baseado na ação 

integrada entre teoria e prática profissional; bem como na otimização dos 

currículos, considerando as diretrizes curriculares nacionais e as necessidades 

da região de abrangência e pela incorporação da tecnologia no processo de 

formação educacional, se torna necessário o desenvolvimento das seguintes 

políticas educacionais: 

• Efetivar cooperação e intercâmbio técnico-científico e cultural com 

outras instituições de ensino superior; 

• Aprimorar o sistema de comunicação interna e externa; 

• Aprimorar projeto de marketing institucional; 
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• Aprimorar normas e rotinas institucionais dando ênfase aos 

procedimentos de revisão; 

• Rever, sempre que for preciso, a estrutura organizacional; 

• Racionalizar a utilização dos recursos humanos, materiais e 

financeiros; 

• Unificar procedimentos administrativos e ampliar o uso de recursos 

tecnológicos que visam acelerar o processo de ensino e aprendizagem nos 

diferentes cursos da IES. 

Contudo, é considerada, na definição dessas políticas, a busca de 

qualidade na capacitação técnica, visando atender a demanda por preparação, 

formação e aprimoramento educacional e profissional, principalmente no que 

tange à inclusão dos avanços tecnológicos na educação superior. 

 

4.2 Programa de Graduação 

 

O currículo dos cursos de graduação, estabelecido pelo ITPAC, 

obedecerão às Diretrizes Curriculares Nacionais e demais normas que regem a 

Educação Superior, nos aspectos necessários ao regular funcionamento dos 

cursos de graduação.  

As informações serão amplamente divulgadas para a comunidade 

acadêmica, integrando o site do instituto, a saber: 

• Formação, capacitação e qualificação de profissionais nas 

diferentes áreas do conhecimento; 

• Respeito às características regionais e às necessidades sociais; 

• Formação política, social e econômica de cidadãos capazes de agir 

como transformadores da realidade e da sociedade; 

• Valorização dos princípios éticos, morais e do bem comum, 

contribuindo com o desenvolvimento regional e para a melhoria da sociedade; 

• Flexibilização dos currículos, de forma a proporcionar aos discentes 

a melhor formação; 

• Desenvolvimento e incentivo ao uso de instrumentos 

metodológicos e de práticas pedagógicas inovadoras para melhor desenvolver 

competências nos discentes; 
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• Privilégio da prática da interdisciplinaridade e da 

transdisciplinaridade na definição dos projetos pedagógicos; 

• Estímulo à monitoria, ao estágio supervisionado, à prática 

pedagógica, ao desenvolvimento de atividades articuladas de ensino e as 

atividades complementares nos projetos de cursos, de modo a melhor trabalhar 

a articulação teórico-prática; 

• Incentivo à utilização de meios e recursos tecnológicos como 

ferramentas de facilitação do processo de ensino e aprendizagem; 

• Empreendimento de programas de nivelamento e apoio 

pedagógico aos discentes; 

• Incentivo e apoio à oferta de disciplinas e cursos na modalidade 

não presencial e/ou à distância dentro dos currículos tradicionais, respeitando a 

legislação vigente; 

• Incentivo e apoio à oferta de cursos de graduação, de educação 

continuada, de treinamento e desenvolvimento, e de formação complementar na 

modalidade à distância; 

• Promoção e estímulo para a elaboração de materiais didáticos 

necessários aos cursos; 

• Estímulo para a prática profissional e para a complementaridade de 

atividades, organizando o melhor desenvolvimento curricular; 

• Atualização permanentemente dos projetos pedagógicos dos 

cursos, considerando as Diretrizes Curriculares Nacionais específicas, bem 

como as demandas regionais; 

• Avaliação permanente da qualidade de ensino praticada, 

privilegiando diferentes fóruns e, segundo um princípio democrático; 

• Desenvolvimento e implementação de programas de auxílio e 

incentivo a discentes, criando possibilidades de acesso ao conhecimento, de 

modo a diminuir a exclusão social e promovendo o desenvolvimento pessoal; 

•  Qualificação permanentemente do corpo docente, privilegiando a 

capacitação e titulação, facilitando o acesso à formação pedagógica e 

melhorando o exercício da docência; 

• Identificação de áreas preferenciais para os cursos de pós-

graduação, preservando a inovação, o aproveitamento das potencialidades e o 
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fortalecimento da identidade institucional; 

• Promoção do estabelecimento de relações de cooperação com 

programas de graduação e de pós-graduação de outras instituições, bem como 

o reconhecimento de seus cursos pelos órgãos avaliadores e credenciadores 

nacionais; 

• Incentivo para o intercâmbio docente e discente como 

complemento de formação; 

• Manutenção e melhoria da infraestrutura e dos recursos materiais 

com vistas à atender ao desenvolvimento e crescimento dos cursos; 

• Atualização do acervo bibliográfico; 

• Instituição da participação da representação discente nos diversos 

níveis decisórios institucionais; 

• Oferta de cursos sintonizados com as demandas sociais e de 

mercado, diversificando a oferta, de modo a atender à qualificação e 

requalificação profissional; 

• Envolvimento dos docentes no desenvolvimento dos projetos 

pedagógicos de cursos, bem como na participação em órgãos deliberativos 

institucionais; 

• Viabilização da pós-graduação como eixo norteador da melhoria da 

graduação, da pesquisa e da extensão praticados pela Instituição; 

• Promoção de parcerias com órgãos e instituições públicas, 

privadas e do terceiro setor, de forma integrada com a comunidade, visando a 

melhor consecução do ensino em todos os níveis; 

• Preservação, vinculando-os à vida cotidiana, de ideais da ética, da 

responsabilidade, da cidadania, da solidariedade e do espírito coletivo; 

• Integração do ensino de graduação com o da pós-graduação, com 

a iniciação científica e a extensão. 

 
4.3 Programa de Pós-Graduação 

 
O ITPAC reconhecendo o importante papel social que a educação 

continuada realiza na promoção do desenvolvimento e bem-estar da sociedade 

e, sendo este um componente importante na missão institucional, desenvolve 

uma política de ensino para a pós-graduação lato sensu que resulta na 
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construção de conhecimentos adequados e de acordo com as normas 

estipuladas pela legislação vigente e órgãos federais responsáveis. 

Esta política de ensino na pós-graduação lato sensu está 

consubstanciada em ações que possibilitem alcançar metas de qualidade na 

produção científica, na capacitação de corpo docente e na qualificação dos 

cursos, em áreas definidas como estratégicas para o desenvolvimento regional 

e nacional, prioritários para o ITPAC, na área dos cursos que oferta. 

O estabelecimento da política de pós-graduação lato sensu parte de 

pressupostos básicos que norteiam suas ações e do diagnóstico da situação da 

pós-graduação na região. A partir desta análise, se define o planejamento de 

metas e ações, o cronograma e orçamento que forneçam as condições para 

implantação dos programas de Pós-Graduação.  

Os princípios básicos desta política são: 

• Contribuir e participar do desenvolvimento regional e nacional na 

formação de pessoas qualificadas para atuarem nas diferentes áreas do 

conhecimento; 

• Definir áreas prioritárias e desenvolver investigação científica 

nessas áreas, inclusive com o auxílio de parceiros, seja no campo da pesquisa, 

seja nos convênios de auxílio mútuo; 

• Consolidar a concepção de programa de pós-graduação integrado 

à graduação; 

• Formar grupos em investigação científica que contribuam para o 

fortalecimento da pesquisa científica na instituição. 

Coerente com os princípios e propostas que caracterizam a presente 

política, a Pós-Graduação lato sensu adota mecanismos de avaliação 

institucional, incluindo a participação de especialistas internos ou externos, 

nacionais ou internacionais, conduzindo processos de acompanhamento dos 

mesmos e revertendo seus resultados para a continuada melhoria de sua 

qualidade. 

 
4.4 Política de Iniciação Científica 

 
A política institucional de iniciação científica (PROIC) do ITPAC é um 

programa voltado para a iniciação à pesquisa, de estudantes de graduação 

universitária (cf. CNPq, RN-017/2006). Ela visa fundamentalmente incentivar a 
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carreira científica dos estudantes de graduação que apresentam bom 

desempenho acadêmico, preparando-os para a pós-graduação. Para tanto, estes 

estudantes participam ativamente de projetos de pesquisa com reconhecida 

qualidade acadêmica, mérito científico e orientação adequada, de forma 

individual e continuada.  

No meio acadêmico, a pesquisa é um dos pilares da atividade 

universitária, em que os pesquisadores têm como objetivo produzir conhecimento 

para uma disciplina acadêmica, contribuindo para o avanço da ciência e para o 

desenvolvimento social.  

A iniciação científica permite aos alunos a produção de conhecimento 

por meio da participação em congressos, jornadas e simpósios, além da 

apresentação de trabalhos. Para os professores, a produção científica é 

importante tanto no aspecto curricular quanto na própria atuação como docente. 

A participação de acadêmicos e professores no Programa de Iniciação 

Científica do ITPAC poderá se desenvolver em duas modalidades, ambas 

regidas pelo regulamento institucional, que são o PROIC modalidade Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PROBIC), com vagas 

remuneradas e o PROIC, modalidade Programa Institucional Voluntário de 

Iniciação Científica (PROVIC), com vagas não remuneradas.  

O ITPAC entende que oferecer educação superior de qualidade não 

pode prescindir do instrumento de fertilização e de atualização dos conteúdos 

dos programas de ensino representado pela atividade de investigação científica, 

tecnológica, artística e cultural.  

A institucionalização destas atividades na IES se pauta pelo 

compromisso de contribuir para o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo, da ciência e da tecnologia, para a criação e difusão da 

cultura e, portanto, para o entendimento do homem e do meio em que vive. Desta 

forma, desde agosto de 2017 implantou-se na IES um Programa de Iniciação 

Científica ofertando bolsas para discentes, com intuito de estimular e ampliar a 

pesquisa acadêmica. 

A Iniciação Científica atualmente realizada pela instituição é uma 

atividade de investigação realizada por discentes dos cursos de graduação, 

orientada por docente qualificado, e que visa ao aprendizado de técnicas e 

métodos investigativos científicos, por meio da Política de Iniciação Científica do 
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ITPAC que consiste em um instrumento de financiamento da investigação 

científica, complementar às outras formas de fomento, tanto internas quanto 

externas. É um instrumento que permite introduzir os estudantes de graduação 

à pesquisa científica, configurando-se como poderoso fator de apoio às 

atividades de ensino.  

A política de iniciação científica do ITPAC tem por finalidade: o 

incentivo à iniciação, à pesquisa científica, com o apoio à criação ou 

fortalecimento de grupos, núcleos, laboratórios e centros de pesquisa; o estímulo 

à ampliação de atividades de iniciação científica junto aos alunos de graduação; 

a valorização dos projetos interdisciplinares; o incentivo à apresentação de 

trabalhos científicos em eventos nacionais e internacionais de relevância; a 

divulgação dos resultados das pesquisas desenvolvidas; o estímulo à publicação 

em revistas científicas indexadas de alto impacto; a constante busca de 

integração Ensino-Pesquisa-Extensão, da ampliação da internacionalização; e o 

acompanhamento sistemático e avaliação dos trabalhos, incorporando critérios 

de qualidade e relevância científica e social. 

A política de iniciação científica do ITPAC visa a construção de um 

pensamento científico indissociável e complementar às políticas de ensino e 

extensão por meio da valorização da iniciação científica com financiamento 

específico para bolsas e divulgação de seus resultados (incentivo/custeio para 

apresentação de trabalhos em congressos), de acordo com o estabelecido no 

Programa Institucional de Iniciação Científica (PROIC). 

O ITPAC, como instituição acadêmica de investigação, propõe-se a:  

Entender a atividade de iniciação científica como o principal 

mecanismo do desenvolvimento científico e tecnológico e de transferência de 

conhecimento para a sociedade, com forte potencial de contribuição para o 

desenvolvimento econômico, social e cultural;  

Reforçar a integração das diferentes ações na iniciação científica com 

as áreas de ensino e extensão na IES;  

Formar parcerias público-privadas para o fomento e desenvolvimento 

de trabalhos científicos;   

Estimular a iniciação científica interdisciplinar, envolvendo esforços 

conjuntos entre diferentes áreas de conhecimento na IES e com entidades 

parceiras;  
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Oferecer estruturas institucionais de nucleação de pesquisa;  

Fomentar a nucleação da pesquisa na instituição: grupos, laboratórios, 

núcleos e centros de pesquisa;  

Ampliar o número de alunos de graduação, atuando nos projetos de 

pesquisa via ampliação das bolsas de IC, provenientes das agências de fomento 

ou da própria IES;  

Estimular a ação dos docentes na pesquisa, pelo avanço do 

conhecimento nas diferentes áreas, ou na qualificação da atividade docente na 

graduação e pós-graduação;  

Gerar oportunidades internas de fomento e viabilização de pesquisas 

nas áreas menos privilegiadas pelas agências, em projetos interdisciplinares; 

Disseminar as boas práticas de estudos de casos de diálogo entre 

diferentes disciplinas, ressaltando princípios e estratégias da 

interdisciplinaridade;  

Reforçar a ação dos institutos de pesquisa em áreas onde a IES detém 

reconhecida competência, com foco na sustentabilidade e na ação 

interdisciplinar;  

Desenvolver ambientes que propiciem a convivência e potencializem 

as ações de ensino, pesquisa e inovação interdisciplinares, por meio do Núcleo 

de Inovação Tecnológica e Acadêmica (NITA). 

 

DA INOVAÇÃO  

A inovação é um processo estratégico do qual fazem parte as ações 

de busca, descoberta, experimentação, desenvolvimento e adoção de novos 

produtos, processos ou técnicas organizacionais capazes de agregar valor às 

organizações.  

O empreendedorismo é um ato de transformação da ordem 

dominante, e significa mudar as condições vigentes em um determinado 

ambiente, mediante a utilização de novos recursos, ou mediante a utilização, de 

novas maneiras, dos recursos disponíveis.  

São propostas de inovação em iniciação científica no ITPAC:  

Estimular, via reconhecimento de mérito, o pesquisador avaliado em 

processo sistemático com base na transparência e honestidade, de modo a 

incentivar o aumento da produção acadêmica e da construção e participação em 
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redes de cooperação nacionais e internacionais;  

Apoiar projetos de pesquisa e desenvolvimento em áreas críticas para 

o desenvolvimento do país, com ênfase na inovação, por meio do NITA;  

Reforçar os ambientes de inovação da IES (NITA), com foco na 

inovação acadêmica associada à iniciação científica e extensão;  

Consolidar a atuação do NITA, visando institucionalizar o setor de 

apoio a patentes e registros do conhecimento gerado no âmbito dos projetos de 

iniciação científica da IES; 

Estender para as dimensões de ensino e extensão os resultados dos 

trabalhos científicos desenvolvidos na IES. 

DA SUSTENTABILIDADE  

A sustentabilidade da iniciação científica, incorporada aos critérios de 

qualidade e relevância científica do ITPAC, requer:  

Proporcionar um ambiente propício e mecanismos institucionais 

adequados, bem como um modelo de gestão que atenda às necessidades da 

iniciação científica;  

Valorizar a sustentabilidade dos projetos de iniciação científica, 

fornecendo suporte aos pesquisadores na elaboração, no encaminhamento, na 

implantação, no acompanhamento e na prestação de contas desses projetos;  

Buscar constantemente fontes alternativas de financiamento à 

iniciação científica e as fontes de captação de recursos;  

Alinhar as ações de captação de recursos às oportunidades das 

agências de fomento públicas e da sociedade em geral, sejam empresas, 

entidades ou organizações do Terceiro Setor, alinhando os investimentos em 

programas de iniciação científica da IES com as políticas, fomentar mudança de 

atitude e oportunidades das agências de fomento do governo (CNPq, CAPES 

etc.) e da sociedade.  

 

DOS PRECEITOS ÉTICOS  

Considerando o progresso da ciência e da tecnologia, que deve 

implicar em benefícios, atuais e potenciais para o ser humano, para a 

comunidade na qual está inserido e para a sociedade, nacional e universal, 

possibilitando a promoção do bem-estar e da qualidade de vida e promovendo a 

defesa e preservação do meio ambiente, para as presentes e futuras gerações.  
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Considerando o disposto na Resolução nº 196/96 466/12, do Conselho Nacional 

de Saúde, do Ministério da Saúde e revisões posteriores;  

Considerando o Programa Institucional de Iniciação Científica 

(PROIC) do ITPAC;  

Fica estabelecido que:  

Qualquer pesquisa envolvendo seres humanos ou animais deverão 

ser previamente aprovadas, respectivamente, por Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) ou Comitê de Ética para o Uso de Animais (CEUA).  

 

DA INTERNACIONALIZAÇÃO  

No âmbito da internacionalização da iniciação científica, do ITPAC se 

propõe a:  

Estimular a internacionalização da iniciação científica via parcerias 

com universidades e centros de pesquisa, visando a ampliação da inserção 

científica internacional;  

Incorporar a dimensão internacional nos programas e centros de 

iniciação científica;  

Divulgar os resultados dos trabalhos científicos e intercâmbios de 

conhecimento através de redes e sistemas de comunicação;  

Criar condições para a mobilidade internacional dos pesquisadores, 

bem como a recepção de pesquisadores estrangeiros;  

Fomentar o desenvolvimento de trabalhos científicos sobre temas 

internacionais e globais. 

 

Política de Extensão 

 

A política de extensão do ITPAC é concebida a partir das diretrizes e 

dos princípios institucionais do Regimento Interno e da Política Nacional de 

Extensão, constituindo-se num elo entre as demandas regionais e as atividades 

de Ensino e de Pesquisa.  

A Extensão tem por objetivo colaborar, por meio de ações voltadas à 

cidadania e à inclusão social, na construção de uma sociedade mais justa e 

igualitária.  

A política de extensão o ITPAC visa garantir a Extensão como um 
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processo educativo, cultural e científico que, articulado ao Ensino e à Pesquisa 

de forma indissociável, promova uma relação transformadora entre a IES e a 

Sociedade, fomentando o diálogo de saberes, a democratização do 

conhecimento acadêmico, a interdisciplinaridade e a participação da comunidade 

na construção da IES, bem como a participação da mesma no desenvolvimento 

regional.  

Objetiva, ainda, o desenvolvimento de programas e projetos 

comprometidos com a inclusão social, com a produção e a disseminação do 

conhecimento para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e para a 

formação do profissional cidadão. 

O Plano Nacional de Extensão define diretrizes para a Extensão 

Universitária que devem estar presentes em todas as ações de Extensão do 

ITPAC, sendo expressas da seguinte maneira:  

- Indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão: toda ação de 

extensão estará vinculada ao processo de formação de pessoas e à geração de 

conhecimento, tendo o aluno como protagonista de sua formação técnica para 

obtenção de competências necessárias à atuação profissional e de sua formação 

cidadã. Deve se desenvolver a partir da flexibilização da formação discente, 

como reconhecimento de ações de extensão no processo curricular, por 

intermédio da atribuição de créditos acadêmicos;  

- Compromisso com a transformação social: objetiva estabelecer uma 

relação entre a IES e outros setores da Sociedade, por meio de uma atuação 

transformadora, direcionada para as necessidades da maioria da população, 

voltada para o desenvolvimento regional e de políticas públicas. Entende-se que 

uma das principais funções da IES é a de contribuir, a partir da formulação de 

políticas públicas participativas e emancipadoras, para a solução dos problemas 

sociais da população;  

- Interação dialógica: possibilitar a interação com a realidade social da 

região por meio do diálogo com os diferentes atores sociais. A extensão 

universitária desenvolverá suas atividades visando uma ação de mão dupla, de 

troca de saberes acadêmicos e populares, em que a IES contribui com seus 

conhecimentos à comunidade e também aprende com o saber dessas 

comunidades, ao respeitar a diversidade cultural;  

- Interdisciplinaridade: interação de modelos e conceitos 
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complementares, de material analítico e de metodologias, buscando consistência 

teórica e operacional que conduza à interinstitucionalidade, construída na 

interação e inter-relação de organizações, profissionais e pessoas.  

 

CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO  

Ressalta-se que o ITPAC, para atendimento à Resolução CNE/CES 

nº 7, de 18 de dezembro de 2018, que estabelece as Diretrizes para a Extensão 

na Educação Superior brasileira, implantará, dentro do prazo estabelecido na 

normativa e, posteriormente prorrogado, as atividades de extensão – nos moldes 

estabelecidos na referida Resolução – em todos os currículos de seus cursos. 

Assim, essas atividades serão devidamente curricularizadas, de forma que a 

carga horária abranja, no mínimo, de 10% da carga horária total de cada curso. 

 

DOS PRINCÍPIOS DA EXTENSÃO DO ITPAC   

A Política de Extensão do ITPAC orienta-se pelos seguintes princípios:  

- Humanismo: traduz-se na capacidade de se indignar diante de 

qualquer forma de injustiça e de perda da dignidade humana; pela manifestação 

da solidariedade e do companheirismo; pela igualdade combinada com o respeito 

às diferenças culturais, étnicas, de gênero, de opções de vida, de estilos pessoais 

e do respeito às decisões coletivas; pela sensibilidade ecológica e pelo respeito 

ao meio ambiente, entre outros;  

- Autonomia intelectual: a produção de autonomia do pensamento 

decorre necessariamente do cultivo permanente da interrogação e da 

problematização;  

- Cooperação: o ITPAC preza pela participação coletiva e solidária na 

organização e desenvolvimento das atividades acadêmicas. A cooperação 

implica o agir solidário, tanto na produção, quanto na apropriação e distribuição 

dos resultados;  

- Sustentabilidade: o ITPAC busca promover dinâmicas que primem 

por justiça social e por relações mais solidárias e responsáveis entre o ser 

humano e a natureza. A sustentabilidade implica um equilíbrio dinâmico entre as 

necessidades humanas e a capacidade da natureza de satisfazê-las.  

- Transformação social: o ITPAC busca uma postura política voltada 

para o desenvolvimento de um processo investigativo e pedagógico vinculado 
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organicamente aos processos sociais, comprometido com a construção de 

práticas orientadas pela justiça social, pela democracia, por valores humanistas 

e coletivistas;  

- Indissociabilidade entre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão: dialética 

entre a teoria e a prática para o estímulo de atividades acadêmicas socialmente 

relevantes; 

- Interdisciplinaridade: processo de construção do conhecimento que, 

por meio do diálogo e da integração entre diferentes saberes e disciplinas, 

possibilita a composição de interpretações mais abrangentes e complexas, e 

uma intervenção mais qualificada na realidade;  

- Caráter público: necessidade de que a IES atue em benefício da 

maioria da população, principalmente daqueles que foram historicamente 

mantidos à margem dos benefícios resultantes do saber.  

