
 

  

 

COMUNICADO 

SEMESTRE LETIVO 2020/2 
 

 

À Comunidade Acadêmica FAPAC/ITPAC PORTO, 

 

A FAPAC/ ITPAC PORTO, desde o início da pandemia COVID-19 atou em linha com 

as recomendações da OMS, Ministério da Saúde, secretarias estaduais e municipais de Saúde 

e com o firme compromisso de resguardar a saúde e a segurança dos nossos alunos e 

colaboradores na prevenção ao contágio e propagação do coronavírus (COVID-19) no Brasil. 

Com a edição das Portarias n° 343/2020 e 345/2020 do Ministério da Educação, a 

FAPAC/ITPAC PORTO NACIONAL optou pela substituição das atividades presenciais, 

exceto as práticas profissionais e de laboratório, por atividades realizadas por meio de 

aprendizagem remota. Nesse sentido, a Instituição readequou seus calendários acadêmicos e 

implantou o REAR (Regime Especial de Atividades Remotas) para garantir a todos os 

estudantes a continuidade do processo de aprendizagem do semestre letivo 2020/1, e evitar 

prejuízo à conclusão do semestre e, consequente atraso nos estudos. Alternativa adotada pelos 

maiores e mais modernos grupos de educação e saúde em todo o mundo. 

Para tanto, e em total consonância com tais normativas, a FAPAC/ITPAC PORTO 

NACIONAL imediatamente passou a utilizar soluções de tecnologia que têm permitido a 

continuidade das atividades de ensino, com manutenção da metodologia de ensino 

diferenciada adotada em seus cursos, além da possibilidade de interação síncrona (em tempo 

real) e assíncrona (gravação das aulas) entre professores e alunos.  

Por meio do REAR foi possível a conclusão integral do semestre letivo 2020/1 para os 

cursos de Agronomia, Agronegócio, Arquitetura e Engenharia Civil, inclusive conteúdo 

prático por meio da parceria com as empresas conveniadas. 
 

 Os cursos de Medicina matriz 2008, Enfermagem e Odontologia também tiveram 

êxito na conclusão do seu conteúdo teórico, e prontamente conta com um planejamento de 

ações para a reposição das práticas profissionais e de laboratório daquele semestre. Algumas 

inclusive, encontram-se em andamento. No dia 14/08/2020 será realizado a finalização do 

semestre 2020/1 do Curso de Medicina Matriz Afya, do 1º ao 5º período. 

Tendo em vista que o Ministério da Educação(MEC) por meio da publicação da 

PORTARIA Nº 544, DE 16 DE JUNHO DE 2020, revogou as Portarias n° 343/2020 e 

345/2020 e estendeu o período de autorização da substituição das aulas presenciais por aulas 

em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus - Covid-19, 

até 31 de dezembro de 2020, e, sobretudo, tendo em vista que até o momento não temos 

AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PRESENCIAIS NA IES, em virtude 

da suspensão das aulas, motivadas por decretos estadual e municipal, as aulas teóricas 

aconteceram no Regime de Aprendizado Remota – REAR, para todos os cursos. 



 

  

 Assim sendo, o início das aulas do semestre letivo 2020/2 está previsto para ocorrer 

no dia 10/08/2020 para os cursos: Arquitetura, Agronomia e Agronegócio, Engenharia Civil, 

Enfermagem, Odontologia e Calouros de Medicina 2020/2; 

Para os calouros de Medicina, no período de 10 a 14/08/2020, será realizada a semana 

de acolhimento, semana reservada para capacitações quanto ao uso das plataformas que serão 

utilizadas, matriz e sistema de avaliação. O Cronograma será divulgado posteriormente com 

horários e links de acesso. 

Para os alunos veteranos do curso de Medicina aulas do semestre letivo 2020/2 

iniciarão no dia 24/08/2020 iniciarão as aulas teóricas dos alunos  
 

Quanto as aulas práticas para os cursos de Arquitetura, Agronomia e Agronegócios e 

Engenharia Civil, será mantido a parceria com as instituições conveniadas, para continuidade 

das atividades, conforme Calendário Acadêmico 2020/2.  
 

Para os cursos da saúde, Enfermagem, Odontologia e Medicina, foram realizadas as 

devidas adequações nas escolas junto às Instituições conveniadas, e ainda fornecendo os 

Equipamentos de Proteção Individual -EPIs. 
 

Serão mantidas as atividades nas Clínica Odontológica e Ambulatório de saúde, 

conforme o protocolo de retorno.  
Sendo que as aulas práticas do curso Odontologia de Pré-Clínica e Clínica 

Odontológica referente a 2020/2 iniciarão em 01/09/2020. 
 

Vale ressalta que a IES vem fazendo as devidas adequações para que TODOS OS 

ACADÊMICOS possam retornar com segurança. Para isto foi implantado: 

1. Triagem COVID 19 no portão de entrada da IES  com aferição de temperatura, 

resposta de questionário que identifica casos suspeitos; 

2. Triagem de todos os pacientes atendidos na IES; 

3. Adequação de estrutura como: dispensador de álcool em gel, instalação de pias para 

higienização das mãos e ainda outras adequações que se fez necessário para o 

cumprimento do protocolo de retorno as atividades presenciais. 

A FAPAC/ITPAC PORTO continuará trabalhando arduamente com muita dedicação 

para que a comunidade acadêmica não saia prejudicada neste período de tantas incertezas, e 

reafirma que a qualidade no ensino e o atendimento às questões pessoais de nossos alunos, 

parceiros e colaboradores continuarão sendo a sua marca.   

A Instituição entende que esse é um tempo difícil para todos, mas tem a certeza que 

passará por ele junto a seus alunos. 

Atenciosamente, 

 

 

Maria Dilce Wania Rodrigues de Almeida do Nascimento 

Coordenação Acadêmica 

FAPAC/ITPAC PORTO 


