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VIII. INFRAESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES ACADÊMICAS  

 

O INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS - 

ITPAC PALMAS possui infraestrutura adequada para as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, capazes de suprir as demandas das comunidades 

interna e externa, conforme especificação. 

 

VIII.1. INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 

As instalações administrativas dO Instituto Tocantinense Presidente Antônio 

Carlos - ITPAC Palmas 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 e Coordenação Acadêmica; 

- Recepção;  

- Coordenação Administrativa-Financeira 

- Sala de Reunião;  

- Protocolo/Atendimento Geral; 

- Departamento Pessoal; 

- Departamento de Recursos Humanos;  

- Departamento Financeiro;  

- Departamento Contábil; 

- Departamento TI; 

- Núcleos e setores acadêmicos; 

- Secretaria Acadêmica; 
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- Biblioteca; 

- Ouvidoria; 

- Cantina e reprografia, 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. 

 

 

VIII.2. INFRAESTRUTURA ACADÊMICA 

 

A IES possui auditório com espaço físico adequado para o número de 

usuários e comodidade necessária à atividade a ser desenvolvida. Os auditórios 

estão compostos com boa acústica, iluminação condizente, climatização, 

conforto, recursos audiovisuais, acessibilidade e atende aos requisitos de 

dimensão, limpeza, segurança. 

 

VIII.2.1. Espaço de Trabalho para Coordenação dos Cursos e Serviços 
Acadêmicos 

 

O INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS - 

ITPAC PALMAS dispõe para os coordenadores de cursos, bem como setores de 

serviços acadêmicos de salas, adequadas e suficientes ao número de 

coordenadores e equipe plena utilização no desenvolvimento das atividades 

acadêmicas que atendem plenamente ao funcionamento do Instituto 

Tocantinense Presidente Antônio Carlos - ITPAC Palmas, todas possuem boa 

acústica, possuindo iluminação condizente, climatização, sendo mobiliadas de 

acordo com as necessidades das atividades a serem desenvolvidas.  

O controle dos registros acadêmicos é realizado pelo sistema de gestão 

acadêmica.  
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Alunos e docentes podem interagir com a Instituição, através da Internet, 

utilizando o aluno online e o docente online do Portal Acadêmico no site 

institucional. 

 

Sistema 

 

Como principal sistema de informação totalmente implantado e em pleno 

funcionamento, surge o sistema que tem como função principal o gerenciamento 

integrado de todas as funções acadêmicas e financeiras da Instituição. Abrange 

desde o processo seletivo, passando pela vida acadêmica dos alunos e 

controlando toda a movimentação de geração, pagamento e cobrança dos 

alunos. Permite inclusive consultas e solicitações de serviços pela internet quer 

seja pelos alunos ou mesmo pelos professores.  

 

Portal do Aluno – Portal Acadêmico  

 

Interface via Internet/Intranet que realiza a integração entre aluno e a IES 

facilitando o acesso, inclusive de sua própria residência, aos diversos serviços e 

informações da instituição, a saber:  

a) Consultas a datas, horários, notas de provas e critérios de avaliação;  

b) Consulta aos cursos, disciplinas e docentes da instituição;  

c) Matrícula;  

d) Consulta ao histórico escolar;  

e) Disciplinas restantes para completar o curso;  

f) Solicitação de serviços: declarações, históricos e outros;  

g) Consulta à situação financeira, frente à instituição;  

h) Recebimento de mensagens gerais e particulares para o aluno; 

i) Conteúdo de aulas; 

j) Avaliação Institucional, outros. 

 

Portal do Professor – Portal Acadêmico 
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Interface entre o docente e o sistema, permite realizar tarefas administrativas 

através da intranet acadêmica ou Internet.  

a) Consulta e alteração de datas e horários de provas;  

b) Consulta aos cursos, disciplinas e docentes da instituição;  

c) Agenda do docente;  

d) Entrada dos dados de frequência;  

e) Lançamento de notas;  

f) Controle de listas de frequência;  

g) Encerramento de médias e conceitos;  

h) Recebimento de mensagens gerais e particulares para o docente. 

i) Inserção de planos de ensino, aulas práticas, exercícios, conteúdo de 

aulas; 

j) Avaliação Institucional, outros. 

 

VIII.2.2. Sala de Professores 
 

O INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS - 

ITPAC PALMAS dispõe de sala de professores que atendam plenamente às 

necessidades dos cursos ofertados. As instalações para os docentes na referida 

sala estão equipadas segundo a finalidade na qual se destinam e atendem aos 

requisitos de dimensão, limpeza, segurança, iluminação, acústica, ventilação, 

conforto, conservação e comodidade ao número de usuários, quando do 

desenvolvimento das atividades acadêmicas. As instalações para professores 

possuem mobiliários modernos, computadores conectados à internet, 

escaninhos, etc. Possuem também funcionários para dar todo o suporte nas 

atividades acadêmicas.  