 

OBJETIVOS DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO  

São objetivos das ações da extensão do ITPAC:  

Desenvolver Programas e Projetos voltados para toda a sociedade, 

comprometidos com a inclusão social, com a produção e a disseminação do 

conhecimento para a melhoria da qualidade de vida das pessoas;  

Difundir resultados e benefícios oriundos da criação cultural e artística 

e da pesquisa científica e tecnológica;  

Manter a IES aberta à participação da população, promovendo amplo 

e diversificado intercâmbio com instituições, organizações e movimentos 

organizados da sociedade;  

Proporcionar ambiência acadêmica, que favoreça, a partir da 

Extensão, a construção do conhecimento emancipatório, a capacitação para a 

atuação profissional do acadêmico e a sua formação cidadã;  

Promover o respeito à pluralidade de pensamento e à diversidade 

cultural, com a garantia de espaços de participação dos diferentes sujeitos 

sociais;  

Fomentar o desenvolvimento de programas e projetos a partir de 

métodos participativos e de pesquisa-ação, objetivando promover a cidadania e 

os valores democráticos dos diferentes sujeitos envolvidos nas ações.  

 



 

 

92 

 

 

DA ORGANIZAÇÃO E DA OPERACIONALIZAÇÃO DA EXTENSÃO  

Todas as atividades de Extensão do ITPAC devem ser classificadas 

em Áreas do Conhecimento, assim definidas pelo CNPq:  

Ciências Exatas e da Terra;  

Ciências Biológicas;  

Engenharia\Tecnologia;  

Ciências da Saúde;  

Ciências Agrárias;  

Ciências Sociais Aplicadas;  

Ciências Humanas;  

Linguística, Letras e Artes.  

 

LINHAS DE EXTENSÃO POLÍTICA DE EXTENSÃO ITPAC   

As linhas de Extensão, são classificadas, de acordo com o Plano 

Nacional de Extensão, em:  

Alfabetização, leitura e escrita;  

Artes cênicas;  

Artes integradas;  

Artes plásticas;  

Artes visuais;  

Comunicação estratégica; 

Desenvolvimento de produtos; 

Desenvolvimento regional; 

Desenvolvimento rural e questão agrária; 

Desenvolvimento tecnológico; 

Desenvolvimento urbano; 

Direitos individuais e coletivos; 

Educação profissional; 

Empreendedorismo; 

Emprego e renda;  

Endemias e epidemias;  

Espaços de ciência XVIII;  

Esporte e lazer; 

Estilismo;  
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Fármacos e medicamentos;  

Formação de professores;  

Gestão do trabalho; 

Gestão informacional;  

Gestão institucional;  

Gestão pública; 

Grupos sociais vulneráveis; 

Infância e adolescência; 

Inovação tecnológica; 

Jornalismo; 

Jovens e adultos; 

Línguas estrangeiras; 

Metodologias e estratégias de ensino/aprendizagem; 

Mídias-artes;  

Mídias; 

Música Organizações da sociedade civil e movimentos sociais e 

populares; 

Patrimônio cultural, histórico, natural e imaterial; 

Pessoas com deficiências, incapacidades, e necessidades especiais; 

Propriedade intelectual e patente; 

Questões ambientais;  

Recursos hídricos; 

Resíduos sólidos;  

Saúde animal; 

Saúde da família; 

Saúde e proteção no trabalho; 

Saúde humana; 

Segurança alimentar e nutricional; 

Segurança pública e defesa social; 

Tecnologia da informação; 

Temas específicos Desenvolvimento humano; 

Terceira idade; 

Turismo; 

Uso de drogas e dependência química. 
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CARACTERIZAÇÃO DAS AÇÕES/ATIVIDADES DE EXTENSÃO  

As ações de extensão serão classificadas em Programa, Projeto, 

Curso e Evento, de acordo com as definições Regulamento Geral do Programa 

Institucional de Extensão Acadêmica (PROEX), que seguem abaixo:  

I - Programa: conjunto articulado de Projetos e outras Ações de 

Extensão (Cursos, Eventos, Prestação de Serviços), preferencialmente 

integrando as ações de Extensão, Pesquisa e Ensino. Tem caráter orgânico-

institucional, clareza de diretrizes e orientação para um objetivo comum, sendo 

executado a médio e longo prazo;  

II - Projeto: ação processual e contínua de caráter educativo, social e 

cultural, científico ou tecnológico, com objetivo específico e prazo determinado. 

O Projeto pode ser: Vinculado a um Programa de Extensão (Projeto faz parte de 

uma nucleação de ações); Não-vinculado a um Programa de Extensão (Projeto 

isolado).  

III - Curso: ação pedagógica, de caráter teórico e/ou prático, presencial 

ou a distância, planejada e organizada de modo sistemático, com carga horária 

mínima de 8 horas e critérios (difusão, atualização, aperfeiçoamento ou 

qualificação / capacitação profissional) definidos no PROEX. Os cursos podem 

ser ofertados na seguinte modalidade:  

- Presencial: Curso cuja carga horária computada é referente à 

atividade na presença de professor / instrutor;  

- A distância: Curso cuja carga horária computada compreende 

atividades realizadas sem presença/supervisão de professor / instrutor (as 

avaliações podem ser presenciais);  

IV - Evento: ação que implica a apresentação e/ou exibição pública, 

livre ou com clientela específica, do conhecimento ou produto cultural, artístico, 

esportivo, científico e tecnológico desenvolvido, mantido ou reconhecido pela 

IES. São classificados da seguinte forma:  

Classificação dos eventos:  

Congressos: eventos de grandes proporções, de âmbito regional, 

nacional ou internacional, em geral com duração de 3 a 7 dias, que reúnem 

participantes de uma comunidade científica ou profissional ampla. Realizado 

como um conjunto de atividades, como mesas redondas, palestras, conferências, 
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apresentação de trabalhos, cursos, minicursos, oficinas/workshops; os cursos 

incluídos no congresso, com duração igual ou superior a 4 horas devem, também, 

ser registradas e certificadas como curso. Incluem-se nessa classificação 

eventos de grande porte, como conferências nacionais, reuniões anuais, etc;   

Seminários: evento científicos de âmbito menor do que os congressos, 

tanto em termos de duração quanto de número de participantes, cobrindo 

campos de conhecimento mais especializados. Incluem-se nessa classificação 

eventos de médio porte, como encontros, simpósios, jornadas, colóquios, fóruns, 

reuniões, mesas-redondas e semanas acadêmicas;  

Palestras: ação pontual que visa a difusão de conhecimentos, com 

duração de até 4 horas;  

Exposição: exibição pública de obras de arte, produtos, serviços, etc. 

Em geral é utilizada para promoção e venda de produtos e serviços. Inclui: feira, 

salão, mostra, lançamento;  

Espetáculo: demonstração pública de eventos cênicos musicais: 

recital, concerto, show, apresentação teatral, exibição de cinema e televisão, 

demonstração pública de canto, dança e interpretação musical;  

Evento Esportivo: campeonato, torneio, olimpíada, apresentação 

esportiva;  

Outros: ação pontual de mobilização que visa a um objetivo definido. 

Inclui campanhas.  

Publicações e outros Produtos Acadêmicos: caracterizam-se como a 

produção de Publicações (manual, jornal, revista, livro, relatório técnico, anais, 

outros) e Produtos Acadêmicos (audiovisual: filmes, vídeos; cd's, programa de 

rádio, programa de TV e outros) resultados das ações de extensão, para difusão 

e divulgação cultural, científica ou tecnológica.  

 

DAS ORIENTAÇÕES PARA A PROPOSIÇÃO DE AÇÕES DE 

EXTENSÃO  

As ações de Extensão envolvendo o ITPAC devem ser protocoladas 

na COPPEX e elaboradas conforme os procedimentos para cadastro de projetos 

de extensão (RESOLUÇÃO COPPEX 01/2018, aprovada pelo CONSUP em 22 

de março de 2018).  

 Os programas e projetos de extensão o ITPAC serão desenvolvidos 
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a partir de aprovação em editais internos e externos, projetos de demanda 

espontânea e por meio de convênios e contratos.  

As proposições das ações de extensão devem seguir as seguintes 

modalidades:  

Comunitária: envolve a relação entre a instituição e a Comunidade 

definida no Plano Nacional de Extensão Universitária, visando a transformação 

social, por meio do diálogo e da troca de saberes entre a instituição e os demais 

setores da sociedade;  

Formação Acadêmica Permanente: possibilita a construção do 

conhecimento e a geração de produtos acadêmicos, através da execução de 

ações voltadas para a comunidade acadêmica – docentes, técnicos-

administrativos e acadêmicos – por meio do oferecimento de cursos, oficinas e 

palestras, tendo em vista o seu aprimoramento acadêmico e profissional. 

 

Política de Responsabilidade Social e Desenvolvimento Econômico 

 

Em consonância com as orientações nacionais acerca da função 

social das instituições de ensino superior no que diz respeito à inclusão dos 

cidadãos, o ITPAC abraça a causa e apoia o desenvolvimento de ações nesta 

área com o envolvimento de seus alunos, professores e funcionários. Essas 

ações podem ser de caráter permanente ou eventual. 

A coerência institucional com relação às suas ações de 

responsabilidade social é considerada como ações de inclusão social, de defesa 

do meio ambiente, do patrimônio cultural e da produção artística. No âmbito da 

inclusão social, são apresentadas as políticas institucionais para ampliar o 

acesso de pessoas vulneráveis do ponto de vista socioeconômico, assim como 

garantir a sua permanência. 

Diante do quadro de vulnerabilidade social na qual a instituição está 

inserida, implementar-se-á projetos de cursos técnicos iniciais, de 

aprimoramento e profissionalizantes gerenciados por ela própria e em parceria 

com a classe empresarial, organizações não governamentais sem fins lucrativos 

e órgãos públicos de acordo com a demanda do mercado de trabalho. Os cursos 

ofertados são alicerçados nas demandas do setor produtivo, garantindo ao 

profissional qualificado posto de trabalho e a inclusão social do jovem com 
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vulnerabilidade social. 

A responsabilidade social, considerada, especialmente, no que se 

refere à sua contribuição em relação à inclusão social, é refletida na transferência 

de conhecimento e importância social de ações e impactos de atividades 

científicas, técnicas e culturais para o desenvolvimento regional e nacional, nas 

ações voltadas ao desenvolvimento da democracia, na promoção da cidadania, 

de atenção a setores sociais excluídos, nas políticas de ação afirmativa; no 

incentivo e apoio ao voluntariado; ao apoio e financiamento de estudos para 

alunos carentes.  

Em coerência com o Programa de Responsabilidade Social, por estar 

inserida na busca pelo desenvolvimento sustentável, é trabalhada na formação 

de profissionais, no desenvolvimento de atividades de investigação científica, na 

difusão de conhecimentos e na vocação regional e comunitária por meio de 

ações de extensão. Engloba a sua gestão, os docentes, os discentes, os 

funcionários e todas as atividades acadêmico-administrativas, onde, 

consequentemente, traz resultados para a comunidade em geral. 

Assim, o ITPAC, em continuidade, almeja ampliar projetos de 

excelência para a inclusão social dirigida ao público interno e externo, afirmando 

seu compromisso com a transformação social e melhoria da qualidade de vida 

das pessoas da comunidade local e regional. 

 

 Políticas institucionais voltadas à valorização da diversidade, do meio 

ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural, e 

ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e da igualdade 

étnico-racial 

As ações institucionais do ITPAC no que se referem à diversidade, ao 

meio ambiente, à memória cultural, à produção artística e ao patrimônio cultural 

são feitas por meio de ações extensionista, projetos sociais próprios ou como 

executoras de ações sociais governamentais e na área da responsabilidade 

social. Isso desenvolve uma visão integrada do indivíduo capaz de ajudar na 

formação do caráter e da promoção da intelectualidade, suscitando 

conhecimentos fundamentados em princípios éticos, como os da solidariedade, 

respeito, transparência e participação.  

Assim, esta instituição busca sempre estreitar as relações com a 
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sociedade, com vista: à valorização da memória cultural, da produção artística e 

do patrimônio cultural; à contribuição para o desenvolvimento do meio ambiente 

da região; à colaboração para a preservação da memória cultural e do patrimônio 

cultural da comunidade, do estado, da região e do país. 

Quanto às ações relacionadas à igualdade étnico-racial e a promoção 

e defesa dos direitos humanos, esta instituição cuida dessas questões 

amplamente, de modo transversal, através do Programa de Responsabilidade 

Social, com calendários obrigatórios de eventos anuais. Além disso, aborda as 

temáticas no desenvolvimento das atividades complementares e extensionistas 

dos seus cursos de graduação e reserva, em algumas unidades curriculares 

específicas dos cursos, parte do conteúdo programático para abordar os temas, 

ampliando, assim, os processos de controle social sobre as referidas políticas 

contempladas no seu PDI. 

O ITPAC estimula a inclusão destes temas como de especial 

importância nos projetos pedagógicos de cursos, bem como desenvolve ações 

extensionistas, através de parcerias voltadas para o meio ambiente, realiza 

atividades voltadas para o estudo de problemas relacionados ao meio ambiente 

e, ainda, apoia ações de defesa da memória cultural, dos direitos humanos, da 

igualdade étnico-racial e do patrimônio cultural propostas pela sociedade.  

Assim, e diante destas ações institucionais que pertencem ao 

cotidiano desta instituição, ressalta-se que, na elaboração dos currículos de 

todos os cursos de graduação e de pós-graduação ofertados por esta instituição, 

são incorporados conteúdos de modo a observar o disposto na Lei nº 9.795, de 

27 de abril de 1999, no Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002, e na Resolução 

CP/CNE nº 02/2012, que estabelecem as Políticas de Educação Ambiental;  o 

disposto na Resolução CNE/CP nº 01, de 17 de junho de 2004, que estabelece 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais 

e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; e o disposto na 

Resolução CNE/CP nº 01, de 30 de maio de 2012, que estabelece as Diretrizes 

Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. 

4.5  Política para a Modalidade de Ensino a Distância (EaD) 

 

Embora o ITPAC não tenha credenciamento para a oferta de cursos 

na modalidade EaD, há a oferta de unidades curriculares (ou de parte da carga 
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horárias destas) dos cursos presenciais na modalidade EaD, obedecendo ao 

limite de até o limite de 40% da carga horária destes, em conformidade com a 

Portaria n. 2.117, de 6 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a oferta de carga 

horária na modalidade de Ensino a Distância - EaD em cursos de graduação 

presenciais ofertados por IES pertencentes ao Sistema Federal de Ensino. 

Assim, a Educação a Distância no ITPAC é uma modalidade de 

aprendizagem em que a comunicação e os conhecimentos ocorrem com a 

participação de alunos e professores em locais e tempos distintos. É uma prática 

que permite um equilíbrio entre as necessidades e as habilidades individuais e 

de grupo, de forma virtual e presencial, on-line e com recursos audiovisuais. 

As políticas de ensino do ITPAC estão voltadas para a promoção de 

um ensino de qualidade que deve permear de forma maleável, porém eficaz, todo 

o corpo social ao qual se dirige. Dispõe-se, diante dessa perspectiva, a trabalhar 

assumindo que todos os alunos têm direito a um ensino com alto nível de 

excelência e, assim, constrói estratégias de nivelamento e capacitação para que 

seus estudantes, em todos os níveis, sintam-se acolhidos e motivados.  

Com vistas à sua missão e aos princípios filosóficos que adota, 

constrói, com iniciativas próprias e projetos desenvolvidos de forma participativa, 

abordagens inovadoras, tanto para a modalidade de ensino presencial quanto a 

distância, adaptadas ao perfil de cada um de seus programas e ferramentas. 

Dessa forma, o ensino é pensado a partir de ideais consolidados sobre os quais 

erige suas políticas para o ensino presencial e para o ensino a distância, ambos 

com caminhos entrelaçados como parte de um mesmo tecido social e 

educacional. 

A Instituição adota também a abordagem sociointeracionista como 

concepção pedagógica para nortear o seu ensino a distância. O processo de 

ensino e aprendizagem é encaminhado sob a ótica da horizontalidade, no qual 

todos os atores interagem e colaboram de modo participativo para construção do 

conhecimento, buscando, nos parâmetros da realidade individual, as referências 

para o ensino do grupo. Esse modelo entende as situações de ensino-

aprendizagem em que, por um lado há a construção de significados efetuada 

pelos alunos, e, por outro, a construção da atividade conjunta entre professores 

e alunos, todos empenhados na proposição da interatividade. Muitos são os 

proveitos do trabalho colaborativo estabelecido na educação a distância, como o 
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aumento da estratégia de aprendizagem dos alunos, a autoeficácia, a valorização 

das tarefas e a transformação de suas concepções. A interação envolve 

participação e intercâmbio entre os sujeitos que em seus fluxos de 

desenvolvimento ampliam o compartilhamento de dados e informações, 

atingindo os objetivos educacionais em nível pessoal e coletivo. 

O meio facilitador para o desenvolvimento das habilidades e 

competências do discente deve proporcionar as condições ideais para a 

comunicação entre os participantes, em diferentes linguagens, escrita e 

audiovisual. Afinal, as novas ferramentas de aprendizagem inserem a 

Comunicação como um fator primordial a ser explorado para a finalidade 

educacional. Os recursos mediadores, como suporte que servem à 

Comunicação, agora se integram à realidade das salas de aula. Isso se dá 

especialmente nas salas virtuais, onde o potencial das tecnologias associada ao 

suporte pela Internet criam recursos de Comunicação com alta penetrabilidade 

entre os jovens contemporâneos.  

Assim, o ITPAC, para o bom desenvolvimento do ensino-

aprendizagem nas unidades curriculares ofertadas na modalidade EaD, utiliza 

todo o desenvolvimento tecnológico para o ensino a distância, inclusive a 

Plataforma do Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA, um sistema concebido 

pela equipe técnica multidisciplinar da instituição. É uma plataforma que 

possibilita o pleno desenvolvimento dos planos das unidades curriculares 

ofertadas nesta modalidade de ensino.  

 

4.6 Cronograma de implantação e desenvolvimento da IES e dos Cursos 

 

Para a vigência deste PDI, o ITPAC manterá os cursos de graduação 

em Medicina e Odontologia, estes se encontram em pleno funcionamento e 

regulados pelos últimos Atos Regulatórios expedidos. Segue abaixo as 

características destes cursos (Quadro 10). 

 

Quadro 10: Informações dos Cursos de medicina e odontologia, em 

funcionamento no ITPAC. 

Curso 
Carga 

Horária 
Turno Regime 

Vagas 
Anuais 

Diploma 
Tempo de 

Integralização 
Tempo de 

Integralização 
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Total 
do 

Curso 

Mínimo Máximo 

Graduação 
em 

Medicina 

8652 
horas 

integral Créditos 120 
Bacharel 

em 
Medicina 

06 anos (12 
semestres) 

9 anos ( 18 
semestres)    

Graduação 
em 

Odontologia  

4000 
horas 

integral Créditos 120 
Bacharel 

em 
Odontologia 

05 anos (10 
semestres) 

10 anos (20 
semestres) 

 

Não haverá oferta de novos cursos de graduação, para o período que 

este PDI estiver em vigor. 

O processo de matrícula para os alunos calouros é feito mediante 

expedição de Edital de Matrícula, onde é informado a quantidade de vagas 

disponíveis no certame, bem como o valor da mensalidade. 

A convocação dos candidatos, é feita por meio da página oficial da 

IES, e obedece a ordem de classificação, até completar o número de vagas 

oferecidas. Os prazos para realização de matrículas são publicados juntamente 

com a lista de chamada.  

Os candidatos classificados nas chamadas subsequentes têm suas 

datas de matrícula publicadas juntamente com a chamada. É emitido, no ato da 

matrícula, o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e o boleto para 

pagamento da 1º mensalidade. A matrícula somente é confirmada após o 

pagamento da 1º mensalidade e o envio dos documentos listados no Edital de 

Matrícula.  

O processo de matrícula para os alunos veteranos é feito mediante 

expedição de Edital de renovação de Matrícula. Têm direito de Renovação de 

Matrícula os alunos regularmente matriculados no semestre anterior, alunos que 

estejam com suas matrículas trancadas, nos termos do Regimento Institucional, 

alunos com deferimentos para Reingresso nos cursos de Graduação do ITPAC. 

O ITPAC pode, a seu exclusivo critério e a qualquer momento, alterar 

ou prorrogar o prazo de renovação de matrícula de todos ou de parte dos seus 

cursos de graduação, sendo que, na ocorrência desta hipótese, a IES fará a 

devida divulgação das novas datas definidas por meio de Aditamento do Edital 

ou Comunicado Público que passará a integrar o Edital como seu Anexo, dentro 

do prazo dos 25% de ausência às aulas legalmente permitido, conforme 

legislação educacional vigente 

O ITPAC busca formas de acesso que contribuam para uma melhor 
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seletividade e ampliação do número de alunos ingressantes e sua permanência 

nos cursos. O ingresso de novos alunos é realizado, prioritariamente, por 

processo seletivo – vestibular. Na existência de vagas remanescentes, ocorre a 

transferência e o ingresso de portadores de diploma de curso superior, conforme 

as normas institucionais. 

São três as formas de ingresso no ITPAC: 

• Processo Seletivo: realizado semestralmente, conforme critérios 

estabelecidos e tornados públicos, por meio de edital, dentro do que preconiza a 

legislação vigente. Poderão ser aceitos outros processos seletivos não 

realizados pela IES, tais como, o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, ou 

outros correlatos, de acordo com normas estabelecidas nos editais de processo 

seletivo. 

• Transferência: pode ser solicitada por qualquer candidato, 

regularmente matriculado em outra instituição de ensino superior, devidamente 

regulamentada junto aos órgãos competentes. A efetivação da transferência 

depende da existência de vagas. Cabe às coordenações de curso, após estudo, 

a definição do aproveitamento das disciplinas, conforme Regimento do ITPAC. 

• Portadores de Diploma: o ingresso desta modalidade, 

devidamente registrada, dependerá da existência de vagas, cabendo às 

coordenações de curso, após estudo, a definição do aproveitamento das 

disciplinas, conforme Regimento do ITPAC. 

O processo de matrícula pode ser realizado em atendimento 

presencial e, também, de forma virtual com a utilização do Portal de Matrícula 

Online, através do qual é possível o envio dos documentos solicitados em edital 

específico do processo seletivo. 

Independentemente da existência de vaga, é assegurada matrícula ao 

aluno transferido por força de Lei, e aos respectivos dependentes, sujeita ao 

cumprimento das exigências do Regimento do ITPAC. 
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5. PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

5.1 Evolução institucional a partir dos processos de Planejamento e 

Avaliação Institucional 

 

O processo de Avaliação Institucional no ITPAC teve início a partir do 

credenciamento da IES, em 2005, quando foi instituída a CPA – Comissão 

Própria de Avaliação – atendendo a legislação vigente, orientada pelo SINAES. 

