
 

PORTARIA/FAPAC/DIRGERAL

 

 
O Diretor Geral da Faculdade Presidente Antônio Carlos 

Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto S/A 

que lhe são conferidas pelo artigo 12, inciso II do Re

considerando o Decreto Municipal nº 277, de 05 de junho de 2020

 

Art.1º Estabelecer data de retorno das 

Ambulatório Escola e Clínica Odontológica da Faculdade Presidente Antônio Carlos 

FAPAC, mantida pelo Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto S/A

 

Art.2º O retorno das atividades práticas presencias 

14/07/2020. 

Parágrafo único: Os alunos do curso de Medicina que realizam aulas práticas no 

Ambulatório deverão estar no município sede da Instituição de Ensino FAPAC/ITPAC 

PORTO até o dia 01/07/2020 para que possam cumprir o período de quarentena

 

Art.3º O retorno das atividades prá

clínica do curso de Odontologia 

encontram no município de 

município o retorno ocorrerá 

quarentena. 

 

Art.4º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando

anteriores e todas as disposições em contrário. 

 

Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra

Porto Nacional/TO, 18

 

PORTARIA/FAPAC/DIRGERAL/Nº 027, de 18 de junho

Estabelece data de retorno 
atividades práticas presencias
Ambulatório Escola e Clínica 
Odontológica da Faculdade Presidente 
Antônio Carlos - FAPAC, 
Instituto Tocantinense Presidente 
Antônio Carlos Porto
providências.   

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

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

Decreto Municipal nº 277, de 05 de junho de 2020, Resolve:

data de retorno das atividades práticas presencias

Ambulatório Escola e Clínica Odontológica da Faculdade Presidente Antônio Carlos 

FAPAC, mantida pelo Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto S/A

vidades práticas presencias no Ambulatório Escola 

Os alunos do curso de Medicina que realizam aulas práticas no 

Ambulatório deverão estar no município sede da Instituição de Ensino FAPAC/ITPAC 

PORTO até o dia 01/07/2020 para que possam cumprir o período de quarentena

retorno das atividades práticas presencias das disciplinas Clinicas Integradas e Pré

do curso de Odontologia ocorrerá no dia 22/06/2020, isto para os alunos que já se 

m no município de Porto Nacional - TO, para os demais alunos que estão fora deste 

no ocorrerá no dia 01/07/2020, para cumprimento do período de 

Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando

anteriores e todas as disposições em contrário.  

se e Cumpra-se. 

 

Porto Nacional/TO, 18 de junho de 2020. 

 

 

 

 

 

EDISON PIMENTEL DA SILVA 

Diretor Geral 

 

  

junho de 2020 

Estabelece data de retorno das 
atividades práticas presencias no 
Ambulatório Escola e Clínica 

Faculdade Presidente 
FAPAC, mantida pelo 

Instituto Tocantinense Presidente 
Antônio Carlos Porto S/A e dá outras 

FAPAC, mantida pelo Instituto 

ITPAC PORTO, no uso das atribuições 

gimento Interno da instituição, e 

, Resolve:   

atividades práticas presencias, que ocorrem no 

Ambulatório Escola e Clínica Odontológica da Faculdade Presidente Antônio Carlos - 

FAPAC, mantida pelo Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto S/A. 

no Ambulatório Escola ocorrerá no dia 

Os alunos do curso de Medicina que realizam aulas práticas no 

Ambulatório deverão estar no município sede da Instituição de Ensino FAPAC/ITPAC 

PORTO até o dia 01/07/2020 para que possam cumprir o período de quarentena. 

s Clinicas Integradas e Pré-

para os alunos que já se 

alunos que estão fora deste 

, para cumprimento do período de 

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


