
 

  

PORTARIA/FAPAC/DIRGERAL/Nº 052, de 1º de outubro de 2020 
 
 

Convoca o retorno e estabelece data de 

retorno das atividades práticas de ensino 

dos cursos da Faculdade Presidente 

Antônio Carlos - FAPAC, mantida pelo 

Instituto Tocantinense Presidente Antônio 

Carlos Porto S/A e dá outras providências.   

 

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 o Decreto Estadual nº 6159, de 30 de setembro de 2020, Resolve:   
 

Art.1º Convoca o retorno e estabelece data de retorno das atividades práticas de ensino dos 

cursos da Faculdade Presidente Antônio Carlos - FAPAC, mantida pelo Instituto Tocantinense 

Presidente Antônio Carlos Porto S/A e dá outras providências. 
 

Art.2º Ficam convocados para o retorno às atividades práticas/laboratoriais de ensino os alunos 

regularmente matriculados no semestre letivo 2020/2 nos cursos listados abaixo: 

 

§1º Para os cursos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil ficam mantidas as 

atividades, conforme já pactuado com as coordenações. 

 

§2º  Para os cursos de Agronomia e CST Agronegócio, a Coordenação do Curso 

disponibilizará o cronograma de retorno. 

 

§3º Para os cursos de Odontologia e Enfermagem, a assinatura de Termo de Ciência e 

Responsabilidade, anexo a esta Portaria, e cumprimento do período de quarentena (acadêmicos 

que residem em outro Estado), ocorrerá no dia 13/10/2020 e o início das atividades 

práticas/laboratoriais no dia 23/10/2020. 

 

Art.3º Ficam convocados para o retorno às atividades práticas/laboratoriais de ensino os alunos 

regularmente matriculados no semestre letivo 2020/2 no curso de Medicina. 

 
  

§1º Para o curso de Medicina os alunos do 2º, 3º e 4º período deverão se apresentar no 

município de Porto Nacional - TO, sede da Instituição de Ensino FAPAC/ITPAC PORTO, até 

o dia 18/10/2020 e os alunos do 1º período deverão comparecer até no dia 23/10/2020 para 

cumprimento do período de quarentena e assinatura do Termo de Ciência e Responsabilidade, 

anexo a esta Portaria.  

 

§2º Fica estabelecido os dias 17 e 18/10/2020 para os alunos do 2º, 3º e 4º período, se 

apresentarem no Bloco Beta FAPAC/ITPAC PORTO no período de 08h as 12h ou das 14h às 

18h para assinatura do Termo de Ciência e Responsabilidade.  

 

§3º Fica estabelecido o dia 23/10/2020 para os alunos do 1º período, se apresentarem no 

Atendimento Geral Bloco Administrativo FAPAC/ITPAC PORTO no período de 08h as 12h ou 

das 14h às 18h para assinatura do Termo de Ciência e Responsabilidade.  

 

 



 

  

§4º Para o 2º, 3º e 4º período o inicio das atividades práticas/laboratoriais do Curso de 

Medicina ocorrerá no dia 28/10/2020. 

 

§5º Para o 1º período o inicio das atividades práticas/laboratoriais do Curso de Medicina 

ocorrerá no dia 03/11/2020. 

 

§6º O cronograma das aulas práticas será divulgado na semana de inicio das aulas, pela 

Coordenação do Curso. 

 
 

Art.4º As aulas teóricas permanecem na modalidade do Regime de Aprendizado Remota – 

REAR para todos os cursos. 

 

Art.5º Todos os alunos deverão fazer uso de máscara e cumprir as regras de distanciamento nas 

dependências da faculdade, evitando ao máximo, aglomerações. 

 

Art.6º Toda a comunidade acadêmica deve observar e seguir todos os protocolos de segurança 

instituídos na Instituição, e previsto no Protocolo de retorno às aulas presencias no contexto da 

pandemia COVID-19, disponível em: https://www.itpacporto.edu.br/noticias/2020/7/3/protocolo-de-

retorno-as-aulas-no-contexto-da-pandemia-covid-19 
 

Art.7º 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, 1º de outubro de 2020. 