Assim, inicialmente, foi instalada uma avaliação qualitativa realizada com os 

representantes de sala de aula e, posteriormente, com um instrumento 

quantitativo, por meio do qual todos os discentes e docentes participaram, com 

objetivo de formar um panorama do momento, visando estabelecer uma base 

que viesse a possibilitar o estabelecimento de parâmetros para as avaliações 

novas que viriam. Desde então, a etapa de sensibilização foi compreendida como 

um fator muito importante, por respeitar a cultura da organização, e estabelecer 

o tempo adequado para cada um dos segmentos de forma que todos passassem 

a entender a Avaliação Institucional e colaborar com o seu objetivo precípuo de 

ajudar a Instituição na melhoria contínua do processo, sem ser premiativa ou 

punitiva. Orientado pelas regras do SINAES, o processo de autoavaliação foi 

organizado para abranger as suas dez dimensões avaliativas. 

Esse processo autoavaliativo vem sendo decisivo para o planejamento 

das ações institucionais, para a definição de suas metas e para confirmar os 

pontos fortes, identificar as fragilidades e propor ações de melhorias constantes. 

A identificação das demandas locais e regionais com a colaboração da 

Sociedade Civil organizada, partícipe da CPA, colaboram para a projeção de 

novos cursos que atendam tais demandas e colaborem com o desenvolvimento 

econômico e social da localidade e seus entornos. Da mesma forma, a avaliação 

das políticas institucionais é decisória para suas continuidades ou revisões, além 

de colaborar para a elaboração das dotações orçamentárias e para novos 

investimentos no período. Recursos são destinados permanentemente para 

capacitação docente, instalação e atualização de laboratórios, ampliação e 

manutenção do acervo da Biblioteca, com a aquisição, inclusive, de bases 

digitais de livros que facilitam e enriquecem a formação acadêmica. 
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Desde a sua fundação, esta instituição evolui e se qualifica para oferta 

de ensino de qualidade e, embasada por um sólido processo de autoavaliação 

institucional, trilha caminhos que estão alinhados com sua missão, objetivos e 

valores. 

 

5.2 Processo de Autoavaliação Institucional 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional do ITPAC foi elaborado com 

a participação de representantes da comunidade educacional e descreve o atual 

estágio de desenvolvimento da IES, detalhando as informações ligadas à 

estrutura da Instituição rumo ao Centro Superior. Indicando, com os olhos 

voltados para o futuro, o rumo da Instituição de Ensino Superior. 

Para tanto, a organização administrativo-acadêmica, os projetos 

pedagógicos, a qualificação do corpo docente, a infraestrutura, as atividades 

complementares, a investigação científica e monitoria, a avaliação institucional e 

demais projetos desenvolvidos pelos alunos e professores traduzem os objetivos 

para cada uma das atividades fins (ensino, pesquisa e extensão), dos alicerces 

(gestão, financiamento, informação) e das áreas de cooperação (inserção 

regional e interiorização). De todos os objetivos e metas traçados nestas esferas 

pode-se dizer que as ações institucionais, de uma forma geral, funcionam de 

forma eficaz, pois têm alcançado seus objetivos. 

A Comissão Própria de Avaliação fornece insumos que influenciam 

no processo contínuo de avaliação evidenciando pontos positivos e pontos de 

melhoria e apontando, por meio de planos de ação, novos rumos da gestão 

acadêmica. 

Conforme o Art. 11 da Lei dos SINAES, o ITPAC instituiu sua 

Comissão Própria de Avaliação (CPA), com as atribuições de condução dos 

processos avaliativo internos da Instituição, de sistematização e de prestação 

das informações que virão a ser solicitadas pelo INEP.   

O SINAES fundamenta-se na necessidade de promover a melhoria da 

qualidade da educação superior, a orientação da expansão da sua oferta, o 

aumento permanente da sua eficácia institucional, da sua efetividade acadêmica 

e social e, especialmente, do aprofundamento dos compromissos e 

responsabilidades sociais. É integrado por três modalidades principais de 
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instrumentos de avaliação, aplicados em diferentes momentos.  

Avaliação das Instituições de Educação Superior, conduzida pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira – INEP, se desenvolve 

em duas etapas:  

I. Avaliação interna: autoavaliação coordenada pela Comissão 

Própria de Avaliação (CPA);  

II. Avaliação externa: realizada pelo INEP;  

a) Avaliação In Loco 

• Avaliação Institucional (Conceito Institucional); 

• Avaliação de Curso de Graduação (Conceito de Curso).  

b) Avaliação do Desempenho dos Discentes (Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes ENADE).  

 

 

Figura 3: Fluxograma das Avaliações Externas. 

 

Com os resultados das avaliações e exames, o INEP gera os 

Indicadores de Qualidade da Educação Superior. São eles que orientam o 

desenvolvimento das políticas educacionais, as demandas de formação e 

expansão da oferta de cursos pelo território nacional. Os Indicadores de 

qualidade são: 

I. Conceito Preliminar de Curso (CPC); 
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II. Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observados e 

Esperado (IDD); 

III. Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC). 

Em decorrência da concepção, o SINAES está apoiado em alguns 

princípios fundamentais para promover a qualidade da educação superior, a 

orientação da expansão da oferta, o aumento permanente da eficácia 

institucional, da efetividade acadêmica e social e especialmente do 

aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais. Esses 

princípios são:  

I. responsabilidade social com a qualidade da educação superior;  

II. reconhecimento da diversidade do sistema;  

III. respeito à identidade, à missão e à história das Instituições;  

IV. globalidade institucional pela utilização de um conjunto significativo 

de indicadores considerados em sua relação orgânica;  

V. continuidade do processo avaliativo como instrumento de política 

educacional para cada instituição e o sistema de educação superior em seu 

conjunto.  

No contexto do SINAES, a Autoavaliação é percebida como um processo 

contínuo por meio do qual a Instituição constrói conhecimento sobre sua própria 

realidade, buscando compreender os significados do conjunto de suas 

atividades, para melhorar a qualidade educativa e alcançar maior relevância 

social. Constitui-se em condição básica para o necessário aprimoramento do 

planejamento e gestão da Instituição, uma vez que propicia a constante 

reorientação de suas ações.  

Para o ITPAC, a autoavaliação é um importante instrumento para a 

tomada de decisão e dela resulta uma autoanálise valorativa da coerência entre 

a missão e as políticas institucionais efetivamente realizadas, assim como, uma 

autoconsciência, nos membros da comunidade acadêmica, de suas qualidades, 

problemas e desafios para o presente e o futuro.  

O processo de autoavaliação institucional deve considerar como 

parâmetros os seguintes princípios norteadores:  

1. IES participativa: participação de toda a comunidade acadêmica no 

processo de autoavaliação, ou seja, o envolvimento de corpo docente, corpo 

discente, corpo técnico-administrativo e sociedade civil;  
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2. Globalidade: refere-se à integração da totalidade das atividades ao 

processo avaliativo, ou seja, ensino, pesquisa, extensão, serviços 

administrativos, gestão, responsabilidade social, inclusão social;  

3. Igualdade: implica na consideração e associação do conjunto de 

aspectos básicos que devem subsidiar a avaliação integral da instituição, ou seja, 

as ações serão consideradas como produtos institucionais e não de órgãos ou 

indivíduos isolados;  

4. Especificidade: enfoca as particularidades de cada curso, em 

acréscimo aos aspectos gerais que serão necessariamente avaliados, uma vez 

que não se pode avaliar a diversidade ou singularidade de maneira uniforme, 

bem como não se deve converter a diversidade em símbolo do único;  

5. Periodicidade: define os espaçamentos temporais ajustados aos 

diferentes segmentos, atividades e unidades da instituição;  

6. Racionalidade: implica a não multiplicação de procedimentos 

idênticos para os mesmos fins, considerando todos os docentes, discentes, 

pessoal técnico-administrativo, bem como os órgãos de gestão como partes 

integrantes da comunidade acadêmica, fundamentais ao processo avaliativo, que 

se inicia com eles e por eles;  

7. Transparência: diz respeito à identificação precisa e objetiva do 

processo de avaliação, especialmente quanto aos níveis de participação de todos 

os envolvidos, no que concerne à participação e aos resultados esperados;  

8. Integração: parte do princípio de que há um mínimo que deve ser 

produzido bem como um máximo que pode ser alcançado, tendo em vista o 

princípio da especificidade, valoriza os processos compensatórios nos quais, 

dentro de determinados limites, as atividades desenvolvidas numa categoria 

poderiam complementar outras, em outras categorias. Pressupõe o 

reconhecimento pela instituição de que, no contexto de suas funções básicas, os 

docentes, discentes, coordenadorias, pessoal técnico-administrativo, podem 

apresentar salutar variação quanto ao envolvimento de cada uma delas; mas 

compartilham a consciência de que uns fazem coisas diferentes dos outros e 

todos juntos realizam, de uma ou de outra forma, o projeto pedagógico 

institucional e preenchem um feixe de funções harmônicas voltadas aos mesmos 

fins;  
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9. Retribuição: contempla a diversidade de retornos que os processos 

avaliativos podem e devem gerar para docentes, discentes, pessoal técnico-

administrativo, gestores e toda comunidade acadêmica, da alocação racional de 

recursos à elaboração de princípios mais includentes e ágeis.  

10. Cumulatividade: focaliza a acumulação progressiva de todas as 

modalidades de trabalhos acadêmicos relativos aos docentes, aos e 

coordenadorias, de tal sorte que a avaliação seja traduzida num processo 

contínuo e não apenas em episódios e momentos.  Cada docente e cada 

coordenadoria deve ser encarada e avaliada mediante sua história de trabalho e 

não pontualmente. 

 

5.3 Autoavaliação institucional: participação da comunidade acadêmica 

 

A proposta de autoavaliação da CPA para o ITPAC indica:  

a) elaborar, acompanhar e avaliar os projetos pedagógicos dos 

cursos (presenciais e à distância) de graduação, sequenciais de formação 

específica e pós-graduação lato sensu e stricto sensu, em parceria com os 

coordenadores de departamentos e coordenadores de cursos, na sede e em 

seus polos de apoio presencial quando existirem;  

b) avaliar o corpo acadêmico (docentes, tutores e coordenação de 

graduação);  

c) avaliar o Núcleo de Estágios, a educação à distância, a 

responsabilidade social e extensão, a pesquisa e a iniciação científica em 

interface com as áreas;  

d) pesquisar e disseminar a legislação educacional de Ensino 

Superior;  

e) disseminar relatórios de avaliação MEC/INEP/SESU e pareceres 

normativos do Conselho Nacional de Educação;  

f) avaliar, atualizar e disseminar o Plano de Desenvolvimento 

Institucional;  

g) avaliar o egresso dos cursos de graduação, e de cursos de pós-

graduação lato sensu;  

h) participar das reuniões de Conselho Superior e orientar, quando 

cabível, sobre a Legislação Educacional vigente e normas institucionais;  
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i) manter atualizado o Regimento da IES com as normas vigentes;  

j) estabelecer interface com os órgãos administrativos, com a 

coordenação de projetos sociais e com a pós-graduação Stricto sensu, 

recebendo os relatórios oriundos dos projetos de avaliação desenvolvidos nas 

áreas e articulá-los com as demais áreas acadêmicas e administrativas da 

instituição;  

k) elaborar e aplicar treinamento à área acadêmica e administrativa 

sobre a legislação educacional e atos normativos do MEC, com ênfase na missão 

institucional e nos objetivos do ITPAC;  

l) avaliar e disseminar o Projeto Pedagógico da IES, em parceria 

com todos os órgãos envolvidos;  

m) avaliar as ações, resultados e procedimentos da Comissão de 

Avaliação;  

n) orientar, acompanhar e promover as avaliações externas dos 

cursos e da Instituição;  

o) verificar e acompanhar as recomendações oriundas dos 

processos avaliativos internos e externos, oficiais e do sistema avaliativo próprio;  

p) participar, em parceria com a área de Recursos Humanos, na 

elaboração e execução de treinamentos/oficinas de trabalho para docentes e 

gestores acadêmicos, de caráter formativo;  

q) avaliar a satisfação do corpo docente e de tutores, corpo discente 

e corpo técnico administrativo em relação à cadeia de serviços;   

r) orientar e acompanhar as autoavaliações das áreas, consolidando 

informações e recomendações.  

As ações da Comissão Própria de Avaliação (CPA) devem contemplar 

as seguintes fases: 

I. Sensibilização da comunidade acadêmica para relevância dos 

processos;  

II. Autoavaliação, com a formação de diversas ópticas, instrumentos, 

documentos, análises e debates, propondo sempre melhorias;  

III. Construção, conjunta às diversas áreas, dos projetos pedagógicos 

e institucionais;  

IV. Treinamento, com a proposta, elaboração e execução de oficinas 

para treinamento e desenvolvimento;  
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V. Difusão, em diversos momentos das propostas, dos objetivos, 

resultados e análises dos diversos processos avaliativos internos e externos, 

oficiais ou não;  

VI. Reavaliação dos métodos, processos e resultados e o 

replanejamento das ações para os períodos subsequentes.  

Formas de aferição que serão utilizadas:  

I. Comparação e acompanhamento periódicos das metas, 

resultados e processos, inclusive para subsidiar o re(planejamento) dos 

processos avaliativos e do PDI;  

II. Questionários quantitativos, com análise de variáveis (coleta de 

dados) por medidas de dispersão-média e mediana, tendo como unidade padrão 

à média aritmética da ITPAC;  

III. Questionários qualitativos, com análise de conteúdo;  

IV. Aprofundamento na legislação, para acompanhar as diretrizes 

educacionais;  

V. Pesquisa a órgãos e outras fontes para identificar necessidades 

mercadológicas e mudanças;  

VI. Análise documental e acesso e construção de banco de dados 

internos, com objetivo de sistematizar e analisar as informações; 

VII. Avaliação de pares, com análises por curso, propondo melhorias 

e ajustes.  

Para condução destes processos são realizadas várias atividades, 

entre elas encontros, debates e fóruns, pois o ITPAC busca sempre, por meio do 

diálogo e da construção, viabilizar suas ações.   

 

5.4 Autoavaliação institucional e avaliações externas: análise e divulgação 

dos resultados 

 

Os resultados do processo de autoavaliação são encaminhados à 

instância superior da IES, a quem compete a (re) definição e implementação das 

políticas acadêmicas que o processo avaliativo sugerir. Os resultados da 

avaliação subsidiam as ações internas e a (re) formulação do Plano de 

Desenvolvimento Institucional e do Projeto Pedagógico Institucional.  

O conhecimento gerado pelo processo de autoavaliação é 



 

 

111 

 

 

disponibilizado à comunidade acadêmica, aos avaliadores externos e à 

sociedade e tem a finalidade clara de priorizar ações de curto, médio e longo 

prazo, planejar, de modo compartilhado, e estabelecer etapas para alcançar 

metas simples ou mais complexas que comprometam a Instituição para o futuro.   

A Autoavaliação disponibiliza indicadores para a revisão de ações e 

redirecionamento das estratégias de atuação da Instituição. É uma ferramenta 

para o planejamento e gestão institucional, instrumento este de 

acompanhamento contínuo do desempenho acadêmico e do processo 

sistemático de informações à sociedade.   

Para que a avaliação cumpra sua missão, ou seja, sirva de 

instrumento para o aperfeiçoamento do projeto acadêmico e sócio-político da 

Instituição, garantindo a melhoria da qualidade e a pertinência das atividades 

desenvolvidas, é realizada uma análise criteriosa dos resultados do processo de 

avaliação.  

Os relatórios gerados servem para que a Instituição identifique os 

acertos e as ineficiências, as vantagens, potencialidades e as dificuldades 

envolvendo-se num processo de reflexão sobre as causas das situações 

positivas e negativas, assumindo assim a direção efetiva de sua gestão política, 

acadêmica e científica. Os resultados, portanto, também servem de base para 

revisar o planejamento do PDI, bem como os projetos pedagógicos dos cursos.  

 

5.5 Relatórios de Autoavaliação 

 

Os relatórios da autoavaliação do ITPAC são elaborados de acordo 

com a Nota Técnica Nº 65 do INEP/DAES/CONAES, respeitando o seu roteiro 

orientativo, o calendário e suas versões.  

Para o próximo quinquênio, serão apresentados os seguintes 

relatórios: 

• 2022 – Relatório Parcial 1 - 2022-2024 

• 2023 – Relatório Parcial 2 - 2022-2024 

• 2024 – Relatório Integral - 2022-2024 

• 2025 - Relatório Parcial 1 – 2025-2027 

• 2026 - Relatório Parcial 2 – 2025-2027 

Os conhecimentos das estratégias adequadas norteiam, as decisões 
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no sentido de disseminá-las, generalizando o sucesso. Por outro lado, as formas 

de ação que não apresentarem resultados satisfatórios são modificadas, 

buscando-se alternativas para introdução de novos caminhos.  

Uma vez que o trabalho tem como objetivo apontar os pontos fortes e 

fracos da Instituição, permitindo alterações favoráveis, os resultados obtidos são 

cuidadosamente analisados pelos diretores, coordenadores, docentes e, 

especialmente, pela Comissão Própria de Avaliação.  

Outra modalidade significativa, que integra o SINAES, é o Exame 

Nacional de Desempenho dos Discentes (ENADE). O ITPAC considera este 

exame como um instrumento importante para, de forma articulada com a 

autoavaliação, com a avaliação de cursos e com a avaliação externa, possibilita 

a melhoria da qualidade da formação acadêmica e profissional dos discentes.  

Neste sentido, a IES assume esta premissa como ferramenta de 

gestão que favorece a integração das ações acadêmicas e administrativas, 

permitindo refletir sobre os processos, projetos e programas desenvolvidos pelos 

cursos de graduação e pela IES, como processo de construção coletiva, 

envolvendo todos os segmentos da IES, bem como representantes da 

sociedade. 
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6. POLÍTICAS ACADÊMICAS 

6.1 Comunicação com a sociedade 

 

Sobre a comunicação, há questões de coerência no sentido de as 

ações terem como foco atingir os objetivos ali traçados; de sua efetividade, 

considerando as comunidades internas e externas. 

As ações de comunicação com a sociedade do ITPAC apresentam as 

estratégias, recursos e qualidade da comunicação e verificam a imagem pública 

da IES nos meios de comunicação social. 

O departamento de Comunicação e Marketing representa uma área 

meio para concepção e implementação de estratégias de Comunicação e 

Marketing da Instituição. Está vinculado à Direção Geral e Coordenação 

Administrativa, tendo em vista a importância de se coordenar e otimizar as 

atividades de comunicação externa, bem como as de marketing institucional aos 

objetivos estratégicos da Instituição. 

Este departamento auxilia em seu posicionamento estratégico, ao 

trabalhar alinhado ao perfil da IES, sua inserção regional e perfil de seus alunos. 

Considera-se importante a comunicação com todos os segmentos da sociedade 

com que se relaciona direta ou indiretamente, haja vista que através desta 

comunicação é fortalecida a imagem institucional. 

O ITPAC mantém atualizados seus canais de comunicação, sejam 

eles interno ou externo, sendo o próprio site, a rede social do ITPAC e através 

de compartilhamento de temas importantes por meio da motivação nas redes 

sociais dos alunos e colaboradores, divulgação de ações importantes em um dos 

maiores sites de notícias do Estado do Tocantins, veiculação de campanha 

vigente na rádio de maior conceito da capital, veiculação de campanha e 

fortalecimento da marca da Instituição em TV local, divulgação de campanhas 

em pontos estratégicos na cidade, publicação de processo seletivo em totem, na 

recepção de um restaurante, onde identificamos um público alvo do ITPAC e 

reforço da marca institucional em comandas e marcadores desse restaurante e 

outro do mesmo grupo. 

Na comunicação externa, a IES utiliza dos veículos de mídia: rádio, 

TV, outdoor, jornal, página na internet, redes sociais e, também, serviços de 

telemarketing e correspondências via Correios, objetivando estabelecer a 
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imagem institucional junto à sociedade. Trabalha também com ações de 

marketing de relacionamento, tais como: telemarketing ativo e passivo, mala-

direta, e-mail, marketing, eventos, promoções, feiras de profissões, parcerias, 

convênios, impressos, etc. 

A IES desenvolve procedimentos próprios de recepção de sugestões 

e procedimentos de resposta, ao incluir em sua página na internet um sistema 

de atendimento – Fale Conosco, Ouvidoria e caixas de sugestões, pelos quais 

todos os setores poderão ser contatados, são ferramentas poderosas que estão 

disponíveis tanto para comunidade externa e interna. 

Desta forma, procura-se estabelecer um sistema formal de 

comunicação com o público externo de forma que a Instituição tem controle total 

do que é recebido e respondido. 

O setor de Comunicação e Marketing elabora, implanta e gerencia os 

“planos de comunicação” a partir de um “planejamento de mídia” voltado a 

desenvolver e fortalecer a imagem da marca junto ao público interno e externo. 

As ações compreendem: pesquisa de mercado – tomadas de decisão, 

aquisição de mailings, planejamento de comunicação e marketing – campanhas 

publicitárias: interna e externa, parcerias promocionais (patrocínios, escolas), 

planejamento de mídia – eventos, atividades, datas promocionais, materiais 

impressos, feiras, etc. 

Vê-se, desta forma, que a comunicação interna e externa da 

Instituição é efetiva por ser sistemática e por atingir a toda a comunidade. A 

qualidade do material de divulgação também é de significativa qualidade. As 

informações são sempre atualizadas na internet e intranet. 

No site da instituição encontra-se para acesso: 

• Atos autorizativos expedidos pelo MEC; 

• Dirigentes da instituição e coordenadores de cursos efetivamente em 

exercício; 

• Relação dos professores que integram o corpo docente do curso, 

com a respectiva formação, titulação e regime de trabalho;  

• Matriz curricular dos cursos; 

• Resultados obtidos nas últimas avaliações realizadas pelo Ministério 

da Educação, quando houver;  

• Valor corrente dos encargos financeiros a serem assumidos pelos 
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alunos, incluindo mensalidades, taxas de matrícula e respectivos reajustes e 

todos os ônus incidentes sobre a atividade educacional.  

• Projeto pedagógico dos cursos e componentes curriculares, sua 

duração, requisitos e critérios de avaliação;  

• Conjunto de normas que regem a vida acadêmica, incluídos o 

Estatuto ou Regimento que instruíram os pedidos de ato autorizativo junto ao 

MEC;  

• Descrição da biblioteca quanto ao seu acervo de livros e periódicos, 

relacionada à área do curso, política de atualização e informatização, área física 

disponível e formas de acesso e utilização;  

• Descrição da infraestrutura física destinada ao curso, incluindo 

laboratórios, equipamentos instalados, infraestrutura de informática e redes de 

informação;  

• Relatórios parciais e finais da Comissão Própria de Avaliação;  

• Edital do vestibular vigente.  

