
 

  

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

A FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS - FAPAC, mantida pelo INSTITUTO 

TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS PORTO S.A. - ITPAC PORTO 

NACIONAL, Instituição de Ensino Superior (IES), inscrita no CNPJ/ME sob o nº 

10.261.569/0001-64, com sede na Rua 02, Quadra 7, s/nº, Jardim dos Ipês, Porto Nacional/TO 

vem a público esclarecer que NÃO HOUVE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS 

PARA O CURSO DE MEDICINA de forma genérica, o regresso se restringe tão somente 

às atividades práticas que ocorrem no Ambulatório Escola. 

As práticas ambulatoriais são atividades comtemplada na Matriz Curricular do Curso de 

Medicina nos períodos 6º, 7º e 8º, cujo o acadêmico realiza atendimentos sob supervisão de 

um preceptor nas seguintes especialidades médica de: Nefrologia, Psiquiatria, Clínica 

Médica, Clínica Cirúrgica, Ginecologia, Obstetrícia, Pediatria e Neurologia. 

Ressalta-se que o atendimento ofertado no ambulatório do ITPAC/Porto tem beneficiado a 

população portuense, uma vez que diante da demanda, sabe-se da dificuldade de acesso às 

especialidades acima citadas. No contexto de pandemias, onde medidas foram tomada foram 

visando evitar aglomerações de pessoas, os serviços ofertados pelo o ambulatório do 

ITPAC/PORTO contribuirá com o Município no enfrentamento da COVID 19, ofertando as 

especialidades tão essências na manutenção das condições de saúde para a população que 

necessita.   

Para este retorno foram tomadas medidas de prevenção e contagio ao coronavírus, por meio 

da elaboração e cumprimento do Protocolo de Funcionamento da IES diante do contexto da 

Pandemia com acompanhamento e orientações de Engenheiro de Segurança do Trabalho e 

Médico do Trabalho, restrição do acesso à Instituição no portão principal, fluxos de 

atendimentos desde o acolhimento até a saída da IES, implantada triagem com questionário 

para o COVID 19, com objetivo de identificar casos suspeito e referencia-los para o 

atendimento na RAS – Rede de Atenção à Saúde e com referência; ampliação do número de 

consultório e ainda disponibilizado dois ambientes de atendimento em Blocos distintos, sendo 

Ambulatório A( localizado no Bloco Ambulatório) e Ambulatório B( situado no Bloco 

Gamma), objetivando o cumprimento do distanciamento social, agendamentos por horário 

com orientações aos pacientes quantos as medidas preventivas; respeito ao limite de pessoas 

permitido, além de maior rigor na higienização e desinfecção do local e utilização de 

Equipamentos e Proteção Individual - EPI’s.  

A Instituição oferta o retorno das atividades práticas presenciais no Ambulatório Escola com 

máxima responsabilidade, para tanto foi solicitado ao acadêmico o cumprimento de 

quarentena de 14 dias, a cortar a partir do retorno a cidade de Porto Nacional-TO, é facultado 

ao aluno o seu retorno, no entanto a IES fornecerá os EPI’s, para que acadêmico realize suas 

práticas com maior segurança possível.  Para os alunos em condições de grupo de risco foi 

disponibilizado Regime Especial para o período de pandemia da COVID 19. 



 

  

A Instituição continuará executando ações planejadas e organizadas visando a garantir a todos 

os estudantes a continuidade do processo de aprendizagem no contexto da pandemia, com 

especial observância às ações emergenciais de saúde pública, e seguindo às orientações dos 

órgãos competentes, e se seguindo o protocolo de retorno. Colocamos à disposição de todos 

para quaisquer esclarecimentos. 

 

Att.  

 

Edison Pimentel da Silva 

Diretor Geral 

FAPAC/ITPAC PORTO 
 


