
 

  

PORTARIA/FAPAC/DIRGERAL/Nº 025, de 29 de maio de 2020 

 

RETIFICAR O CALENDÁRIO 

ESPECIAL 2020/1 DOS CURSOS DE 

GRADUAÇÃO DA FAPAC, 

MANTIDA PELO INSTITUTO 

TOCANTINENSE PRESIDENTE 

ANTÔNIO CARLOS PORTO S/A.   

 

O Diretor Geral da Faculdade Presidente Antônio Carlos - FAPAC, mantida pelo Instituto 

Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto S/A - ITPAC PORTO, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo artigo 12, inciso II do Regimento Interno da instituição, e  

 

CONSIDERANDO, as Portarias do Ministério da Educação n° 343/2020 e nº 345/2020, que 

estabelecem medidas a serem adotadas pelas instituições de educação superior durante o período de 

ações emergenciais de saúde pública, permitindo optar-se pela substituição das atividades presenciais, 

exceto as práticas profissionais e de laboratório, por atividades realizadas na modalidade de educação 

à distância ou por meio de aprendizagem remota; ou a suspensão das atividades e readequação de seus 

calendários acadêmicos, com a reposição dos dias não cumpridos durante o período de suspensão; 

CONSIDERANDO, por fim, a publicação da Portaria do Ministério da Educação nº 473, de 

12/05/2020, que prorrogou, por mais trinta dias, o prazo previsto no § 1º do art. 1º da Portaria 

nº 343 e Ato do Congresso Nacional nº 42 de 2020 , a substituição das atividades presenciais por 

meio de tecnologia e comunicação, não permitindo o retorno das atividades presenciais, 

Resolve: 

Art.1º Retificar o Calendário Acadêmico Especial 2020/1 dos cursos de graduação da 

FAPAC/ITPAC PORTO. 

 

Art.2º Suspender a prévia de retorno das atividades práticas para 01/06/2020. 

 

Art.3º A FAPAC/ITPAC PORTO aguardará novos pronunciamentos das autoridades 

competentes, para publicar retorno das atividades práticas do Semestre 2020/1. 

 

Art.4º As avaliações semestrais foram reprogramadas, conforme novos calendários 

divulgados. 

 

Art.5º Para os cursos Medicina e Odontologia ficam suspensos nesse semestre o Teste de 

Proficiência que será substituído por outra atividade avaliativa a ser apresentada pela 

Coordenação.   

 



 

  

Art.6º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as Portarias 

anteriores e todas as disposições em contrário.  

 

Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se. 

 

Porto Nacional/TO, 29 de maio de 2020. 

 

 

 

 

EDISON PIMENTEL DA SILVA 

Diretor Geral 