Além dos canais de comunicação acima citados, o ITPAC busca se 

comunicar com a comunidade interna através de murais estrategicamente 

dispostos com material impresso e fixado, pela ferramenta de WhatsApp, 

ambientes virtuais de aprendizagem, Salesforce, LAR (Link de Acesso Rápido), 

e-mail marketing, ligações e atendimento presencial. São realizadas, ainda, 

reuniões com representantes de classes, ligas acadêmicas, coordenadores, 

docentes e colaboradores administrativos para discussão acerca de ações 

acadêmico-administrativas derivadas de avaliações institucionais internas, 

externas e ouvidoria. 

Internamente, a Instituição dispõe dos meios de comunicação: página 

na internet, sistema de intranet, boletim eletrônico, quadro de avisos, mailings, 

jornal periódico e outros. 

O Portal Acadêmico, ambiente da web, possibilita ao aluno acessar 

informações necessárias à sua rotina acadêmica. De qualquer lugar que o aluno 

estiver, documentos podem ser impressos, tais como: histórico escolar, boletos 

financeiros, dentre outros; e solicitações podem ser feitas, como: diplomas, 

dispensas, descontos, bolsas, estímulo à participação em eventos, etc. Através 

do “docente online”, também no Portal Acadêmico, os professores podem se 

comunicar com seus alunos por e-mail, além de poder deixar mensagens 
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dirigidas aos alunos da disciplina que ministra, por meio do ambiente virtual de 

aprendizagem. Material didático também pode ser disponibilizado através deste 

sistema. Os alunos podem fazer as solicitações por via presencial, telefone, 

portal, e-mail, WhatsApp, etc. 

Além disso, as informações sobre cada curso ofertado estão 

disponíveis na internet, como objetivos, recursos, duração, orientação sobre a 

formação, conforme escrito no Regimento e exigido por lei. Tem ainda 

informações sobre processos e editais de admissão, corpo docente, incentivos e 

bolsas para estudantes, valor da mensalidade, serviços, procedimentos 

burocráticos, além de informações sobre todos os setores da Instituição. 

As coordenações de cursos são responsáveis por desenvolver e 

alimentar meios próprios de comunicação com os alunos, através de e-mails 

cadastrados pelo sistema acadêmico adotado pela Instituição, visitas às salas de 

aula, quadros de avisos, memorandos, jornais, dentre outros que forem surgindo. 

Os colaboradores possuem acesso à internet e intranet, comunicando-se 

também por meio formal previstos em seus processos internos. 

Através das redes sociais também se faz a comunicação com a 

comunidade interna e externa. O setor de comunicação é responsável pela 

presença sempre constante da Instituição nas redes sociais, que são canais 

bastante utilizados e procurados pela comunidade interna e externa. 

Há diversas outras ferramentas adotadas pelo ITPAC que são 

desenvolvidas, pois o mesmo investe no acesso a informações e incentiva a 

comunicação dentro e fora da Instituição. 

A Ouvidoria do ITPAC constitui-se em órgão de natureza mediadora 

sem caráter administrativo, executivo, deliberativo ou decisório. 

A Ouvidoria tem por finalidade assegurar as manifestações dos 

usuários para garantir a promoção e a defesa dos direitos de cidadania, dos 

princípios éticos e da transparência, na comunicação das comunidades interna e 

externa com as diferentes instâncias administrativas e academias do ITPAC. 

Assim, é competência da Ouvidoria: 

 I - Receber e encaminhar aos setores competentes da IES as 

manifestações (críticas, sugestões, reclamações, denúncias, elogios) dos 

membros da comunidade acadêmica e da sociedade; 

 II - Promover ações para a apuração da veracidade quanto às 
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reclamações recebidas; 

 III - Acompanhar as tramitações, zelando pela resolutividade das 

mesmas através do diálogo entre as partes, sempre que possível; 

 IV - Contribuir com os gestores institucionais através das sugestões 

de medidas de melhorias das atividades administrativas e pedagógicas, a partir 

da análise dos dados obtidos através das manifestações dos cidadãos; 

 V - Tomar medidas para a prevenção e a solução de conflitos, com 

respeito aos preceitos constitucionais, às normas regimentais do ITPAC e à 

pessoa humana, de forma independente, autônoma e sigilosa. 

São atribuições da Ouvidoria e tem como fluxo em seus processos de 

atendimentos: 

  I - Receber as ocorrências, por meio de e-mail, presencialmente, por 

caixas de opiniões, e por telefone. 

 II - Receber e Examinar as reclamações, denúncias, críticas e 

sugestões acerca dos procedimentos e práticas dos membros da comunidade 

acadêmica, atuando no sentido de corrigir e/ou aperfeiçoar suas ações; 

 III - Organizar mecanismos de acesso para os usuários 

encaminharem suas manifestações, divulgando-os amplamente; 

 IV - Orientar os interessados acerca dos procedimentos para 

encaminharem demandas e acompanharem sua tramitação; 

 V - Encaminhar as manifestações recebidas aos setores 

competentes, com solicitação de retorno no prazo de 5 dias úteis a contar da data 

de envio;  

 VI - Informar os resultados das demandas aos interessados, no 

menor prazo possível;  

 VII - Determinar o arquivamento de manifestações improcedentes, 

mediante despacho fundamentado, bem como aquelas sem identificação; 

 VIII – Encaminhar, à Comissão Própria de Avaliação do Instituto 

Tocantinense Presidente Antônio Carlos - ITPAC sugestões para a melhoria da 

qualidade das atividades institucionais, através de medidas para prevenir e/ou 

corrigir as falhas detectadas nas demandas; ações de incremento e/ou ampliação 

das atividades elogiadas pelos usuários. 

Todas as solicitações da Ouvidoria são registradas constando: 

✓ Data da entrada da demanda; 
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✓ Natureza da demanda; 

✓ Procedimento de solução de conflito; e 

✓ Data de retorno ao solicitante. 

 

 

6.2 Política de Atendimento aos Discentes 

 

6.2.1 Programa de Acolhimento 

 

O Programa de Acolhimento aos Calouros é um evento de recepção 

aos novos alunos que ingressam no ITPAC. Os calouros são recepcionados pela 

Direção Geral, Coordenação Acadêmica, Coordenação Administrativo- 

Financeiro, Coordenador de curso, Professores e gestores de setores 

administrativos, dando-lhes as boas-vindas. 

O programa tem por objetivo acolher e facilitar a adaptação do 

estudante ingressante ao novo ambiente, buscando a integração entre aluno-

aluno, aluno-professor, aluno-colaborador, aluno-coordenação. Este tipo de 

assistência possibilita aos estudantes a construção de identidades pessoais e 

coletivas, fundamentais para o desenvolvimento das atividades acadêmicas. 

Os cursos do ITPAC têm autonomia para desenhar o cronograma de 

ações que serão desenvolvidas na Semana de Acolhimento dos Calouros. Neste 

evento será apresentado o (a) coordenador (a) do curso, o corpo docente, o PPC, 

o Calendário Acadêmico e os cenários de aprendizagem. 

Durante as palestras, serão apresentados os setores do ITPAC e suas 

funções, os programas de atendimento aos discentes, e todos os serviços 

oferecidos pela IES. Essa atividade visa apresentar a rotina acadêmica aos 

alunos ingressantes. 

Este programa destina-se à promoção, execução e acompanhamento 

de programas, projetos e ações que visam a formação dos alunos, 

proporcionando condições favoráveis à integração na vida universitária, assim 

como propõe adotar mecanismos de acolhimento e acompanhamento dos 

acadêmicos. 

A Recepção dos Calouros é um evento que ocorre no início do 

semestre letivo e tem como proposta possibilitar uma melhor adaptação e 
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integração do aluno ingressante à vida acadêmica por meio de atividades com 

esclarecimentos do ambiente universitário e seus direitos e deveres, bem como 

as ações desenvolvidas na IES. 

 

6.2.2 Programa de Acessibilidade 

 

O ITPAC tem como compromisso promover a atenção integral ao 

aluno, visando oferecer e garantir condições favoráveis à sua permanência na 

IES independentemente de sua condição física ou socioeconômica e 

oportunizando a interface entre o conhecimento teórico e a experiência prática, 

assim como a inserção em atividades de extensão universitária. 

O aumento crescente de acadêmicos com deficiência que estão 

chegando ao ensino superior demonstra a importância do fortalecimento e 

consolidação da política da educação inclusiva. Esta concepção pressupõe que 

a acessibilidade deve vir formulada de políticas institucionais no âmbito 

pedagógico e da gestão, assegurando aos acadêmicos, condições plenas de 

participação e aprendizagem no âmbito da IES. 

No sentido de garantir aos futuros alunos a acessibilidade no que diz 

respeito aos dispositivos legais e normativos, o ITPAC promove a inclusão plena, 

identificando a realidade no âmbito local a que está inserida, estabelecendo 

metas e identificando potencialidades e vulnerabilidades tanto sociais, como 

econômicas ou culturais, organizando estratégias para o enfrentamento das 

fragilidades encontradas. 

Por meio da gestão da IES se desenvolvem ações de formação 

continuada para a inclusão, envolvendo corpo docente, de tutores e discente. 

Promove acessibilidade aos acadêmicos portadores de necessidades 

educacionais especiais identificando as várias formas de deficiência, dificuldades 

de aprendizagem, transtornos, assim como habilidades/ superdotação de seu 

corpo discente. 

Direciona o atendimento necessário aos PCDs quanto à organização 

de práticas inclusivas no processo de seleção em relação à elaboração de edital, 

durante a realização do vestibular e na correção das provas, contemplando a 

acessibilidade em todo o processo, desde o planejamento até execução. Os 

Objetivos são: 
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- Buscar a qualidade permanente no atendimento psicopedagógico 

ao discente; 

- Incrementar a institucionalização da política de acessibilidade e 

inclusão, com a construção e desenvolvimento de políticas de inclusão e 

acessibilidade. 

Desta forma a IES busca atuar, de forma colaborativa com os 

professores dos diferentes cursos, visando a definição de estratégias 

pedagógicas que favoreçam o acesso do estudante ao currículo e sua interação 

no grupo; o enriquecimento curricular, a compactação curricular, e/ou a 

aceleração de conteúdo ou de estudos, quando aplicável, sendo assim os 

recursos de educação inclusiva e acessibilidade incluem: 

 

Quadro 11: Recursos de educação inclusiva e acessibilidade. 

DEFICIÊNCIA 

FÍSICA 

- Infraestrutura. Os projetos arquitetônicos e urbanísticos 

concebidos e implementados, atendendo os princípios do 

desenho universal; 

- Promover as condições para a inclusão do estudante em 

todas as atividades acadêmicas; 

DEFICIÊNCIA 

AUDITIVA 

- Currículo, comunicação e informação. A garantia de pleno 

acesso, participação e aprendizagem dá-se por meio da 

disponibilização de materiais didáticos e pedagógicos 

acessíveis; de equipamentos de tecnologia assistida e de 

serviços de guia-intérprete e de tradutores e intérpretes de 

Libras; 

DEFICIÊNCIA 

VISUAL 

- Promover as condições para a inclusão do estudante em 

todas as atividades acadêmicas; 

SURDO 

CEGUEIRA 

- Currículo, comunicação e informação. A garantia de pleno 

acesso, participação e aprendizagem dá-se por meio da 

disponibilização de materiais didáticos e pedagógicos 

acessíveis; de equipamentos de tecnologia assistida e de 

serviços de guia-intérprete e de tradutores e intérpretes de 

Libras; 
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- Promover as condições para a inclusão do estudante em 

todas as atividades acadêmicas; 

- As atividades se desenvolvem em três momentos didático-

pedagógicos: AEE em Libras (exploração em Libras do 

conteúdo trabalhado em sala); AEE de Libras (ensino de 

Libras, incluindo a criação de sinais para termos científicos 

conforme a necessidade, em analogia a conceitos já 

existentes), ensino da Língua Portuguesa na modalidade 

escrita, como segunda língua; 

- Ensino do método de linguagem Tadoma, Libras adaptada 

ao surdo-cego (utilizando o tato), alfabeto manual, alfabeto 

moon (substitui as letras por desenhos em relevo), sistema 

pictográfico, que usa símbolos e figuras para designar os 

objetos e ações, entre outros. 

TRANSTORNO

S GLOBAIS DE 

APRENDIZAGE

M 

- Promover as condições para a inclusão do estudante em 

todas as atividades acadêmicas; 

- Preparar material específico para o uso do estudante na 

sala de aula. 

SÍNDROME DE 

ASPERGER 

OU AUTISMO 

LEVE 

- Promover as condições para a inclusão do estudante em 

todas as atividades acadêmicas; 

- Desenvolver política; 

- Preparar material específico para o uso do estudante na 

sala de aula. 

 

 

Esta política torna as ações compatíveis com os referenciais de 

acessibilidade adotados na educação superior, bem como sistematizando os 

aspectos: 

- Acessibilidade atitudinal - Remoção das barreiras de preconceito 

em relação ao outro. O ITPAC implementa ações e projetos relacionados à 

acessibilidade em toda sua amplitude. 

- Acessibilidade arquitetônica - Eliminação das barreiras ambientais 

físicas, apresentada por meio da existência de rampas de acesso, banheiros 

adaptados, piso tátil, estacionamento priorizado e com sinalização das vagas 
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para pessoas com deficiência (PCDs), indicadores em braile, etc. 

- Acessibilidade metodológica - Relacionada à atuação docente em 

sala de aula com promoção de processos de diversificação curricular, 

flexibilização e utilização de recursos para viabilizar a aprendizagem de alunos 

PCD. 

- Acessibilidade nas comunicações – Remoção de barreiras na 

comunicação interpessoal, escrita e virtual. Presença de intérprete na sala de 

aula, nos laboratórios de informática e demais laboratórios, em consonância com 

a Lei de Libras e Decreto de Acessibilidade. 

- Acessibilidade Digital – Eliminação de barreiras de comunicação 

digital, equipamentos e programas adequados, de conteúdo e apresentação da 

informação em formatos alternativos. Acervo em formato acessível ao estudante 

portador de deficiência. 

Caso seja verificada a dificuldade do discente em aprender e 

acompanhar o grupo, são oferecidos recursos adequados, reestruturação 

curricular e metodologias diferenciadas, assim como uma última alternativa: outra 

opção de curso como demonstração da concretização da inclusão. 

Sendo evidenciada a necessidade do treinamento de profissionais 

envolvidos no processo ensino-aprendizagem, como coordenadores, 

professores e demais funcionários, com especialistas em cada área, é oferecido 

suporte para o atendimento ao aluno. 

O processo ensino-aprendizagem demanda o envolvimento 

interpessoal professor/aluno, bem como com muitos outros funcionários dentro 

do âmbito acadêmico, embora tenha o público-alvo definido como discente, o 

envolvimento de demais atores do processo da educação superior se faz 

necessária, tanto da esfera administrativa, quanto da esfera diretorial, e todos 

aqueles que estão direta ou indiretamente integrados à vivência do estudante do 

ITPAC. 

São direcionados instrumentos técnicos em formato devolutivo para 

as coordenações de curso, para direcionamento de metodologia a ser utilizada 

em sala de aula pelos docentes daquele curso. Assim, como direcionamento, são 

encaminhadas, em formato de relatório, para a Coordenação Acadêmica ao final 

de cada semestre, as demandas apresentadas ao Núcleo e as atividades por ele 

efetivadas.  
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6.2.3 Programa de Nivelamento Acadêmico – PNA  

 

O PNA visa ofertar vagas que atendam a minorias e garantam a 

permanência do educando na educação superior por meio de programas de 

compensação de deficiências de sua formação escolar anterior, permitindo-lhes 

competir em igualdade de condições nos processos de ensino-aprendizado dos 

cursos de graduação. O PNA destina-se prioritariamente aos alunos ingressantes 

matriculados no 1º período de cada curso de graduação e objetiva, dentre vários 

fins: 

➢ Possibilitar ao aluno a revisão dos conteúdos básicos das 

disciplinas de Biologia, Física, Matemática, Língua Portuguesa/Redação, 

Química e Informática; 

➢ Reduzir problemas como a evasão ou reprovação do aluno já nas 

primeiras séries do curso; 

➢ Possibilitar aos acadêmicos o aprimoramento e a ampliação de 

conhecimentos e/ou habilidades. 

 

6.2.4 Núcleo de Experiência Discente – NED 

 

O Núcleo de Experiência Discente é um serviço de apoio aos 

estudantes coordenado por um profissional da área de psicologia. O apoio 

psicopedagógico é desenvolvido a partir da implantação de duas ações básicas, 

a orientação educacional e a atenção ao aluno pelo professor, com orientação 

de atividades em horário extraclasse. 

Com o objetivo de promover melhoria das relações sócio afetivas 

como apoio ao processo de aprendizagem, o ITPAC instituiu o Programa de 

Apoio Psicopedagógico aos seus estudantes. As funções deste programa são: 

➢ Disponibilizar profissional especializado aos alunos, oferecendo 

apoio pedagógico e psicológico para grupos, visando a adaptação do estudante 

ao curso em cada uma de suas etapas de inserção na vida acadêmica; 

➢ Proporcionar apoio psicológico ou psiquiátrico, por 

encaminhamento, se necessário; 

➢ Prover sessões de orientação e acompanhamento nos estudos, 
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individuais ou coletivos, para favorecer a melhoria das capacidades, relações e 

condições sócio-afetivas que constituem um elemento crucial para o êxito no 

processo de aprendizagem. 

O NED, além de prestar apoio ao corpo discente, também tem a 

função de, em parceria com o coordenador do curso, promover sugestões para 

melhorar/orientar as atividades pedagógicas e o desempenho didático da equipe 

de professores quanto à metodologia de ensino adotada, sugerindo o uso de 

diferentes técnicas didáticas e recursos pedagógicos disponíveis. 

 

Monitoria 

 

O ITPAC tem como interesse primordial gerar recursos humanos de 

qualidade intelectual e tecnológica para atuarem nas funções inerentes as suas 

formações profissionais. Para tanto, além da busca da excelência em suas 

atividades didáticas e laboratoriais, mantém, junto à comunidade acadêmica o 

Programa Institucional de Monitoria (PIM). 

Esse programa de Monitoria tem como objetivo, oportunizar ao 

monitor experiência da vida acadêmica, promover a integração de alunos de 

séries ou períodos mais avançados com os demais, a participação em diversas 

funções da organização e desenvolvimento das disciplinas do curso, além de 

treinamento em atividades didáticas. 

Levando-se em conta a melhoria da qualidade do ensino e a 

quantidade de atividades que o aluno deve realizar em que é natural o surgimento 

de dúvidas; O ITPAC mantém o sistema de plantões de monitoria, em que o 

monitor, de uma determinada disciplina, está disponível, semanalmente, para 

orientar os colegas na execução de trabalhos e auxiliá-los nas dúvidas 

O Programa de Monitoria visa contribuir para a melhoria da qualidade 

dos cursos de graduação, promover cooperação entre professores e alunos e 

estimular a iniciação à docência. 

Assim, o aluno monitor desenvolverá suas atividades em contato 

direto com os colegas e com o professor orientador, adquirindo, através de suas 

experiências, habilidades diretamente relacionadas ao processo de ensino e 

aprendizagem. 
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O programa de Monitoria de Graduação do ITPAC é gerido pelo 

Núcleo de Experiência Discente – NED. 

 

Apoio Financeiro (Bolsas) 

FIES 

O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) é um programa do 

Ministério da Educação (MEC), destinado a financiar a graduação na educação 

superior de estudantes matriculados em cursos superiores não gratuitas, na 

forma da Lei 10.260/2001. Tem como objetivo conceder financiamento a 

estudantes em cursos superiores não gratuitos, com avaliação positiva nos 

processos conduzidos pelo MEC e ofertados por instituições de educação 

superior não gratuitas aderentes ao programa. 

O novo FIES é um modelo de financiamento estudantil moderno, que 

divide o programa em diferentes modalidades, possibilitando juros zero a quem 

mais precisa e uma escala de financiamentos que varia conforme a renda familiar 

do candidato. 

O novo FIES traz melhorias na gestão do fundo, dando sustentabilidade 

financeira ao programa a fim de garantir a sustentabilidade do programa e 

viabilizar um acesso mais amplo ao ensino superior. E como forma de facilitar o 

ingresso no ensino superior, o ITPAC oferece vagas no programa de 

Financiamento Estudantil. 

O candidato deverá acessar o site do sistema de seleção do 

FIES  (fies.mec.gov.br), para se cadastrar. Para identificar o ITPAC na opção da 

unidade ao qual vai se inscreve, o candidato deverá buscar por: Instituto 

Tocantinense Presidente Antônio Carlos. 

Após esta etapa, entra em ação a Comissão Permanente de 

Supervisão e Acompanhamento (CPSA). A CPSA é responsável pela validação 

das informações prestadas pelo estudante no ato da inscrição, bem como dar 

início ao processo de aditamento de renovação dos contratos de financiamento. 

A Comissão será composta por cinco membros, sendo dois 

representantes da instituição de ensino, dois representantes da entidade máxima 

de representação estudantil da instituição de ensino e um representante do corpo 

http://fies.mec.gov.br/
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docente da instituição de ensino. 

Os representantes da Comissão deverão integrar o corpo docente, 

discente e administrativo do local de oferta de cursos. Caso não exista entidade 

representativa dos estudantes no local de oferta de cursos, os representantes 

estudantis serão escolhidos pelo corpo discente da instituição. 

PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS - PROUNI 

Programa Universidade para Todos (Prouni), do Ministério da 

Educação, é um programa que oferece bolsas de estudo, integrais e parciais 

(50%), em instituições particulares de educação superior. 

Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve comprovar renda 

familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo. Para as bolsas 

parciais (50%), a renda familiar bruta mensal deve ser de até 3 salários mínimos 

por pessoa. Somente poderá se inscrever no Prouni o estudante brasileiro que 

não possua diploma de curso superior e que tenha participado do Enem mais 

recente e obtido, no mínimo, 450 pontos de média das notas. Além disso, o 

estudante não pode ter tirado zero na redação. 

No ano de 2021, o Conselho Superior do ITPAC, aprovou a Resolução 

CONSUP Nº 007/2021, que institui o Regulamento Institucional para Concessão 

de Benefícios parciais ou totais, bem como financiamentos, para alunos da 

Graduação e Pós-graduação. 