A sala de professores é compatível com as condições de acesso para 

portadores de necessidades especiais, conforme Decreto n° 5296/2004. 

 

VIII.2.3. Salas de Aula 
 

A IES dispõe de salas de aula, em período integral, adequadas e 

suficientes ao número de alunos e para plena utilização dos professores no 
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desenvolvimento das atividades acadêmicas que atendem plenamente ao 

funcionamento dO Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos - ITPAC 

Palmas, todas possuem boa acústica, com uso de recursos instrucionais sempre 

que necessários e solicitados, possuindo iluminação condizente, climatização, 

sendo mobiliadas conforme as necessidades.  

Todas as salas de aula são compatíveis com as condições de acesso para 

portadores de necessidades especiais, conforme Decreto n° 5296/2004. 

 

 
VIII.2.4. Espaços para Atendimento aos Alunos 

 

O INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS - 

ITPAC PALMAS dispõe de diversos espaços para atendimento aos discentes. 

São eles:  

- Protocolo/Atendimento Geral 

- Secretaria Acadêmica; 

- Coordenações de Cursos; 

- CPA; 

- NAP; 

- Biblioteca;  

-Outros, como a Direção Geral, Coordenação Acadêmica, a Coordenação 

Pedagógica, etc. 

 

A Secretaria Acadêmica que objetiva receber, registrar, arquivar e atualizar 

a documentação referente à vida acadêmica dos alunos da Instituição, possui 

espaço condizente, incluindo a área de atendimento e sala para a Secretária, 

arquivos e serviços internos.  

A IES dispõe de instalações para coordenações de cursos, sala para a 

coordenação pedagógica, sala de professores, sala de reuniões, sala de NDE 

(Núcleo Docente Estruturante), dentre outras. 

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° 
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5296/2004 que do acesso de portadores de necessidades especiais ou 

mobilidade reduzida.  

 

VIII.2.5. Infraestrutura para CPA 
 

A IES fornece à Comissão Própria de Avaliação - CPA os recursos materiais, 

recursos humanos e infraestrutura necessária à condução de suas atividades.  

O espaço destinado aos trabalhos da CPA é composto por mesa, cadeiras, 

armário e computador conectado à internet. A sala é isolada de ruídos externos, 

com boa audição interna, ventilação adequada às necessidades climáticas 

locais, limpeza e com acessibilidade conforme legislação pertinente. 

 

VIII.2.6. Gabinetes/Estações de Trabalho para Professores em Tempo 
Integral–TI 
 

São dispostos gabinetes de trabalho equipados com computadores 

conectados à Internet para os professores de tempo integral e integrantes dos 

Núcleos Docentes Estruturantes - NDEs dos Cursos, segundo a finalidade, 

prezando pela dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, 

acessibilidade, conservação e comodidade. 

 

VIII.2.7. Instalações Sanitárias 
 

A IES possui instalações sanitárias distribuídas pela área, sendo divididas 

entre os sexos masculinos e femininos adequadas aos portadores de 

necessidades especiais, de acordo com o Decreto nº 5.296/2004 e Portaria 

Ministerial nº 3.284/2003 que atendem plenamente o Instituto Tocantinense 

Presidente Antônio Carlos - ITPAC Palmas. 

As instalações sanitárias possuem portas adaptadas, barra de apoio nas 

paredes, instalação de lavabos em altura acessível aos usuários de cadeira de 

rodas, sem barreiras arquitetônicas e apresentam condições plenas em termos 

de espaço físico, equipamentos sanitários modernos, adequação a normas de 

acessibilidade e de higiene, iluminação, ventilação e limpeza. 
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VIII.3. BIBLIOTECA 

 

As instalações específicas 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 está situada em um amplo espaço, baias para leitura/estudos 

individuais e salas para estudos em grupo e, demais informações constantes da 

tabela no PDI da IES. 

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 portadoras de 

necessidades especiais 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 

-Espaço preferencial para alunos da EAD 

-Espaço preferencial para portadores de necessidades especiais 

O responsável pela Biblioteca da IES é uma bibliotecária com registro no 

conselho profissional (CRB). Além dela, outros assistentes e estagiários faz o 

atendimento ao público em geral, que permite o funcionamento da Biblioteca, de 

segunda a sábado, para atendimento a 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. 

Os espaços físicos da Biblioteca são compatíveis com as condições de 

acesso para portadores de necessidades especiais, conforme Decreto n° 

5296/2004. 
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A Biblioteca possui, ainda, Estatuto próprio de funcionamento e 

gerenciamento do acervo, que pode ser apreciado quando necessário. 