 

 

 

 

 

EDISON PIMENTEL DA SILVA 

Diretor Geral 
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TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE 
 
Eu, ___________________________________________, Nacionalidade Brasileira, 

Acadêmico do curso de ____________________, período _____________matrícula 

_________________, inscrito no CPF sob o nº ________________________ e no RG nº 

___________________, residente e domiciliado __________________________________ 

________________________________________________________________________. 

Declaro para os devidos fins estar ciente das responsabilidades relacionadas as medidas 

preventiva para o COVID 19, no que se refere a minha atuação enquanto acadêmico nos 

cenários de práticas do Ambulatório do ITPAC/Porto – situado na Rua 02 QD 07 S/N, Setor 

Jardim dos Ypês Porto Nacional - TO. Deste modo, comprometo-me a cumprir com as 

normativas abaixo descritas.  

1ª Para os acadêmicos ingressos de outras cidades que não sejam (Palmas e Porto 

Nacional), deverão manter o período de quarentena. Entende-se por quarentena: período que 

o acadêmico ficará em isolamento em casa, sem o contato com demais pessoas que não 

fazem parte do seu convive familiar. Respeitando posteriormente o cronograma de práticas 

em sistema de rodízio em ondas (50% presencial-50% isolamento). 

2ª Fica proibida a realização e participação de eventos que promova a aglomeração de 

pessoas sejam: festas comemorativas, religiosas ou esportivas. Caso haja descumprimento 

deste critério o corpo docente, discente ou comunidade externa poderá efetivar denúncia por 

meio da ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@itpacporto.edu.br. Constatado o descumprimento    

das medidas de segurança o acadêmico será advertido e poderá ser até suspenso das suas 

atividades práticas. 

3ª O acesso ao ambulatório dar-se pelo local indicado no ato da capacitação sobre o 

protocolo de retorno. Só deverão ingressar nos ambientes de atendimento usando 

equipamentos de proteção individual (EPI’s), gorros, scrubs e jalecos, óculos e protetores 

faciais (face shield), tais EPI’S serão fornecidos pelo ITPAC/PORTO. 

4ª Compete aos acadêmicos comparecer a instituição nos devidos horários, portando o 

crachá de acadêmico, com  vestimentas  adequadas e sapato fechado. As mulheres devem 

evitar o uso de adereços, assim como manter o cabelo preso.  

5ª No atendimento é obrigatório que todos os pacientes tenham passado pela equipe de 

triagem e ainda o uso de máscara durante a assistência, assim como em todo o período de 

permanência na instituição.  

mailto:ouvidoria@itpacporto.edu.br


 

  

    os Consult rios, ap s cada atendimento cl nico e/ou cir rgico o acad mico dever  fa er a 

desinfecção de todas as superf cies tocadas durante o atendimento de forma criteriosa, com 

 lcool a 70% e lavagem das mãos. Após o período de atendimento a desinfecção ser  feita 

pela a equipe de limpe a com hipoclorito de s dio a  ,   ou per  ido de hidrog nio a 0,5% e 

álcool a 70%.  

7ª Durante o período entre as consultas o acadêmico deverá evitar transitar em outros locais 

ou salas que não estejam em sua escala pré-estabelecida e manter o distanciamento 

recomendado, de no mínimo 2,0 metros.   

8ª Caso o acadêmico apresente sinais e sintomas gripais, o mesmo deverá acionar a 

coordenação de curso para que seja tomada as devidas providências de monitoramento do 

seu caso clínico. 

9ª Declaro ciência do protocolo de retorno as aulas instituído na Instituição, e previsto no 
mesmo às aulas presencias no contexto da pandemia COVID-19, disponível em: 
https://www.itpacporto.edu.br/noticias/2020/7/3/protocolo-de-retorno-as-aulas-no-contexto-da-

pandemia-covid-19 

 
10 Pelo presente TERMO DE CIÊNCIA, decido espontaneamente retornar as PRÁTICAS DE 

AMBULATÓRIO/CLÍNICAS, nas localidades legalmente autorizadas, declarando estar ciente 

ainda que não há a obrigatoriedade nem exigência da ITPAC/Porto  pelo meu retorno.  

 

Porto Nacional-TO, _______ de Outubro de 2020. 

 

___________________________________________________________________ 

Nome 
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