Este traz em seu bojo as seguintes bolsas, descontos e 

financiamentos: 

Bolsas ProUni; 

Desconto de Antecipação; 

Desconto Familiar; 

Desconto Melhor Idade; 

Desconto Monitoria; 

Desconto Extensão; 

Desconto Iniciação Científica; 
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Desconto Portadores de Diploma; 

Desconto Transferência Externa; 

Desconto Reabertura, previsto no artigo 5º, § 9º desta portaria; 

Campanha Amigo indica Amigo;  

Desconto Programa de Bolsas; 

                 Desconto Modalidade ENEM, Previsto no artigo 5°, §12° desta 

portaria; 

Financiamento Estudantil – FIES; 

Financiamento Estudantil ofertado por Instituições Privadas; 

Convênios com Instituições Públicas e Privadas; 

 

Mobilidade e Internacionalização 

O cenário educacional mundial tem passado por profundas 

transformações nos últimos anos. Além dos inúmeros avanços tecnológicos em 

várias áreas do conhecimento, um fenômeno que tem sido observado é a 

transposição das fronteiras geográficas, no âmbito educacional. Diante desta 

realidade, a internacionalização das atividades de ensino, pesquisa e extensão 

é condição sine qua non para sua inserção no mundo globalizado, cada vez mais 

intercultural e conectado. 

 A Internacionalização, no âmbito do ITPAC, consiste em um 

conjunto de ações – mobilidade acadêmica, intercâmbio bilateral, oferta de 

idiomas, disciplinas em língua estrangeira e cursos gerais, desenvolvimento de 

pesquisa, cooperação institucional, projetos internacionais, adesão a editais de 

programas de financiamento, oferta e participação em eventos internacionais, 

participação em projetos em rede internacional – que visam à consolidação e 

expansão da IES, no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão, de forma a 

suscitar o seu desenvolvimento (de todo o seu corpus). A elaboração da política 

de Internacionalização do ITPAC, foi feita à luz do Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI (2022-2026). 

 O Núcleo de Internacionalização é o setor responsável pela 

execução das ações de internacionalização, bem como pela proposição de 
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atividades, projetos e programas estratégicos da IES, em parceria com os 

professores de língua estrangeira, acadêmicos, coordenações de curso, direção 

acadêmica e demais setores.  

 Esta política, portanto, visa nortear e potencializar as ações de 

internacionalização do ITPAC, servindo como guia para a elaboração de projetos 

e para a promoção de parcerias institucionais, em prol da qualidade do ensino, 

da pesquisa, da extensão e do desenvolvimento humano, acadêmico e 

profissional do estudante, do corpo docente e também do corpo técnico 

administrativo da IES. 

 A Internacionalização, no que tange às ações institucionais, refere-

se à cooperação pacífica e produtiva com instituições de ensino e pesquisa, bem 

como com organizações cujas atividades promovam, direta ou indiretamente, o 

ensino, a pesquisa, a extensão e a inovação científica e social, oriundas de todos 

os países com os quais o Brasil mantém relações diplomáticas. O princípio 

norteador das relações do ITPAC com seus parceiros, brasileiros ou 

internacionais, será o da reciprocidade, como forma de promover o equilíbrio, em 

todas as ações de internacionalização. 

Com isso o ITPAC promoverá e potencializará as ações de 

internacionalização, por meio de acordos com instituições parceiras, em prol da 

qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão e do fomento ao desenvolvimento 

acadêmico e profissional dos discentes, docentes e colaboradores do corpo 

técnico e administrativo. 

Neste sentido, a política de internacionalização do ITPAC terá como 

objetivos: 

● aproximar o conhecimento global à realidade local – perspectiva 

GLOCAL (pense global, aja local) 

● gerar oportunidades de mobilidade de alunos de graduação, pós-

graduação e professores, garantindo a provisão de ensino com padrão de 

excelência internacional; 

● aprimorar as atividades de ensino, pesquisa, extensão e pós-

graduação por meio do estabelecimento de parcerias e redes internacionais; 

● consolidar acordos de cooperação com setores da sociedade em 

nível internacional, colaborando com temas e desafios globais; 

● promover e divulgar, na perspectiva da Rede de IES do Grupo Afya, 



 

 

129 

 

 

programas e eventos em âmbito nacional; 

● fomentar a pesquisa com vistas à publicação em revistas e 

periódicos internacionais; 

● participar de Programas Nacionais e Internacionais de fomento à 

internacionalização; 

● estabelecer programas para estudo de idiomas para o corpo 

docente, discente e técnico administrativo, no âmbito da extensão universitária; 

● promover uma cultura de internacionalização entre toda a 

comunidade do ITPAC a fim de fortalecer a imagem e inserção institucional no 

cenário mundial. 

 

6.3 Política de Acompanhamento de Egressos 

 

O ITPAC valoriza a experiência dos profissionais que estão passando 

pelo ambiente acadêmico e que, após sua formação, possam contribuir com a 

visão das condições de mercado de trabalho, das exigências em relação aos 

conhecimentos, às competências e às habilidades profissionais. Assim, o 

acompanhamento de egressos representa renovação institucional que, a partir 

do contato com ex-alunos, suas realidades pessoais, acadêmicas e 

profissionais, apreendem dados significativos do contexto profissional de cada 

curso, para a atualização e o enriquecimento do ensino de Graduação e Pós-

Graduação, da Pesquisa e da Extensão. 

O Programa de Acompanhamento tem como objetivo estreitar o 

relacionamento entre a Instituição e seus egressos, desencadeando ações de 

aproximação, contato direto e permanente, por meio de todas as formas de 

comunicação possíveis e viáveis. Para tanto, são adotadas algumas ações, tais 

como: 

• Criação de uma base de dados, com informações atualizadas dos 

egressos; 

• Criação de espaço no site para que os egressos possam se 

cadastrar, a fim de manter um diálogo constante com a instituição, oferecendo 

um espaço de debates sobre sua vida profissional e atuação social; 
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• Disponibilização aos egressos de informações sobre eventos, 

cursos, atividades e oportunidades oferecidas pelo ITPAC, a fim de promover um 

relacionamento contínuo entre a Instituição e seus egressos. 

Além disso, o Programa de Acompanhamento dos Egressos busca 

viabilizar uma linha permanente de estudos e análises sobre discentes egressos, 

a partir das informações coletadas, objetivando avaliar a qualidade do ensino e 

adequação da formação do profissional para o mercado de trabalho. 

O ITPAC busca, sempre, atender as diretrizes da Comissão Nacional 

de Avaliação da Educação Superior (CONAES), no que se refere às políticas de 

avaliação dos estudantes, incluindo os ex-alunos. Para tanto, dispõe de um setor 

que é responsável por orientar, desenvolver e encaminhar ex-alunos para o 

mundo do trabalho. 

O acompanhamento ao egresso objetiva coletar informações sobre 

atuação na área, levantamento dos empregadores e profissionais liberais, 

campos de atuação, principais demandas do mercado e principais deficiências 

na formação, entre outros. 

Para este acompanhamento, o ITPAC utilizará de mecanismos 

adequados para conhecer a opinião dos egressos sobre a formação recebida, 

tanto curricular quanto ética, para saber o índice de ocupação entre eles, para 

estabelecer relação entre a ocupação e a formação profissional recebida. 

Ademais, a opinião dos empregadores dos egressos é utilizada para revisar o 

plano e os programas e a existência de atividades de atualização e formação 

continuada para os egressos.  
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7. POLÍTICAS DE GESTÃO 

 

7.1 Processos de Gestão Institucional 

 

A gestão institucional exige que a função gerencial seja desenvolvida 

em todos os níveis hierárquicos da instituição e tenha a capacidade de responder 

às demandas e às expectativas da comunidade interna e externa; reconstruir, 

quando se fizer necessário, as ideias e os conteúdos do PDI; acompanhar as 

mudanças políticas, econômicas, sociais, demográficas e culturais que afetam a 

instituição e o ensino superior; aperfeiçoar o processo de avaliação de modo a 

reunir estudos e orientações que subsidiem cientificamente a decisão e a 

implementação de medidas que conduzam à execução do PDI.  

O ITPAC, para os efeitos de sua administração e para seu 

funcionamento, conta com órgãos normativos, deliberativos, executivos e 

suplementares, cuja composição, competências e atribuições estão definidas em 

seu Regimento Interno, bem como o modo de eleição, mandato e recondução. 

 

O ITPAC é constituído pelos seguintes órgãos: 

I – Os órgãos consultivos, normativos e deliberativos superiores:  

a) Conselho Superior (CONSUP).  

 

II – Os órgãos autônomos superiores:  

a) Ouvidoria;  

b) Comissão Própria de Avaliação (CPA);  

 

III – Os órgãos da administração superior:  

a) Diretoria Geral; 

b) Coordenação de Graduação;  

c) Coordenação Administrativo-Financeira;  

d) Coordenação de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e 

Internacionalização;  

 

IV – O órgão regulatório superior:  

a) Procuradoria Institucional (PI); 
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b) Recenceador Institucional (RI);  

 

V – Os órgãos executivos:  

a) Coordenações dos Cursos de Graduação;  

b) Coordenação de Pós-Graduação;  

c) Coordenação de Pesquisa;  

d) Coordenação de Extensão; 

e) Coordenação Parque de Empreendedorismo, Qualificação e 

Inovação;  

f) Coordenação Relações Internacionais.  

 

VI – Os órgãos deliberativos dos cursos/programas acadêmicos:  

a) Colegiados dos Cursos de Graduação;  

b) Colegiados dos Cursos de Pós-graduação.  

 

VII - Os órgãos suplementares:  

a) Núcleo de Experiência Discente (NED);  

b) Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente (NAPED);  

c) Secretaria Geral;  

d) Biblioteca;  

e) Setores Administrativos; 

 f) Laboratórios de Ensino.  

 

Além destes órgãos, há os Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs), 

de cada curso de graduação e as Comissões internas, criadas para fins 

específicos pela Diretoria, de caráter temporário ou permanente. 

A hierarquia do ITPAC é representada através do Organograma 

abaixo (Figura 4), sendo que cada órgão apresenta suas funções e atribuições 

descritas no Regimento Interno da IES (ANEXO 01). 
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Figura 4: Organograma da IES. 

 

Com base no Organograma e no Regimento Interno do ITPAC, 

percebe-se que em determinados órgãos há a participação dos membros da 

Comunidade Interna e externa. 

Essas representações podem ser descritas em quatro (04) pilares, 

assim distribuídos: 

I. Os docentes estão representados, com direito a voz e voto, nos 

seguintes órgãos colegiados: Conselho Superior, NDE, Colegiado de Curso e 

CPA; 

II.  Os técnicos administrativos estão representados, com direito a 

voz e voto nos seguintes órgãos colegiados: Conselho Superior, CPA, CIPA, 

entre outros;  

III. Os discentes estão representados, com direito a voz e voto nos 

seguintes órgãos colegiados: Conselho Superior, Colegiado de Curso, CPA e 

Organizações Estudantis;  
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IV. A sociedade civil organizada será representada na Comissão 

Própria de Avaliação (CPA) . 

O Colegiado de Curso é a instância básica dos cursos de graduação, 

responsável pela estruturação administrativa, incluindo a execução das políticas 

voltadas às atividades de ensino, pesquisa e extensão, decididas pelo NDE com 

vistas à sua efetiva integração no âmbito comunitário e do desempenho de cada 

um deles, tendo como finalidade assessorar a implementação do projeto 

pedagógico do curso e discutir temas ligados ao curso, planejar e avaliar as 

atividades acadêmicas do curso. 

O Colegiado de Curso é integrado, por, no mínimo, os seguintes 

membros:  

I - O Coordenador de Curso, que o preside;  

II - Dois (02) representantes do corpo docente do curso, escolhidos 

por seus pares, com mandato de dois anos, podendo ser reconduzido; e, 

III - Um (01) representante do corpo discente, indicado pelo Diretório 

ou Centro Acadêmico do Curso, com mandato de um ano, sem direito à 

recondução. 

No ITPAC, o colegiado de curso terá as seguintes atribuições: 

I - Distribuir encargos de ensino, pesquisa e extensão entre seus 

professores e tutores, respeitadas as especialidades;  

II - Deliberar sobre os programas e planos de ensino das disciplinas;  

III - Emitir parecer sobre os projetos de ensino, iniciação científica e 

de extensão que lhe forem apresentados, para decisão final do CONSUP;  

IV - Pronunciar-se sobre aproveitamento de estudos e adaptações de 

alunos;  

V - Opinar sobre admissão, promoção e afastamento de docentes e 

tutores;  

VI - Aprovar o plano e o calendário anual de atividades do Curso, 

elaborado pelo Coordenador;  

VII - Exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei 

e neste Regimento. 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é um órgão consultivo e de 

assessoramento à Coordenação de Curso, vinculado ao Colegiado do Curso, 

responsável pela concepção, consolidação, acompanhamento e contínua 
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atualização do Projeto Pedagógico do Curso – PPC, conforme regulamentado 

pela Resolução CONAES Nº 01, de 17 de junho de 2010, em que normatiza o 

Núcleo Docente Estruturante. 

Posto isto, o NDE do ITPAC terá as seguintes atribuições: 

I - Elaborar o PPC, definindo sua concepção e fundamentos, bem 

como acompanhar sua implantação e consolidação;  

II - Avaliar continuamente o PPC, encaminhando proposições de 

atualização ao Colegiado de Curso;  

III - Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do 

curso;  

IV - Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes 

atividades de ensino constantes no currículo;  

V- Indicar formas de incentivo a linhas de pesquisa e extensão, 

vinculadas às necessidades da graduação, do mercado de trabalho e afinadas 

com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso e Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI). 

O Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente (NAPED), no 

âmbito da estrutura organizacional do ITPAC, caracteriza-se como um órgão de 

apoio didático-pedagógico, subordinado à Coordenação de Graduação, 

constituindo-se um instrumento de acompanhamento, orientação, supervisão e 

avaliação das práticas pedagógicas dos cursos de Graduação da Instituição. 

São objetivos do NAPED: 

• Qualificar, sistematicamente, os processos educativos do sistema 

de ensino da Instituição, em conformidade com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais; 

• Orientar e acompanhar os professores sobre questões de caráter 

didático-pedagógico; 

• Promover a permanente qualificação do corpo docente a partir de 

projetos específicos; 

• Contribuir com a Comissão Própria de Avaliação (CPA) nos 

processos avaliativos institucionais; 

• Contribuir com o Núcleo Docente Estruturante (NDE) no processo 

de elaboração, desenvolvimento e reestruturação do Projeto Pedagógico, 
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visando a sua permanente melhoria, objetivando a efetivação da missão 

institucional; 

• Auxiliar as atividades funcionais dos órgãos de apoio e prestação 

de serviços para o corpo docente; 

• Desempenhar as demais atividades que recaiam no âmbito de suas 

competências e aquelas delegadas ou definidas pela Coordenação de 

Graduação. 

O NAPED visa desenvolver as seguintes ações: 

• Auxiliar os colegiados dos cursos no planejamento e execução das 

ações que favoreçam o cumprimento da missão institucional, em conformidade 

com este PDI e Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs); 

• Desenvolver atividades voltadas para a ética profissional e 

pedagógica; 

• Fomentar discussões e práticas focadas nos fundamentos 

pedagógicos da docência universitária; 

• Promover o debate e a implementação de atividades focadas nas 

tendências pedagógicas contemporâneas, enfatizando as temáticas do 

planejamento, do processo ensino-aprendizagem, das técnicas de ensino e da 

avaliação da aprendizagem; 

• Auxiliar, quando solicitado, os NDEs dos cursos, no 

desenvolvimento das reflexões inerentes à implantação, desenvolvimento e 

avaliação do Projeto Pedagógico; 

• Analisar semestralmente os resultados da autoavaliação 

institucional, no âmbito das reflexões didático-pedagógicas dos cursos de 

graduação; 

• Apoiar os professores, de forma coletiva ou individualizada, nos 

processos de planejamento, desenvolvimento e avaliação das atividades 

docentes; 

• Promover oficinas pedagógicas e/ou cursos, de acordo com as 

demandas apresentadas pelos docentes; 

• Promover espaços coletivos de reflexão sobre a docência 

universitária, realizados periodicamente. 

Os processos de gestão institucional consideram a autonomia e a 
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representatividade dos órgãos gestores e colegiados e a participação de 

docentes, tutores, técnicos-administrativos, discentes e da sociedade civil 

organizada. 

- REPRESENTATIVIDADE DOCENTE E TUTORIAL 

A Direção da IES sabe que uma Unidade geradora de conhecimento, 

como é uma instituição de ensino superior, não pode ser regida por um poder 

centralizador e autoritário. Por isso, a gestão da IES é compartilhada com todos 

os atores institucionais. Os atores que exercem maior contribuição nesse 

processo são os professores, pois são eles que, através de diversos 

mecanismos, atuam ativamente na gestão educacional, sugerindo e agindo de 

forma autônoma e proativa. A formalização desse comportamento está explícita 

no Regimento da IES, através da composição do Conselho Superior, dos 

Conselhos de Curso, da Comissão Própria de Avaliação - CPA, do Núcleo 

Docente Estruturante - NDE, dentre outros órgão e comissões que integram a 

gestão da IES.  

O corpo docente e tutorial da IES tem representação, com direito à 

voz e voto, no Conselho Superior, órgão colegiado superior, na forma do 

Regimento da IES.  

A representação docente e tutorial tem por objetivo encaminhar 

reivindicações e aspirações dos professores e tutores, com vistas à promoção e 

integração na comunidade acadêmica na consecução das finalidades da 

Instituição.  

Todos os docentes e tutores dos cursos de graduação ITPAC são 

convidados, ainda, a contribuir com o Projeto Pedagógico do seu curso. Isso se 

dá através de:  

1. Atualização do conteúdo programático das suas unidades 

curriculares. Primeiramente, os professores são orientados a rever os programas 

das unidades curriculares, sempre que necessário, para atender a evolução da 

área. Nessa oportunidade, eles fazem uma reflexão sobre a atualização e 

aplicabilidade do conteúdo transmitido. A bibliografia também é atualizada, 

acrescentando livros novos, periódicos para, assim, solicitar a aquisição de 

novos títulos.  

2. Reunião. O docente, semestralmente, é convidado a participar de 

reuniões para uma maior integração para que possa haver práticas multi, inter, 
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intra e transdisciplinares (Semana/Encontro Pedagógica).  

3. Participação. O professor pode elaborar textos para o projeto 

pedagógico, coordenar laboratórios específicos, orientar alunos, coordenar 

atividades de extensão, monitoria e pesquisa, dentre outras ações pertinentes ao 

projeto pedagógico do seu curso.  

Ao término de cada momento acima descrito, os docentes e os tutores 

apresentam as suas contribuições para os projetos pedagógicos dos cursos nos 

itens: conteúdo programático, práticas de avaliação, metodologias inovadoras, 

integração das unidades curriculares entre outros.  

- REPRESENTATIVIDADE DISCENTE 

A IES, em consonância com as políticas de organização estudantil, 

estimula a participação de alunos em projetos, programas e parcerias 

institucionais desenvolvidas. O seu espaço educacional e de convivência é 

constituído em ambiente favorável à produção intelectual e a participação 

discente em iniciativas acadêmicas. Oferece espaços para estimular a 

participação dos alunos, como: centros acadêmicos; representação das turmas 

(desenvolvimento de lideranças); avaliação institucional; entre outros.  

Os alunos podem compor o seu diretório e ainda têm 

representatividade nos órgãos colegiados superiores da IES (Conselho Superior, 

Conselhos de Curso e Comissão Própria de Avaliação (CPA) – com direito de 

voz e voto – e outras comissões que por ventura venham a ser formalizadas. 

 

7.2 Titulação do Corpo Docente 

 

O corpo docente que atua no ITPAC possui formação adequada às 

disciplinas que ministram e demonstra experiência compatível com a natureza 

das atividades acadêmicas. Além disso, esses professores estão em constante 

processo de reciclagem, nas suas áreas de atuação profissional e docência, por 

meio de congressos, simpósios, palestras e pesquisas científicas.  

É composto por profissionais formados em outras regiões do país, que 

migraram para o Tocantins em busca de oportunidade de emprego. A IES tem 

procurado contratar profissionais com maior tempo possível para atividades 

acadêmicas, como também dar oportunidade aos professores para buscarem a 

qualificação, estabelecendo um vínculo entre o fazer pedagógico e o exercício 
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profissional, oferecendo, deste modo, um profissional cada vez mais 

comprometido com a construção do conhecimento e com o compromisso social. 

Abaixo, tem-se a relação do Corpo Docente, nos cursos de Medicina 

e Odontologia, em referência ao Censo da Educação Superior de 2021. 

 

Quadro 12: Relatório de Docentes Vinculados ao Curso de Medicina por 

Titulação e Regime de Trabalho, com base no Censo de 2021. 

Curso 
Regime de 

Trabalho 
Especialista Mestre Doutor Total 

Medicina 

Tempo 

Integral 

21 4 6 31 

Tempo 

Parcial 

35 9 2 46 

Horista 8 4 4 16 

Total 64 17 17 93 

 

Quadro 13: Relatório de Docentes Vinculados ao Curso de Odontologia por 

Titulação e Regime de Trabalho, com base no Censo de 2021. 

Curso 
Regime de 

Trabalho 
Especialista Mestre Doutor Total 

Odontologia 

Tempo 

Integral 

1 1 - 1 

Tempo 

Parcial 

- - 3 3 

Horista  8 3 12 

Total 1 9 6 16 

 

Neste PDI, consta o cronograma de expansão de contração de 

Docentes para a expansão do corpo docente, com a maturação das matrizes 

curriculares dos cursos de Medicina e Odontologia (Quadro 13). 
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Quadro 14: Cronograma de expansão do corpo docente para a vigência do PDI 

2022/2026. 

TITULAÇÃO 2022 2023 2024 2025 2026 

Doutores 17 18 20 22 26 

Mestres 30 31 33 34 35 

Especialistas 55 55 52 50 48 

REGIME DE 

TRABALHO 
2022 2023 2024 2025 2026 

Integral 32 33 34 35 36 

Parcial 45 47 49 52 53 

Horista 25 25 24 23 21 

 

7.3 Políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente, seu 

aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de 

trabalho 

 

O Plano de Carreira Docente (PCD) do ITPAC tem como princípios 

fundamentais respeitar a dignidade e a isonomia na carreira docente, bem como: 

• Valorizar o docente como pilar da qualidade do ensino; 

• Permitir que o docente planeje seu futuro junto da instituição; 

• Levar em conta a produção e o desempenho individual do docente; 

• Incentivar e buscar maior aderência do corpo docente junto à 

instituição. 

O Plano de Carreira Docente (PCD) constitui-se, portanto, no 

instrumento básico de gestão dos docentes visando organizar e normatizar, para 

todo o quadro docente, aquilo que tange a cargos, carreiras e salários e suas 

implicações com as demais funções da gestão de pessoas, com destaque para 

o recrutamento, seleção, registro, cadastro e pagamento de pessoal. 