 

VIII.3.1. Biblioteca: serviços e informatização 
 

Serviços  

 

A Biblioteca oferece serviços de empréstimos, devoluções, renovações 

(presenciais e pelo portal), lista de reserva, acesso à base de dados, apoio na 

normalização da produção acadêmica, comutação bibliográfica.  

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. O aluno requisita, de modo presencial, o título de 

interesse via funcionário administrativo (assistente da Biblioteca).  

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.   

Os empréstimos são disponibilizados com prazos determinados e 

renováveis por igual período, conforme a necessidade do usuário.  

A Biblioteca está sob a responsabilidade de uma funcionária formada em 

Biblioteconomia e, ainda, possui auxiliares e estagiários.  

 

Informatização 

  

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.  
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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;  

- Acervo eletrônico;  

- Consultas do acervo em terminais;  

- Controle de movimentação de acervo (empréstimo/consultas/cobrança) 

com relatórios estatísticos;  

- Integração com a área acadêmico-administrativa, possibilitando o efetivo 

controle na cobrança de livros não devolvidos; e 

- Interligação com redes nacionais e internacionais (COMUT, IBICT, Internet) 

e outras bibliotecas cooperantes (empréstimos entre bibliotecas), além da rede 

interna (intranet).  

Internet: disponibiliza o acervo na Internet e oferece no próprio ambiente da 

Biblioteca, uma sala com computadores, onde o usuário poderá acessar e salvar 

suas pesquisas.  

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. 

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 aos portadores de necessidades especiais, 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 
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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. 

 

VIII.3.2. Formas de Atualização e Expansão do Acervo 
 

O acervo da Biblioteca, impresso e virtual, adquirido conforme os projetos 

pedagógicos dos cursos ministrados e é permanentemente 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-se 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 

Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos - ITPAC Palmas. 

 

VIII.4. LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 

 

Para que os alunos tenham acesso à Internet e produzam seus trabalhos 

acadêmicos, a IES disponibiliza os laboratórios de informática. Os alunos podem 

acessar livremente esses laboratórios através de senha própria. O laboratório 

conta com técnico que auxilia 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 do laboratório 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.  
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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.  

O laboratório de informática foi montado com modernos computadores, 

impressoras e softwares vindo atender plenamente às atividades que ali são 

desenvolvidas por alunos e professores. 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 

quantidade suficiente.  

Todos os espaços físicos de apoio à informática são compatíveis com as 

condições de acesso para portadores de necessidades especiais, conforme 

Decreto n° 5296/2004. Em atenção aos portadores de necessidades especiais, 

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.  
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VIII.5. INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS 

 

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 tem 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, alunos, técnicos, colaboradores e a 

sociedade civil.  

O sistema de informação institucional do Instituto Tocantinense Presidente 

Antônio Carlos - ITPAC Palmas se constitui de módulos integrados que 

automatizam os processos acadêmicos e administrativos, armazenando 

informações, integrando as diversas áreas e fornecendo conhecimento para as 

tomadas de decisões. 

Além disso, recursos como tela interativa e salas de aula invertida fazem 

parte dos instrumentos que compõe as inovações tecnológicas utilizadas pelo 

Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos - ITPAC Palmas. 

 

VIII.6. LABORATÓRIOS, AMBIENTES E CENÁRIOS PARA PRÁTICAS DIDÁTICAS 

 

O INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS - 

ITPAC PALMAS dispõe de laboratórios especializados de práticas didáticas para 
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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 Instituto 

Tocantinense Presidente Antônio Carlos - ITPAC Palmas está atenta 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 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.  
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Encontram-se em funcionamento os seguintes Laboratórios: 

 

- Laboratório de Anatomia de Peças Orgânicas; 

- Laboratório de Anatomia de Peças Sintéticas; 

- Laboratório de Habilidades Médicas; 

- Laboratório de Informática I; 

- Laboratório de Informática II; 

- Laboratório Multidisciplinar I; 

- Laboratório Multidisciplinar II; 

- Laboratório Multidisciplinar III; 

 

- Laboratório de Pesquisa (Biblioteca); 

- Sala de Interpretação Radiológica; 

- Pré-Clínica Odontológica; 

- Clínica Odontológica; 

- Clínica Arena; 

- Ambulatório Escola; 

 

IX - 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) 

 

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 Instituto Tocantinense 

Presidente Antônio Carlos - ITPAC Palmas promove a inclusão plena, 

identificando a realidade no âmbito local a que está inserida, estabelecendo 

metas e identificando potencialidades e vulnerabilidades tanto sociais, 