Como instrumento de ação gerencial tem, dentre outros, os seguintes 

objetivos: 

• Retribuição justa em relação aos serviços prestados; 

• Equilíbrio com o mercado de trabalho; 

• Mecanismos adequados à captação e preservação de um quadro 
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docente de qualidade; 

• Manutenção do equilíbrio entre os interesses organizacionais e dos 

profissionais do magistério superior. 

A implantação do presente PCD busca concretizar um importante 

passo na busca de sua visão institucional, qual seja, ser reconhecida como a 

melhor opção em Educação Superior para alunos, professores, colaboradores e 

acionistas. 

Buscando oferecer uma política de incentivo a capacitação e 

qualificação aos docentes, a Instituição mantém plano de carreira e plano de 

capacitação docente. O novo Plano de Cargos e Salários foi implantado na IES 

em julho de 2020. 

As políticas de incentivo à formação continuada e desenvolvimento de 

corpo docente do ITPAC apresentam as seguintes diretrizes básicas: contratação 

de docentes, preferencialmente com o título de mestre e/ou doutor e com 

experiência acadêmica e profissional compatível com a função; capacitação e 

apoio aos professores para o atendimento a alunos portadores de necessidades 

especiais, tais como curso de LIBRAS; criação de mecanismos de atualização 

profissional e docente; facilitação aos docentes, que estejam cursando 

programas de relevância acadêmica.  

Além disso, são realizados: treinamento semestral com todos os 

professores da instituição por meio de ações pedagógicas que envolvem 

dinâmicas e discussões voltadas ao desenvolvimento profissional do docente na 

área didático-pedagógica; ações de capacitação docente, no início de cada 

semestre letivo, com a finalidade de oferecer treinamentos e cursos de 

capacitação nas ferramentas e práticas pedagógicas instituídas pela IES; cursos 

e palestras de formação docente sempre que necessários.  

O ITPAC conta com o assessoramento que garante o 

comprometimento com as Políticas de Atendimento ao Discente. Propõe, ainda, 

capacitação para docentes e colaboradores da IES, no intuito de oferecer 

educação continuada, e mais: uma estratégia de suporte para a inclusão dos 

alunos portadores de deficiência. A proposta é oferecer capacitação adequada 

aos docentes, tutores e aos colaboradores administrativos para que todos os 

envolvidos no processo de educação, inclusive quanto à acessibilidade plena, 
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tenham condições de desenvolver um trabalho adequado às necessidades 

institucionais.  

 

7.4 Políticas de pessoal, as carreiras do corpo técnico- administrativo, 

seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de 

trabalho 

 

A contratação de pessoal do corpo técnico-administrativo é realizada 

conforme o desenvolvimento e crescimento do ITPAC e da necessidade de cada 

setor. As contratações são realizadas através do Departamento de Gente e 

Gestão. Todos os profissionais passam por um rigoroso processo seletivo, que 

incluem provas, entrevistas e, em alguns casos, simulação prática das suas 

atividades. 

A admissão é feita pela Mantenedora e o contrato realizado na forma 

da legislação trabalhista. A contratação se dá, também, respeitando o Decreto nº 

3298/99 e a Lei nº 7853/89, fixando a política nacional para integração de 

pessoas portadoras de deficiências no mercado de trabalho e na sociedade. A 

Direção Geral do ITPAC pode realizar a seleção de pessoal mediante concurso 

de provas e títulos, inclusive para progressão interna. Todos os funcionários são 

capacitados e acompanhados no trabalho, de forma contínua, em suas 

atividades pelos responsáveis por área. Quando da admissão, o mesmo recebe 

orientações gerais sobre características atitudinais desejáveis no ambiente 

acadêmico, sobre qualidade na prestação de serviços educacionais e sobre 

atividades técnicas específicas para cada categoria funcional. 

O pessoal não docente é atendido pelo Plano de Capacitação e é 

beneficiado pelo Plano de Cargos e Salários (PCS), que estabelece critérios de 

admissão e progressão na carreira do Quadro do Pessoal Técnico-administrativo 

da IES. 

O Plano de Cargos e Salários, protocolado junto ao órgão competente 

em 06/09/2017 sob o NAA/DRT-TO 46226.002902/2017-93, objetiva regular as 

condições de admissão, demissão, direitos, vantagens, progressão na carreira, 

deveres e responsabilidades dos membros do quadro social da Instituição. 

Considerando os cronogramas, podem comprovar-se, cotejando 

inúmeras ações implantadas e verificáveis, que as políticas de pessoal, seu 
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aperfeiçoamento, seu desenvolvimento e as condições de trabalho praticadas 

são perfeitamente coerentes com o que o ITPAC  almeja. 

A gestão do corpo técnico-administrativo da IES é coerente com o 

plano de carreira (Plano de Cargos e Salários). 

O ITPAC prevê a abertura de novas vagas para o atendimento das 

necessidades do ITPAC. As vagas são solicitadas e encaminhadas à aprovação 

pela Direção Geral. 

  

Quadro 15: Cronograma de expansão do Corpo Técnico-

Administrativo para a vigência do PDI 2022/2026. 

Funcionários 
2022 2023 2024 2025 2026 

80 90 100 110 112 

 

 

7.5 Política de capacitação e formação continuada para o corpo de 

tutores presenciais e a distância 

 

A política de capacitação e formação continuada para o corpo de 

tutores presenciais e à distância do ITPAC, envolvendo a formação continuada 

(capacitação), está regulamentada e segue o mesmo padrão da existente para 

os docentes e colaboradores da IES descrita nos indicadores anteriores.  

A referida política tem como objetivo preparar os tutores para o 

desenvolvimento de atividades na modalidade à distância (apoio e participação 

em unidades curriculares e cursos), bem como possibilitar a reciclagem e 

aprimoramento de tutores já capacitados para atuação nesta modalidade. 

O ITPAC considera a capacitação como um direito dos tutores para o 

exercício de sua cidadania e para o seu aperfeiçoamento profissional e pessoal. 

Para tanto, a Instituição disponibiliza programas de capacitação em EaD aos 

tutores, de acordo com o interesse dos cursos, além de atualização com novas 

tecnologias voltadas ao EaD. O principal objetivo da capacitação é o 

aperfeiçoamento técnico, científico e cultural dos tutores, na perspectiva da 

construção de um padrão unitário de qualidade, que venha a se constituir em um 

diferencial competitivo da IES. 
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A IES também dispõe de uma equipe multidisciplinar responsável pelo 

desenvolvimento do EaD no ITPAC e, também, de capacitação dos tutores nos 

aspectos relacionados às suas tecnologias e métodos. Como os materiais são 

especializados em cada conteúdo ou tema, oferece, ainda, treinamentos e 

programas de capacitação continuados para os tutores. 

 

7.6 Projeto de acervo acadêmico em meio digital, com a utilização de 

método que garanta a integridade e a autenticidade de todas as 

informações contidas nos documentos originais 

 

O Projeto do acervo acadêmico digital do ITPAC foi motivado pela 

edição da lei que institui a obrigatoriedade da digitalização do acervo e portarias 

que regulamentam a secretaria digital, emissão de certificados e diplomas 

digitalmente assinados e a otimização de espaços e diminuição de custos com 

manutenção de acervo (espaços, condicionamentos, etc), além de garantia da 

segurança dos documentos. 

A Legislação que trata sobre o assunto é: 

Decreto 9.235, de 15 de dezembro de 2017: Decreta a todo sistema 

federal de ensino que todos os documentos que compõem o acervo acadêmico 

devem ser convertidos para meio digital com garantias de integridade (artigos 21 

e 104); 

Portarias nº 330 e 1095 – abr. e out/2018: Dispõe sobre a emissão 

de diplomas em formato digital nas instituições de ensino superior; 

Portarias nº 554 e NT 13/2019 – mar/2019 e dez/2019: Regulamenta 

o registro e diploma digital e prazo de 24 meses para implantar (10/12/2021); 

Portarias nº 315 – abr/2018: os documentos e informações que 

compõem o acervo acadêmico deverão ser convertidos para o meio digital, no 

prazo de vinte e quatro meses. Ainda regulamenta: 

• Acervo acadêmico = documentos produzidos e recebidos 

referentes à vida acadêmica e necessários para comprovações; 

• Deve utilizar o certificado ICP Brasil. 

Portaria nº 332 – mar/2020: Alterou o prazo da Portaria nº 15 

abr/2018 de digitalização do acervo para 48 meses, ou seja, abril/2022 devido à 

pandemia da COVID-19. 
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O Projeto do acervo acadêmico digital do ITPAC – Palmas seguirá três 

etapas, descritas a seguir: 

 

1. PREPARAÇÃO PARA A SECRETARIA DIGITAL 

✓ Criação da comissão de digitalização do ITPAC, segundo a 

legislação (Figura 4); 

✓ Levantamento das classificações junto às secretárias acadêmicas 

e definição da estrutura dos documentos; 

✓ Analisar acervo físico para definição do cronograma; 

✓ Definição do escopo e cronograma de treinamento e de 

acompanhamento da digitalização do acervo; 

✓ Instalação do componente de integração com o RM TOTVS; 

✓ Definir equipe na unidade responsável pela digitalização do acervo 

legado; 

✓ Garantir infraestrutura física e sala de digitalização; 

✓ Realizar os treinamentos; 

✓ Implantar diploma digital e realizar treinamento. 
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Figura 5: Portaria de nomeação da comissão de digitalização do ITPAC. 

 

2. DIGITALIZANDO O ACERVO ATUAL 

✓ Importar acervo legado digitalizado para o RM; 

✓ Realizar digitalização do acervo legado físico para o RM; 

✓ Validar Diploma Digital; 

✓ Iniciar o estancamento de papel nas matrículas e demais 

processos de rotina. 

 

3. ROTINA DIGITAL 

✓ Realizar descarte adequado do acervo físico; 

✓ Manutenção do processo de digitalização / estancamento de papel. 

A equipe do projeto do grupo Afya é contituída da seguinte forma: 
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Figura 6: Equipe do projeto do grupo Afya 

 

7.7 Sistema de Controle de Produção e Distribuição de Material Didático 

 

Embora o ITPAC oferte cursos na modalidade EaD, há a oferta de 

unidades curriculares – ou de parte da carga horária destas – dos cursos 

presenciais na modalidade EaD, obedecendo ao limite de até 40% da carga 

horária, em conformidade com a Portaria n. 2.117, de 6 de dezembro de 2019. 

Nesse sentido e tendo em vista que um dos elementos determinantes 

no sucesso ou não para o ensino a distância é o material didático, o ITPAC dispõe 

de um sistema de controle e produção e distribuição de material didático moderno 

e eficiente.  

Para o sucesso do ensino na modalidade à distância é fundamental 

que o material didático seja planejado, produzido e combinado – de forma 

coerente e harmonizada com os demais recursos – a fim de proporcionar ao 

aluno a possibilidade do autoaprendizado, da plena compreensão do conteúdo e 

da construção do conhecimento. Por isso, mais do que na educação presencial, 

na modalidade EaD, os cuidados na produção do material devem ser redobrados: 

da linguagem e programação visual até as mídias escolhidas; todos os aspectos 

devem ser bem checados.  
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Nesse sentido, o ITPAC conta com um plano de logística excelente 

para a produção e distribuição do material didático, o que permite que o aluno 

que se matricule nos cursos que tem previsão de unidades curriculares (integral 

ou parcial) ofertadas na modalidade EaD receba, em tempo exíguo, o material 

necessário ao acompanhamento das aulas. O material é escrito na forma 

dialógica e amplia o conteúdo colocado nas web aulas ou vídeo aulas. 

O material didático é disponibilizado em mídias diversas aos 

estudantes e é projetado, analisado, revisado e concebido de modo a permitir a 

excelente execução das atividades da unidade curricular ofertada nesta 

modalidade. Garante, assim, que a formação definida nos projetos pedagógicos 

dos cursos seja plenamente atendida, uma vez que atende a critérios de 

abrangência, adequação bibliográfica, às exigências da formação, 

aprofundamento e coerência teórica. 

É disponibilizado, pela instituição, um setor com uma equipe 

multidisciplinar que implanta o plano de logística para a produção e distribuição 

do material didático. Todo o fluxo é planejado para atender de forma excelente a 

demanda real dos cursos e conta, ao menos, com três áreas específicas no setor: 

1. Distribuição do Material Didático; 2. Seleção de Conteúdo; e 3. Produção do 

Material Didático. 

O primeiro setor relaciona-se à análise da adequação dos conteúdos 

do material aos projetos pedagógicos dos cursos e das aulas do Ambiente Virtual 

de Aprendizagem - AVA, para que apresentem consonância e diálogo entre si. 

O segundo setor é responsável pelo planejamento e controle da 

produção do material didático, cuidando para que a produção venha a acontecer 

de modo a atender plenamente, em termos de prazo, as necessidades dos 

cursos. 

O terceiro e último setor cuida da logística de disponibilização do 

material didático aos discentes.  

De forma simplificada, o setor segue as seguintes etapas: 

1) Seleção de conteúdo – execução e avaliação técnica por docentes, 

de acordo com os componentes curriculares, para validação e adequação aos 

projetos pedagógicos dos cursos. Sendo aprovados, são encaminhados à 

produção e, em paralelo, à produção de conteúdos complementares para que as 



 

 

149 

 

 

aulas no AVA dialoguem e sejam consonantes e, ao mesmo tempo, 

complementares e ampliativas. 

2) Produção de material didático – etapa em que ocorre a logística de 

produção de forma efetiva. Neste processo, são produzidos os vídeos, textos 

complementares, infográficos e/ou quaisquer outros materiais complementares 

que auxiliem o estudante no processo ensino-aprendizagem, conforme 

metodologia adotada para cada componente curricular.  

3) Disponibilização do material didático – refere-se à logística de 

disponibilização do material didático, objetivando que o aluno o tenha em tempo 

hábil para iniciar seus estudos. 

As perspectivas atuais de uso das mídias na EaD, com alternativas de 

comunicação e maneiras de utilização em contínuo desenvolvimento, exigem 

uma permanente atualização e flexibilidade para analisar as possibilidades de 

incorporar esses meios nas atividades docente/discente na modalidade EaD. 

Assim, o ITPAC, na sua política, dispõe de aspectos de revisão, atualização e 

aprofundamento dos conhecimentos sobre as inovações tecnológicas e técnicas 

de gestão existentes e as várias formas de explorá-las com vistas a promover a 

melhoria do material didático a ser utilizado. 

Ressalta-se que, na elaboração do material didático, busca-se, 

sempre, comtemplar a adoção e a implementação dos Referenciais de Qualidade 

em EaD, as pesquisas acadêmicas desenvolvidas na área, os projetos 

pedagógicos dos cursos e as melhores práticas. Assim, busca-se: I) consonância 

com os princípios metodológicos, epistemológicos e políticos explicitados nos 

PPCs; II) o desenvolvimento das habilidades e competências específicas de cada 

curso; III) diversidade no uso de mídias e linguagens (verbal e não verbal); IV) 

adequação ao contexto socioeconômico e cultural dos alunos; V) detalhamento 

dos objetivos da aprendizagem em cada unidade curricular e suas atividades; VI) 

apresentação de atividades desafiadoras que coloquem o aluno em movimento 

para buscar, pesquisar e interagir com colegas e com o professor e tutor; VII) 

construção dos conteúdos dos cursos em conformidade com suas DCNs, de 

forma organizada e sistemática, aproveitando a web para abordagens 

interdisciplinares; VIII) indicação de bibliografia e websites complementares para 

o aprofundamento dos conteúdos; IX) o uso de linguagem objetiva, direta e 
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dialógica; X) possibilitar acessibilidade para estudantes com deficiência e/ou com 

necessidades especiais. 
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8. PLANEJAMENTO E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

 

8.1 Sustentabilidade Financeira: Relação com o Desenvolvimento 

Institucional 

 

A manutenção e o desenvolvimento da IES, se faz por meio de 

dotações orçamentárias da Entidade Mantenedora; dotações que a qualquer 

título lhe concedam os poderes públicos, entidades privadas ou físicas; e 

anuidades e taxas escolares.  

Tais recursos são gerenciados pela Direção Geral e Coordenação 

Administrativa-Financeira, a fim de dar suporte à operacionalização das políticas 

voltadas para os programas de ensino, investigação científica, extensão e pós-

graduação, além da manutenção e melhorias em sua infraestrutura física e 

acadêmica. Para isso, são definidos critérios de alocação dos recursos. Os 

recursos são alocados de acordo com a previsão orçamentária.  

Os recursos financeiros são oriundos essencialmente do recebimento 

das mensalidades dos cursos de graduação, pós-graduação, extensão, taxas e 

dotações financeiras da Mantenedora e são regidos pelo orçamento da 

Instituição que disciplina a previsão da receita e a fixação das despesas. Uma 

vez captados recursos, estes são alocados para as atividades de ensino, 

pesquisa, extensão e gestão para que se possam suprir suas necessidades em 

decorrência da realização das atividades planejadas a serem executadas. 

Também são mantidas as atividades operacionais, investimentos em 

infraestrutura da IES, aquisição de materiais e equipamentos para a área 

administrativa e laboratórios assim como o efetivo pagamento de suas 

obrigações legais.  

A Direção Geral do ITPAC e a Coordenação Administrativo-

Financeiro, são responsáveis pela gestão estratégica e operacional das finanças 

e compatibilização dos recursos recebidos com as necessidades institucionais, 

visando à manutenção do equilíbrio financeiro da Instituição, através do 

acompanhamento sistemático da receita/despesa e indicadores de desempenho. 

O desempenho econômico-financeiro e o comportamento e evolução 

da receita e da despesa são monitorados pela Mantenedora. Ressalta-se a 
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estreita colaboração entre a Mantenedora e a Mantida, por intermédio de seus 

dirigentes superiores, o que facilita a promoção das atividades consideradas 

adequadas, a cada momento do crescimento institucional. 

Os ajustes são promovidos sempre que necessário, na receita, 

despesa ou nos investimentos através de revisões orçamentárias. 

Com planejamento e prioridades bem definidas, os recursos 

provenientes das mensalidades são aplicados diligentemente em favor do seu 

projeto educacional e, consequentemente, dos alunos. Essa prática assegura 

para que o desenvolvimento da IES seja efetivo e previsível. 

Vale ressaltar que o ITPAC mantém vários programas na área 

acadêmica para captação e manutenção dos alunos que, além de ajudá-los na 

efetivação dos seus estudos superiores, contribui para a realização da receita 

prevista, possibilitando à Instituição o cumprimento do seu plano de 

investimentos e das despesas de custeio. Para o acompanhamento da 

inadimplência, há um setor responsável que analisa alternativas de pagamento 

dos débitos vencidos, para possibilitar ao aluno a continuidade dos estudos. 

 

Quadro 16: Demonstrativo da Receita Prevista e Plano de Investimentos para o 

período de vigência deste PDI 

Demonstrativo 

Financeiro 
2022 2023 2024 2025 2026 

RECEITAS 

(Mens. dos boletos) 

Anuidade / Mensalidade 

(+) 

 R$ 

118.521.387,15  

 R$ 

130.806.224,41  

 R$   

143.886.846,85  

 R$ 

158.275.531,53  

 R$ 

174.103.084,69  

Bolsas (-) 
(R$ 

12.093.039,39) 

(R$ 

13.342.234,89) 

(R$ 

14.676.458,38) 

(R$ 

16.144.104,22) 

(R$ 

17.758.514,64) 

Impostos (-) (R$ 982.338,14) (R$ 1.080.571,95) (R$ 1.188.629,15) (R$ 1.307.492,06) (R$ 1.438.241,27) 

Demais Deduções (-) (R$ 156.201,01) (R$ 171.821,11) (R$ 189.003,22) (R$ 207.903,54) (R$ 228.693,90) 

Inadimplência (-) 
(R$ 

3.555.641,61) 
(R$ 3.924.186,73) (R$ 4.316.605,41) (R$ 4.748.265,95) (R$ 5.223.092,54) 

Taxas (+) R$ 46.389,24 R$ 51.028,16 R$ 56.130,98 R$ 61.744,08 R$ 67.918,49 

DESPESAS 

Acervo Bibliográfico (-) (R$ 268.510,20) (R$ 295.361,22) (R$ 324.897,34) (R$ 357.387,08) (R$ 393.125,78) 
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Aluguel (-) 
(R$ 

6.324.540,72) 
(R$ 6.980.084,46) (R$ 7.678.092,91) (R$ 8.445.902,20) (R$ 9.290.492,42) 

 

Despesas 

Administrativas(-) 

(R$ 

8.006.481,82) 
(R$ 8.807.130,00) (R$ 9.687.843,00) 

(R$ 

10.656.627,30) 

(R$ 

11.722.290,03) 

Equipamentos (-) (R$ 620.260,00) (R$ 682.286,00) (R$ 750.514,60) (R$ 825.566,06) (R$ 908.122,67) 

Eventos (-) (R$ 130.000,00) (R$ 143.000,00) (R$ 157.300,00) (R$ 173.030,00) (R$ 190.333,00) 

Manutenção (-) (R$ 405.800,00) (R$ 446.380,00) (R$ 491.018,00) (R$ 540.119,80) (R$ 594.131,78) 

Mobiliário (-) (R$ 997.337,00) (R$ 150.000,00) (R$ 165.000,00) (R$ 181.500,00) (R$ 199.650,00) 

Pagamento Pessoal 

Administrativo (-) 

(R$ 

7.696.160,24) 
(R$ 8.465.776,26) (R$ 9.312.353,89) 

(R$ 

10.243.589,28) 

(R$ 

11.267.948,21) 

Pagamento Professores 

(-) 

(R$ 

21.132.633,25) 

(R$ 

23.245.896,58) 

(R$ 

25.570.486,23) 

(R$ 

28.127.534,86) 

(R$ 

30.940.288,34) 

Pesquisa e Extensão (-) (R$ 164.681,90) (R$ 181.150,09) (R$ 199.265,10) (R$ 219.191,61) (R$ 241.110,77) 

Treinamento (-) (R$ 82.400,00) (R$ 90.640,00) (R$ 99.704,00) (R$ 109.674,40) (R$ 120.641,84) 

 

 

8.2 Sustentabilidade Financeira: Participação da Comunidade Interna  

 

O orçamento é uma ferramenta indispensável para que os gestores 

acompanhem as finanças da Instituição, comparando o previsto com o realizado. 

Ele é elaborado de forma participativa, englobando todos os setores e núcleos 

da Instituição. 

A Contabilidade é, objetivamente, um sistema de informação e 

avaliação destinado a prover seus usuários com demonstrações e análises 

econômicas, financeiras, físicas e de produtividade, reunindo, no balancete, as 

informações de todos os setores responsáveis pela geração de despesa e de 

receita, para avaliação contábil da Instituição. Tem como principais funções a 

execução da contabilização de operações financeiras e de bens patrimoniais, o 

registro e a escrituração contábil da documentação e dos atos e fatos 

administrativos, a elaboração das demonstrações contábil e financeira, a análise 

e conferência da documentação das transações, a manutenção dos arquivos dos 

livros e documentação das transações, a elaboração de programas e 

procedimentos para encerramento do balanço geral e atualização do plano de 

contas.  
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A gestão orçamentária e a gestão econômico-financeira são de 

responsabilidade do Diretor Geral, a quem cabe liberar os pagamentos dos 

recursos humanos (professores, técnico-administrativos, colaboradores) e outras 

despesas de custeio, de acordo com orçamento operacional. 
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9. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA IES 

E DOS CURSOS 

 

Para a vigência do PDI 2022/2026 não haverá expansão de novos 

cursos de graduação, priorizando a maturação dos cursos de graduação já 

implantados e em funcionamento. 
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10. INFRAESTRUTURA 

10.1 Instalações Administrativas e Acadêmicas 

 

O ITPAC possui infraestrutura adequada para as atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, capazes de suprir as demandas das 

comunidades interna e externa, conforme especificação. 

As instalações administrativas do ITPAC contabilizam diversos 

espaços adequados ao número de usuários e para o pleno desenvolvimento 

das atividades administrativas que ali são desenvolvidas e à integração de 

todos os órgãos que compõe a sua estrutura educacional.  

As instalações administrativas são isoladas de ruídos externos, com 

boa audição interna, ventilação adequada às necessidades climáticas locais, 

quando necessário. Possuem iluminação condizente às ações administrativas 

assim como mobiliários e equipamentos especificamente adequados aos 

setores. São algumas instalações administrativas e acadêmicas da IES: 

- Direção Geral; 

- Coordenação Acadêmica; 

- Coordenação Administrativa-Financeira; 

- Recepção;  

- Sala de Reuniões da Direção; 

- Sala de Reuniões;  

- Coordenações de Cursos; 

- Coordenação de Internato; 

- Apoio Operacional; 

- Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente; 

- Comissão Própria de Avaliação; 

- Núcleo de Experiência Discente; 

- Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão; 

- Núcleo de Inovação e Empreendedorismo; 

- Núcleo de Mobilidade Acadêmica e Internacionalização; 

- Clínica Odontológica; 

- Ambulatório; 

- Sala de Professores 
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- Laboratório de Informática; 

- Laboratório de Anatomia Orgânica; 

- Laboratório de Anatomia Sintética; 

- Laboratório Multidisciplinar I, II e III; 

- Laboratório de Técnica Cirúrgica; 

- Coordenação de Laboratório; 

- Centro de Simulação em Saúde; 

- Almoxarifado; 

- Copa; 

- Sala de Descanso; 

- Secretaria Geral; 

- Departamento de Gente e Gestão;  

- Comunicação e Marketing; 

- Tecnologia da Informação; 

- Biblioteca; 

- Ouvidoria; 

- Cantina; 

- Reprografia; 

- Sala de Apoio Discente e outras dependências. 

 

As áreas livres (corredores e áreas de convivência) para circulação 

possuem higienização e manutenção de acordo com mais exigentes padrões 

com pessoal contratado pela IES.  

Todas as instalações da IES são compatíveis com as condições de 

acesso para portadores de necessidades especiais, conforme Decreto n° 

5296/2004. 

 

10.2 Salas de aula 

 

O ITPAC dispõe de salas de aula com infraestrutura adequada, 

sofrendo, quando necessário, ou em situações específicas, manutenção e/ou 

adequações condizentes com as atividades que são desenvolvidas. 

As salas têm ambiente agradável, climatizado, com metragem 

adequada ao número de estudantes, iluminação artificial e natural e mobiliário 
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próprio; além de recursos de informática e audiovisuais que podem ser 

disponibilizados durante as aulas e/ou atividades. Além disso, contam com 

acesso à internet, projetores fixos ou em regime de reserva antecipada, caixas 

de som, quadros brancos, carteiras confortáveis, ótima acústica e em 

conformidade com os padrões de limpeza e conservação. As carteiras e mesas 

são de fácil manuseio, o que permite configurações espaciais variadas e 

adequadas a diferentes estratégias de ensino e aprendizagem. 

Os discentes, docentes e tutores, além de ter em sala de aula acesso 

à tecnologia, podem acessar a internet a partir de seus notebooks, tablets, 

smartphones ou outros equipamentos, através da internet sem fio disponibilizada 

na instituição. Os alunos e os professores têm, ainda, ao seu dispor, uma equipe 

de apoio especialmente preparada para dar a assistência necessária no suporte 

aos equipamentos e manutenção da limpeza das salas, contando com uma 

dinâmica específica, proporcionando a comodidade necessária para o 

desenvolvimento das atividades prevista para acontecer em salas de aula. 

Preocupada em bem atender às necessidades individuais da 

comunidade acadêmica e sempre visando a sua responsabilidade social, esta 

instituição leva em consideração, nos seus projetos de infraestrutura física, 

condições de alcance, com segurança e autonomia, de acessibilidade a pessoas 

com deficiência e/ou com mobilidade reduzida, bem como para pessoas com 

necessidades especiais. As salas de aula contam com carteiras para obeso e 

mesas adaptadas para cadeirantes. 

Diante do exposto, ressalta-se que esta instituição dispõe de salas de 

aula adequadas e suficientes ao número de alunos matriculados nos cursos, bem 

como em condições adequadas à plena utilização, por parte dos professores e 

dos alunos, no desenvolvimento das atividades acadêmicas que devem ser 

realizadas em salas de aula. 

 

10.3 Auditório 

 

O ITPAC disponibilizará em 2022, auditório para o desenvolvimento 

das atividades acadêmicas e eventos diversos voltados tanto para a comunidade 

acadêmica quanto ao público em geral.  O espaço físico previsto é adequado 

para o número de usuários e comodidade necessária às atividades a serem 
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desenvolvidas. O espaço contará com boa acústica, iluminação condizente, 

climatização, conforto, recursos audiovisuais, acessibilidade e atenderá aos 

requisitos de dimensão, limpeza e segurança. Além disso, disponibilizará acesso 

à internet sem fio e cabeamento, mesa de som e demais recursos para realização 

de videoconferências.  

Em atendimento ao no Decreto nº 5.296/2004 e à Lei nº 13.146/2015, 

o auditório contará com todas as condições necessárias à promoção da 

acessibilidade à pessoa com deficiência e/ou com mobilidade reduzida, 

possibilitando a utilização com segurança e autonomia, total ou assistida, como 

determina a legislação vigente. 

 

10.4 Sala de professores 

 

A sala conta com internet sem fio e equipamentos necessários ao 

desenvolvimento pleno das atividades previstas pela modalidade presencial e 

demais itens necessários para o atendimento aos comandos e necessidades 

advindos desta modalidade.  

Os recursos de tecnologias da informação e comunicação 

disponibilizados na sala são apropriados para o quantitativo de docentes e 

tutores. Além disso, o espaço permite o descanso e o desenvolvimento de 

atividades de lazer e integração e, ainda, é disponibilizado apoio técnico-

administrativo próprio e espaço para a guarda de equipamentos e materiais. 

O espaço conta com mesas individuais e coletivas, bancadas para 

notebooks e computadores desktop, material de expediente, copa exclusiva, 

bebedouro e sofá. Os mobiliários são modernos e a conexão com a internet é 

ininterrupta.  

Ressalta-se que a sala de professores também apresenta plenas 

condições de acessibilidade, em acordo com a Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência. 

 

10.5 Espaços para Atendimento aos Discentes 

 

O ITPAC dispõe de diversos espaços para atendimento aos discentes. 

São eles: Secretaria Geral, Núcleo de Experiência Discente (NED); Núcleo de 
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Inovação e Empreendedorismo; Central de Atendimento ao Aluno; Biblioteca; e 

outros, como a Direção, as Coordenações de Curso de Graduação e Pós-

graduação; Coordenação de Pesquisa, Coordenação de Extensão, Núcleo de 

Mobilidade Acadêmica e Internacionalização.  

O Núcleo de Experiência Discente (NED) tem como objetivo a 

promoção de ações voltadas ao corpo discente da IES, com vistas ao 

desenvolvimento de habilidades e competências fundamentais para o 

fortalecimento do perfil profissional. Com espaço adequado e sob a 

responsabilidade de uma pedagoga especialista e uma psicóloga, conta com 

adequada iluminação, climatização, acústica, mobiliário, segurança e limpeza.  

A Secretaria Geral é o setor responsável pelo atendimento ao aluno, 

cujo objetivo é receber, registrar, arquivar e atualizar a documentação referente 

à vida acadêmica dos alunos da Instituição. O espaço apresenta espaço 

adequado, incluindo a área de atendimento e sala reservada para arquivos e 

serviços internos.  

O ITPAC dispõe de instalações para as coordenações de cursos de 

graduação e de pós-graduação e demais coordenações, além de uma recepção, 

onde se situa o pessoal de apoio aos coordenadores.  

Todos estes espaços possuem iluminação condizente, ar-

condicionado, mobiliário moderno e estão adequados às ações acadêmico-

administrativas a que se destinam, bem como estão em conformidade com o 

Decreto n° 5.296/2004 e à Lei nº 13.146/2015 que tratam dos direitos das 

pessoas com deficiência e/ou com mobilidade reduzida. 

 

10.6 Espaços de Convivência e de Alimentação 

 

As áreas de convivência do ITPAC constituem em espaços que 

integram a área de alimentação, com serviços acadêmicos e administrativos. A 

sua dimensão é adequada à integração dos membros da comunidade acadêmica 

e, além disso, são acessíveis aos diferentes públicos.  

Existem serviços adequados e variados nesses espaços, a exemplo 

de: lanchonete com bancada e cadeiras, acesso à internet sem fio, mural 

informativo com tabela de horários, editais de monitoria e diversos serviços 

oferecidos pela IES. 
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Esses espaços podem ser utilizados também para o desenvolvimento 

de atividade de extensão, abertos ao público interno e externo, bem como 

apresentações de discentes e docentes, noites culturais, shows, teatros, dentre 

outros. 

Os espaços de convivência estão muito bem identificados e atendem 

às necessidades do ITPAC, uma vez que estão adequados às atividades, contam 

com acessibilidade e com avaliação periódica, que possibilita a elaboração de 

um cronograma de gerenciamento de sua manutenção. 

Além disso, atendem aos aspectos de quantidade, dimensão, limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação, segurança e conservação. As acomodações 

garantem todo o conforto necessário à comunidade atendida.  

A política de infraestrutura que a instituição adota é a da manutenção 

preventiva, a qual ocorre todo fim de semestre letivo e início do próximo, 

preparando os ambientes e equipamentos para uso seguro e com qualidade, e 

também adota a política de manutenção corretiva, sob demanda, ou seja, em 

qualquer necessidade de reparo, adequação ou instalação que necessitem 

rápida implantação, a instituição realiza de imediato. 

 

10.7 Instalações sanitárias 

 

As instalações sanitárias que são disponibilizadas no ITPAC estão 

dimensionadas e são mantidas de forma a atender, plenamente, aos requisitos 

de espaço físico, acessibilidade, iluminação, ventilação e limpeza. Estão 

distribuídas pelas áreas, sendo divididas entre os sexos masculinos e femininos, 

além de banheiros familiares e fraldários. 

Além disso, as instalações sanitárias contam com banheiros 

adequados às pessoas com deficiência e/ou com mobilidade reduzida, em 

acordo com o Decreto nº 5.296/2004. Nesse sentido, esses banheiros 

apresentam portas adaptadas, barra de apoio nas paredes, instalação de lavabos 

em altura acessível aos usuários de cadeira de rodas, sem barreiras 

arquitetônicas. 

 Há um plano de avaliação periódica quanto às demandas e à 

qualidade das instalações sanitárias, bem como um plano de gerenciamento da 
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manutenção patrimonial, que permitem subsidiar a gestão na implantação e 

melhorias desses espaços. 

Diante do exposto, ressalta-se que todas as instalações sanitárias 

desta instituição apresentam condições plenas em termos de espaço físico, 

equipamentos sanitários modernos, adequação às normas de acessibilidade, 

higiene, iluminação, ventilação e limpeza. 

 

 

10.8 Infraestrutura Física e Tecnológica Destinada à CPA 

 

Para a realização das inúmeras atividades da Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), como reuniões, contatos telefônicos, troca de e-mails, 

impressões e cópias de documentos, acesso à rede interna e à internet, 

desenvolvimento de documentos, apresentações, análise de dados, dentre 

outras tarefas, o ITPAC mantém, à disposição dos membros da CPA, 

infraestrutura física e instrumental-tecnológico de qualidade. 

Nesse contexto, os membros da CPA contam com sala equipada com 

mesa, cadeiras, microcomputadores interligados em rede cabeada e sem fio, 

com acesso à internet em banda larga, licenças Microsoft Office (Word, Excel, 

PowerPoint, MS-Project) e programas estatísticos. Além disso, contam, também, 

com impressora, scanner, copiadora, linha telefônica, mobiliários e equipamentos 

para armazenamento de documentos e relatórios de avaliação interna e externa, 

além de locais para reuniões. A sala é isolada de ruídos externos, com boa 

audição interna, ventilação adequada às necessidades climáticas locais, limpeza 

e com acessibilidade conforme legislação pertinente. 

A CPA também tem à disposição uma equipe técnica de apoio 

permanente, com recursos tecnológicos para apoio nas reuniões e tabulação dos 

resultados do Programa de Autoavaliação. 

 

10.9 Bibliotecas 

 

10.9.1. Infraestrutura 

 

Para promover uma educação superior de qualidade, auxiliando nos 
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estudos, capacitação e formação dos estudantes e de toda a comunidade 

acadêmica, o ITPAC conta com Biblioteca Física e Digital. 

A missão da biblioteca do ITPAC é proporcionar à comunidade 

acadêmica, egressos formados no ITPAC comunidade externa, o acesso aos 

materiais e informações bibliográficas promovendo o conhecimento, de forma 

sustentável e inclusiva. Para isso contamos com um acervo para os cursos 

oferecidos pela IES no qual integra-se diversas áreas do conhecimento, além de 

espaço para estudos e pesquisas em grupos e individuais. 

A responsável pela Biblioteca da IES é uma bibliotecária com registro 

no conselho profissional (CRB). Além dela, outros assistentes e estagiários 

fazem o atendimento ao público em geral, que permite o funcionamento da 

Biblioteca, de segunda a sábado, para atendimento à comunidade acadêmica. A 

Biblioteca atende também a comunidade externa, contribuindo, desta forma, com 

a socialização do seu acervo a todos os interessados. 

A IES adota uma política para expandir e modernizar o espaço físico 

de sua Biblioteca, visando a qualidade de vida e do trabalho no âmbito interno. 

A Biblioteca possui, ainda, Estatuto próprio de funcionamento e 

gerenciamento do acervo, que pode ser apreciado quando necessário. 

As instalações da Biblioteca proporcionam um ambiente próprio para 

o estudo e a pesquisa bibliográfica, com espaços para leituras individuais e em 

grupos, para pesquisa pela Internet, consulta ao acervo, presencial ou remoto, 

além de prateleiras e móveis próprios para a guarda do acervo.  

A Biblioteca é adequada ao número de usuários e aos fins a que se 

destina e obedece aos critérios de salubridade, ou seja, é climatizada, bem 

iluminada, limpa e segura. Além disso, este ambiente é adaptado às pessoas 

com deficiência ou com mobilidade reduzida e possui, nas suas proximidades, 

equipamentos de proteção contra incêndio.  

A Biblioteca possui uma área apropriada, distribuídas da seguinte 

forma: 

- Espaço para leitura individual; 

- Espaço para leitura em grupo; 

- Espaço para acervo; 

- Espaço para leitura em geral; 

- Espaço para processamento técnico; 



 

 

164 

 

 

- Espaço preferencial para portadores de deficiência. 

A Biblioteca conta com computadores, distribuídos para o 

atendimento, para a pesquisa do acervo e para a bibliotecária. Há rede WiFi para 

os alunos em todo o ambiente.  

Além dos terminais da Biblioteca para acesso à Internet, a 

comunidade acadêmica tem à sua disposição os terminais no laboratório de 

informática.  

A atualização tecnológica desses equipamentos é realizada 

periodicamente, de acordo com o plano de informática determinado pelo setor de 

informática. O aumento do número de terminais à disposição dos usuários 

mantém a relação inicial e, de acordo com a evolução dos usuários, mais 

terminais são adquiridos. 

Em atenção às pessoas com deficiência, há instalado o software 

específico (DOS VOX - possibilita que pessoas cegas ou com baixa visão, com 

um baixo nível de escolaridade, se tornem capazes de utilizar o computador, 

trazendo assim muitos benefícios às suas vidas e VLIBRAS – que possibilita a 

pessoas surdas a utilização do computador e materiais impressos), teclados em 

Braille e fones de ouvido. 

A Biblioteca tem como objetivo principal, oferecer serviços que 

colaborem para o aprimoramento e desenvolvimento constate do conhecimento 

dos seus usuários. Assim, os principais serviços oferecidos aos usuários são: 

− Empréstimo domiciliar nas categorias: alunos de graduação e 

funcionários, três obras, por seis dias corridos; professores, cinco obras, por 15 

dias; 

− Consulta in loco para não usuários (público externo); 

− Pesquisa bibliográfica on-line pelos computadores de consulta; 

− Serviço de referência, atendimento pessoal ou por email, com 

esclarecimento e orientações sobre as fontes de pesquisas existentes; 

− Orientação, via elaboração de referências bibliográficas, para 

trabalhos acadêmicos e TCC, em complementação aos dados fornecidos pelos 

professores de Metodologia Científica em sala de aula, em consonância com as 

normas ABNT; 
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− Orientação, quanto ao uso da biblioteca, para otimização da 

utilização dos recursos e materiais oferecidos, permitindo o livre acesso às 

estantes. 

− Acesso a CD-ROOMs que acompanham os livros; 

− Disponibilização de microcomputadores para pesquisa na Internet, 

além de vários terminais de acesso existentes nos Laboratórios de Informática; 

− Empréstimo informatizado: Sistema RM TOTVS Gestão 

Bibliotecária integrado ao Educacional, com cadastro automático do corpo 

discente, docente e funcionários. 

São desenvolvidos os serviços de seleção e aquisição de material 

bibliográfico, levantamento bibliográfico, tratamento da informação, preparo para 

empréstimo e disseminação da informação.  

O acesso ao material bibliográfico ocorre por meio de catálogo 

informatizado ou ainda pela Internet.  

Os serviços destinam-se, exclusivamente, aos discentes, docentes e 

funcionários da IES. Ao público externo é apenas reservado o direito a consulta 

interna.  

Estão automaticamente inscritos na Biblioteca alunos, professores e 

funcionários da Instituição. Os usuários devem estar atentos às instruções gerais 

e aos avisos nos murais da Biblioteca e da IES e, respeitar o Estatuto interno da 

Biblioteca.   

A Biblioteca é gerenciada em suas rotinas pelo Software RM Gestão 

Bibliotecária, programa desenvolvido pela TOTVS. 

Com isso, a biblioteca está integralmente informatizada, no que se 

refere à consulta ao acervo e aos recursos da pesquisa e empréstimo domiciliar. 

Conta com microcomputadores para consultas ao acervo, para a pesquisa 

informatizada e para o sistema de empréstimo.  

Está disponível para seus usuários um sistema de levantamento 

bibliográfico através do catálogo informatizado (base de dados) e que funciona 

com as seguintes facilidades:  

- Acesso remoto para consultas/reservas do acervo;  

- Consultas do acervo em terminais;  

- Controle de movimentação de acervo 

(empréstimo/consultas/cobrança) com relatórios estatísticos;  
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- Integração com a área acadêmico-administrativa, possibilitando o 

efetivo controle na cobrança de livros não devolvidos. 

A Biblioteca Digital tem como missão disponibilizar ao aluno mais uma 

opção de acesso aos conteúdos necessários para uma formação acadêmica de 

excelência através de um meio eficiente, acompanhando as novas tendências 

tecnológicas. 

A Biblioteca Digital do ITPAC disponibiliza a plataforma “Minha 

Biblioteca”, que irá contribuir para o aprimoramento e aprendizado do aluno. Ela 

possui diversos recursos interativos e dinâmicos que contribuem para a 

disponibilização e o acesso a informação de forma prática, acessível e eficaz. 

A plataforma “Minha Biblioteca” é uma parceria dos Grupos A e Gen e 

seus selos editoriais. Grupo A (Artmed, Artes Médicas, Bookman, Penso; 

McGraw-Hill); Grupo Gen (Atlas, LTC, Guanabara Koogan, Santos, Roca, 

Forense, Saraiva, Manole) e editoras convidadas: Cengage, Cortez, Grupo 

Autêntica e Zahar. Com estas editoras o aluno terá acesso a cerca de 12 mil 

títulos, além de poder interagir em grupo e propor discussões no ambiente virtual 

da plataforma. 

A biblioteca digital possui acesso ilimitado para todos os alunos e 

professores do ITPAC. Seu acesso é disponibilizado pelo Portal do aluno ou 

Portal do professor (Sistema Online). 

A IES mantém ainda assinatura das seguintes bases de dados:  

✓ EBSCO (tendo dentro desta, Fonte Acadêmica, World Politics 

Review, Academic Search Premier); 

✓ Minha Biblioteca (com 8.834 títulos disponíveis); 

✓ PEBMED – WHITEBOOK. 

 

10.9.2. Plano de Atualização do Acervo 

 

O ITPAC conta com plano de atualização e expansão do acervo, com 

viabilidade para sua execução, bem como alocação de recursos, ações 

corretivas associadas ao acompanhamento, avaliação do acervo pela 

comunidade acadêmica e dispositivos inovadores. 

O acervo da Biblioteca, impresso e virtual, é adquirido conforme os 

(PPCs) Projetos Pedagógicos dos Cursos ministrados e é permanentemente 
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atualizado, através da consulta aos catálogos das editoras e das indicações dos 

alunos, professores, coordenadores de curso e da equipe da Biblioteca.  

A Biblioteca promove a atualização e adequação do acervo, de forma 

permanente, crescendo e se atualizando através de compras, doações e 

permutas sendo projetada para que haja um crescimento a cada semestre, a 

partir do acervo inicial. Garantindo um investimento de no mínimo (2%) do lucro 

líquido anual para tal finalidade. 

A Biblioteca apresenta um acervo dimensionado acima da média da 

demanda inicial prevista para os cursos e apresenta uma política de aquisição, 

expansão e atualização do acervo que atende plenamente às necessidades do 

ITPAC. 

 

10.10 Laboratórios didáticos especializados 

 

O ITPAC dispõe de laboratórios especializados de práticas didáticas 

para cursos de graduação, uma vez que, pela natureza da atividade profissional, 

é requerido. 

Os laboratórios para práticas didáticas são normatizados por 

regulamento próprio, onde estão descritas as normas de funcionamento, 

utilização, conservação, biossegurança e segurança, atendendo as 

necessidades institucionais. 

Todo mobiliário/equipamentos está condizente com excelente padrão 

de qualidade quanto à durabilidade, condições de limpeza, segurança, 

manutenção e conforto. 

Quando da implantação de laboratórios para aulas práticas, o ITPAC 

está atento às condições de segurança aos seus usuários, tendo em vista que 

as instalações acadêmicas são espaços destinados às funções acadêmicas. 

Assim, planeja suas edificações para atender todas as condições de segurança 

e biossegurança com saídas de evacuação sinalizadas para o caso de 

emergência e com equipamentos adequados e de fácil acesso, 

proporcionalmente distribuídos, atendendo as Normas da CIPA, além de 

vigilância permanente em todos os turnos, ou seja, por vigias no turno da noite e 

segurança durante o dia.  

A qualidade dos recursos materiais específicos está coerente com o 
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projeto pedagógico de cada curso, favorecendo a aquisição e ampliação do 

conhecimento e o exercício de práticas profissionais.  

Estão regulamentadas e implantadas as normas de segurança, 

biossegurança e conservação que são demandadas de um esforço coletivo de 

todas as pessoas que estão ligadas direta ou indiretamente a esses laboratórios, 

pois, um ambiente laboratorial organizado e disciplinado favorece a credibilidade 

da Instituição e de todos que lá trabalham.  

O serviço de higienização dos laboratórios é um passo importante 

para garantir a limpeza das áreas internas e externas – piso, teto, paredes, 

janelas, portas, bancadas, equipamentos, ar condicionado, recolhimento de lixo 

e dedetização. Os laboratoriais possuem sinalizações de risco que permitem 

identificar a melhor saída, em caso de emergência, bem como as condições de 

permissibilidade de acesso àquelas áreas.  

Encontram-se em funcionamento os seguintes Laboratórios: 

1. Laboratório de Anatomia Orgânica; 

2. Laboratório de Anatomia Sintética; 

3. Centro de Simulação em Saúde; 

4. Laboratório Multidisciplinar I; 

5. Laboratório Multidisciplinar II; 

6. Laboratório Multidisciplinar III; 

7. Laboratório de Técnica Cirúrgica; 

8. Esterilização; 

9. Laboratório de Informática I; 

10. Laboratório de Pesquisa (Biblioteca); 

11. Sala de Interpretação Radiológica; 

12. Laboratório de Prótese; 

13. Pré-Clínica Odontológica I; 

14. Pré-Clínica Odontológica II; 

15. Clínica Odontológica; 

16. Clínica Arena; 

17. Escovódromo;  

18. Sala de Lavagens de Instrumental; 

19. Sala de RX Periapical; 

20. Sala de RX Panorâmico; 
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21. Ambulatório Escola. 

 

10.11  Salas de apoio de informática ou infraestrutura equivalente  

 

Para que os alunos tenham acesso à Internet e produzam seus 

trabalhos acadêmicos, a IES disponibiliza 2 (dois) laboratórios de informática. Os 

alunos podem acessar livremente esses laboratórios através de senha própria. 

Os laboratórios contam com técnicos que auxiliam os alunos nas suas 

dificuldades concernentes ao uso dos equipamentos e softwares. O técnico 

também é o responsável pelo controle de entrada e saída dos alunos.  

A estrutura dos laboratórios de informática foi concebida para atender 

às necessidades de professores e dos alunos dos cursos de graduação, pós-

graduação e extensão que incluem disciplinas que utilizam recursos de 

informática e também para o enriquecimento curricular, tendo em vista que os 

serviços informatizados atualmente são imprescindíveis em todas as profissões.  

O espaço físico dos laboratórios de informática é suficiente para 

atender da melhor forma possível aos usuários, de acordo com a relação 

equipamentos versus número de alunos. O laboratório é dotado de climatização 

ambiental, cores apropriadas, iluminação e layout condizentes com as atividades 

pedagógicas que serão desenvolvidas.  

Os laboratórios de informática foram montados com modernos 

computadores, impressoras e softwares, vindo atender plenamente às atividades 

que ali são desenvolvidas por alunos, professores e tutores. As necessidades 

decorrentes da contínua modernização são levantadas pelos professores e 

prontamente atendidas.  

O laboratório de informática visa proporcionar atividades práticas que 

aproximem a teoria estudada em sala de aula às vivências práticas relacionadas 

ao exercício profissional das habilidades que são adquiridas através dos cursos. 

A relação equipamento/aluno varia conforme a relação laboratório/disciplina.  

Os equipamentos são adequados às atividades acadêmicas dispostas 

em cada projeto pedagógico de curso em quantidade que mantém a relação 

equipamento/aluno compatível com o bom desempenho no ensino e dentro dos 

padrões de qualidade exigidos para a avaliação do curso. Possuem acessórios 

necessários às atividades planejadas e material de consumo compatível, em 
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quantidade suficiente.  

Todos os espaços físicos de apoio à informática são compatíveis com 

as condições de acesso para pessoas com deficiência ou com necessidades 

especiais, conforme Decreto n° 5296/2004. Em atenção a esse público, os 

computadores possuem instalado o software específico (DOS VOX e VLIBRAS), 

teclados em Braille e fones de ouvido.  

O horário de funcionamento do laboratório de informática é de 

segunda a sábado.  

A IES dispõe do regulamento denominado, Políticas de Uso de 

Laboratório de Informática, o qual descreve às normas de utilização, manutenção 

e conservação do laboratório de informática, bem como direito e deveres de seus 

usuários.  

 

10.12  Recursos de tecnologias de informação e comunicação 

 

O sistema e recursos de informação, comunicação e recuperação de 

normas acadêmicas utilizadas pela IES engloba toda a parte administrativa e 

acadêmica, apresentando segurança e confiabilidade.  

Há mecanismos definidos para coleta, sistematização e divulgação da 

informação; mecanismos de garantia e precisão na divulgação da informação e 

sua periodicidade em portais, murais, na intranet, boletins e no site institucional. 

São usados serviços e recursos de tecnologia da informação e da comunicação 

adequados à realidade institucional.  

Os sistemas de informação e comunicação têm como objetivo 

fundamental proporcionar aos educadores modernas ferramentas de apoio ao 

ensino, baseadas nas tecnologias disponíveis. Estas ferramentas podem ser 

utilizadas, tanto por professores quanto pelas Coordenações. São 

disponibilizados recursos que permitem o enriquecimento do processo 

educacional e o estreitamento do relacionamento entre professores e alunos, 

constituindo-se em um instrumento sem paralelo no auxílio ao processo 

educacional. Esses recursos atendem às necessidades dos processos de ensino 

e de aprendizagem, envolvendo professores, tutores, alunos, técnicos, 

colaboradores e a sociedade civil.  

O sistema de informação institucional do ITPAC se constitui de 
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módulos integrados que automatizam os processos acadêmicos e 

administrativos, armazenando informações, integrando as diversas áreas e 

fornecendo conhecimento para as tomadas de decisões. 

Os principais mecanismos de comunicação adotados no ITPAC são:  

- SMS/WhatsApp: mensagens enviadas aos estudantes, docentes e 

tutores como lembrete e sensibilização das principais datas e atividades 

acadêmico-administrativas;  

- E-mail: comunicados, avisos, orientações e esclarecimentos 

enviados ao endereço eletrônico dos estudantes, docentes, tutores e demais 

colaboradores com informações sobre atividades acadêmico-administrativas;  

- Fórum: onde ocorre a interação assíncrona entre tutores e alunos;  

- Contatos: informações sobre os contatos com profissionais 

envolvidos no atendimento ao estudante para esclarecimento de dúvidas 

técnicas, financeiras, administrativas e acadêmicas;  

- Telefone: contato da Secretaria Acadêmica disponibilizado aos 

estudantes, docentes, tutores e demais colaboradores.  

O uso das metodologias ativas e de recursos de tecnologia da 

informação, combinadas a diferentes esforços de diversas áreas e setores da 

instituição, favorecem o atendimento educacional especializado e possibilitam a 

acessibilidade em sua magnitude, compreendendo a eliminação de barreiras 

arquitetônicas, metodológicas, atitudinais, comunicacionais e digitais. A 

acessibilidade comunicacional e digital é assegurada por meio do uso de 

tecnologias que tornem a comunicação e o conteúdo virtual acessíveis aos 

indivíduos que necessitem de interface específica, seja de forma autônoma ou 

assistida.  

Destaca-se, ainda, o apoio psicopedagógico, o qual é um atendimento 

de apoio ao discente, previsto na Política de Atendimento ao Discente, que pode 

ser estendido a todos aqueles que participam da comunidade acadêmica, com o 

objetivo de avaliar, acompanhar e sanar dificuldades no processo ensino e 

aprendizagem, bem como no desenvolvimento dos trabalhos administrativos da 

instituição.  

Além disso, recursos como tela interativa e salas de aula invertida 

fazem parte dos instrumentos que compõe as inovações tecnológicas utilizadas 

pelo ITPAC. 
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Os recursos proporcionados pela tecnologia, consorciados a 

metodologias inovadoras, incentivam os estudantes a desenvolverem 

habilidades, despertam o interesse científico, estimulam a busca de 

conhecimentos e sua relação com outros temas. Possibilitam, também, 

contemplar diferentes estilos de aprendizagem, contribuindo para a autonomia 

acadêmica. 

Para a utilização das diferentes tecnologias de informação e 

comunicação, é necessário proceder à capacitação digital de professores, 

tutores, alunos e técnico-administrativos, preparando-os para a adequada 

utilização das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs) no 

processo ensino e aprendizagem, bem como para o desenvolvimento das 

atividades administrativas na instituição.  

O setor de informática é o responsável pela infraestrutura de 

tecnologia de informação e comunicação da instituição. Sua função primária é 

disponibilizar informações com o objetivo de viabilizar a gestão das áreas 

acadêmicas e administrativas. 

Diante do exposto, esta instituição acredita que os recursos de 

tecnologias de informação e comunicação utilizados asseguram a execução do 

PDI, viabilizando ações acadêmico-administrativas e garantindo a acessibilidade 

comunicacional. Além disso, possibilitam a interatividade entre os membros da 

comunidade acadêmica e apresentam soluções tecnológicas inovadoras. 

 

10.13 Infraestrutura Tecnológica 

 

O ITPAC disponibiliza inovações tecnológicas significativas ao corpo 

discente, docente, de tutores e técnico-administrativo da instituição, para que 

operacionalizem suas atividades de ensino e extensão, bem como suas funções 

administrativas. Nesse sentido são disponibilizados: 

• computadores permanentemente conectados à internet e em 

número suficiente para serem utilizados enquanto ferramentas didáticas em 

diversas unidades curriculares que não as aulas relativas à área de Informática; 

• biblioteca informatizada com acervo integrado por sistemas 

gerenciais conectados permanentemente à Internet, facilitando o 

desenvolvimento de pesquisas acadêmicas; 
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• laboratórios de informática de ponta, com os computadores ligados 

em rede e permanentemente conectados à Internet;  

• projetores multimídia e outros equipamentos como televisores, 

retroprojetores e acessórios e ferramentas audiovisuais inovadores, em número 

suficiente à disposição de alunos, professores e tutores, para sua utilização na 

apresentação de trabalhos e dinamização das atividades em sala de aula e em 

laboratórios; 

• plataforma de Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA, um 

excelente ambiente de ensino-aprendizagem para modalidade à distância, que 

atende também, como apoio, os cursos da modalidade presencial. 

O ITPAC não quer que sua comunidade acadêmica seja apenas 

usuária das novas tecnologias. Assim, procura estimular seu corpo docente, 

discente e de tutores a criar novas alternativas de interação didático-pedagógica 

a partir da utilização dinâmica das novas ferramentas, que tenham origem nos 

próprios laboratórios da Instituição. O ITPAC é uma instituição de ensino 

moderna e afinada com tais possibilidades e está preparada para abraçar tais 

novidades a partir da sua infraestrutura física e do estímulo aos 

empreendimentos pedagógicos diversificados ao corpo docente e discente. 

A base tecnológica explicitada no PDI apresenta a descrição dos 

recursos tecnológicos disponíveis e considera a capacidade e a estabilidade da 

energia elétrica, a rede lógica, o acordo do nível de serviço, a segurança da 

informação e o plano de contingência, com condições de funcionamento 24 horas 

por dia, 7 dias por semana. 

 

10.14 Infraestrutura de Execução e Suporte 

 

A infraestrutura de execução e suporte que é disponibilizada pelo 

ITPAC atende plenamente às necessidades institucionais. Os serviços previstos 

estão sempre disponíveis, acessíveis e apropriados de acordo com as demandas 

da comunidade acadêmica e das atividades que são desenvolvidas.  

Nesse contexto, a IES disponibiliza de um setor de Tecnologia da 

Informação que tem por objetivo planejar e coordenar as ações referentes à 

utilização da Tecnologia da Informação pela Instituição, além de buscar 

inovações tecnológicas alinhadas aos objetivos administrativo-acadêmicos. 
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O referido setor dispõe de técnicos para auxiliar nas atividades 

acadêmicas e administrativas, bem como de estagiários e monitores, quando 

necessários.  

Assim, a infraestrutura de execução e suporte desta instituição atende 

às necessidades institucionais, considerando a disponibilidade de serviços e os 

meios apropriados para sua oferta. Além disso, apresenta plano de contingência, 

redundância e expansão. 

 

10.15 Plano de Expansão e Atualização de Equipamentos 

 

O ITPAC conta com um plano de expansão e atualização de 

equipamentos, visando ampliar o acesso e, cada vez mais, aprimorar os recursos 

necessários ao processo de ensino e aprendizagem. 

A conservação, expansão e atualização dos equipamentos são feitas 

a partir de uma análise periódica da equipe do setor de TI, depois de 

consideradas as sugestões das Coordenações de Curso e demais professores e 

tutores envolvidos. A partir dessas considerações e sugestões é verificada a 

necessidade de se adquirir novos equipamentos e/ou atualizar os existentes, 

para melhor desenvolvimento das atividades de Ensino, Iniciação Científica e 

Extensão dos cursos de graduação.  

A manutenção de equipamentos, dependendo de sua amplitude, é 

assegurada pelo pessoal técnico de apoio da própria Instituição ou através de 

contratos com os fornecedores e/ou consultorias para os equipamentos. A 

reposição de materiais de consumo é compatível com a demanda das atividades 

que são realizadas em cada semestre. 

Parte deste plano abrange os seguintes componentes de Tecnologia 

da Informação, entre outros: I) infraestrutura; II) hardware; III) software 

acadêmico; IV) equipamentos de rede; V) sistemas operacionais; VI) 

comunicações. 

 

10.16 Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA 

 

O ITPAC não oferta cursos na modalidade EaD. Contudo há unidades 

curriculares dos cursos presencias – ou de parte da carga horárias destas – 
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ofertadas na modalidade a distância, em conformidade com a Portaria n. 2.117, 

de 6 de dezembro de 2019. 

Nesse sentido, a instituição disponibiliza de um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem - AVA que permite o desenvolvimento dos conteúdos previstos, 

com páginas de unidades curriculares, grupos de trabalho e comunidades de 

aprendizagem, possibilitando a cooperação entre tutores, discentes e docentes. 

A instituição conta com uma equipe de TI que é responsável pelo 

desenvolvimento e aprimoramento das interfaces do AVA, de acordo com as 

especificidades de cada unidade curricular e de cada atividade.  

A plataforma permite estruturar o modelo pedagógico de EaD, 

garantindo sua flexibilidade pedagógica, amplitude de funções e características 

simples para o ensino e a aprendizagem a distância. Assim, alinhado ao uso de 

metodologias ativas, o AVA foi desenvolvido e estruturado com recursos de 

comunicação, interação, aprendizagem, avaliação e acompanhamento, 

permitindo a reflexão sobre o conteúdo das unidades curriculares. Além disso, o 

ambiente possibilita a utilização de recursos para a realização e entrega de 

atividades individuais e coletivas, com os respectivos registros de participação 

dos discentes, de acompanhamento dos docentes e tutores, bem como a 

exibição de resultados de avaliações.  

Importante ressaltar que há oferta de programas de capacitação para 

o uso do AVA em diferentes níveis, tanto para os atores do processo de ensino 

e aprendizagem (alunos, docentes e tutores), como para os responsáveis pelo 

processo administrativo da IES.  

Para garantir a acessibilidade metodológica, instrumental e 

comunicacional, a plataforma disponibiliza de ferramentas que contribuem com 

o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, comunicação e 

superação metodológica dos estudantes com deficiência visual e/ou auditiva. 

Essas ferramentas impactam diretamente no desenvolvimento dos discente, 

proporcionando uma independência nos estudos, motivação e interação com a 

comunidade acadêmica. 

As práticas de avaliação institucional e o constante processo de 

atualização tecnológica permite ações permanentes de aprimoramento. Além 

disso, há a previsão de avaliações periódicas, cujos resultados viabilizam 

melhorias e atualizações da plataforma, impactando positivamente na atuação 
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dos tutores, docentes e discentes. 

Diante de todo o exposto, ressalta-se que o AVA está totalmente 

integrado aos sistemas acadêmicos do ITPAC, atendendo plenamente aos 

processos de ensino e aprendizagem, conforme previsto nas políticas 

institucionais para EaD estabelecidas pela IES. Além disso, possibilita a 

interação entre docentes, discentes e tutores e apresentam recursos inovadores. 

 

 

10.17 Cronograma de expansão da infraestrutura para o período de 

vigência do PDI. 

 

Com relação a infraestrutura do ITPAC, vale ressaltar que no ano de 

2021 houve uma mudança de endereço da sede administrativa desta Instituição 

para novas e modernas instalações. 

É interessante descrever aqui que durante a vigência do PDI 

2017/2021 o ITPAC estava funcionando no seguinte endereço: Quadra 202 Sul, 

Rua NSB, Conjunto 02, lote 3, CEP 77.020-452, Plano Diretor Sul, Palmas/TO. 

 

Figura 7: Lista de endereço do ITPAC na vigência do PDI 2017/2021. 

 

Fonte:https://emec.mec.gov.br/emec/consulta-

cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MTY3Mjg=/c1b85

ea4d704f246bcced664fdaeddb6/TUVESUNJTkE= 
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Figura 8: Quadra 202 sul, Rua NSB, Conjunto 02, lote 3, 

CEP: 77.020-452, Plano Diretor Sul, Palmas/TO. 

 

 

 

No 2º semestre de 2021, houve a mudança de endereço, da Sede e 

Anexo I, para uma alocação moderna, situada no endereço: ACSU SO 70, AV. 

NS 01, CONJ. 02, LOTE 03, Plano Diretor Sul, CEP: 77.017-004, Palmas – TO. 

A área construída é estimada em 9 mil m2, contendo um prédio 

moderno e com capacidade para atender as necessidades institucionais, com 

recursos tecnológicos diferenciados. 

 

Figura 9: Nova Sede do ITPAC. Quadra ACSU SO 70, Avenida NS 01, Conj. 

02, Lote 03 - Plano Diretor Sul, CEP: 77.017-004 – Palmas TO 
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A área construída apresenta as seguintes estruturas: Secretaria Geral, 

Lanchonete, Área de Convivência Humanizada, Comissão Própria de Avaliação, 

Ouvidoria, Reprografia, Loja, Almoxarifado, Comunicação e Marketing, 

Biblioteca, Laboratório de Pesquisa, Diretoria, Apoio Operacional, Núcleo de 

Apoio Pedagógico e Experiência Docente, Coordenações de Curso, 

Coordenação de Internato, Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e 

Extensão, Núcleo de Experiência Discente, Núcleo de Inovação e 

Internacionalização, Sala de Professores, Laboratório de Informática, Laboratório 

Multidisciplinar – I, Laboratório Multidisciplinar - II, Laboratório Multidisciplinar – 

III, Esterilização, Laboratório de Clínica Cirúrgica, Laboratório de Anatomia 

Orgânica, Laboratório de Anatomia Sintética, Centro de Simulação em Saúde, 

Salas de Aula e estacionamento.  

 

10.18 Plano de Promoção de Acessibilidade e de Atendimento às Pessoas 

com Deficiência (Lei nº 13.146/2015, Decreto nº 5.296/04 e Decreto nº 

9.235/17). 

 

Segundo a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que instituiu a Lei 

Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência), registra no artigo 27: 

 “A educação constitui direito da pessoa 

com deficiência, assegurado sistema 

educacional inclusivo em todos os níveis e 

aprendizado ao longo de toda a vida, de 

forma a alcançar o máximo 

desenvolvimento possível de seus talentos 

e habilidades físicas, sensoriais, 

intelectuais e sociais, segundo suas 

características, interesses e necessidades 

de aprendizagem. ” 

Acrescenta-se a esta legislação o Decreto nº 9.235, de 15 de 

dezembro de 2017, que em seu artigo 20, item II, linha f, estabelece como 

requisito para o pedido de credenciamento de Instituições de Educação Superior 

a obrigatoriedade de apresentação de um “plano de garantia de acessibilidade, 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.146-2015?OpenDocument
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em conformidade com a legislação, acompanhado de laudo técnico emitido por 

profissional ou órgão público competentes”. 

O aumento crescente de acadêmicos com deficiência ou com 

necessidades educacionais especiais que estão chegando ao ensino superior 

demonstra a importância do fortalecimento e consolidação da política da 

educação inclusiva. Esta concepção pressupõe que a acessibilidade deve vir 

formulada de políticas institucionais no âmbito pedagógico e da gestão, 

assegurando aos acadêmicos, condições plenas de participação e aprendizagem 

no âmbito da IES. 

De acordo com os dispositivos legais, o ITPAC através de portaria 

instituiu o Núcleo de Acessibilidade, que tem por finalidade os seguintes 

princípios:  

I. Garantia dos direitos dos alunos caracterizados como público-alvo 

da Educação Especial, de acordo com as especificidades, oportunizando acesso 

e permanência nos cursos técnicos e no ensino superior;  

II. Desenvolvimento de seu papel de responsabilidade social como 

Instituição de Educação Superior, acolhendo a diversidade, garantindo 

educação justa e igualitária; e  

III. Desenvolvimento de seu papel formativo como Instituição de 

Educação Superior, acolhendo a diversidade, garantindo a articulação da 

formação de professores para atuar nos ensinos fundamental, médio e superior 

sobre a temática da acessibilidade e inclusão. 

Com esse núcleo pretende-se um atendimento condizente com o 

público pertencente à Educação Especial (Deficiência física, visual, auditiva, 

intelectual e múltipla; Transtorno Global do Desenvolvimento como o Autismo, a 

Síndrome de Rett, a Síndrome de Asperger e a Psicose Infantil; e por fim Altas 

habilidades/superdotação). 
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