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Resolução Conselho Superior/ No '16/2020, de 25 de novembro de 2020.

Aprovar Regulamento de
Certificação da FAPAG/ ITPAC
PORTO.

O Presidente do Conselho Superior da FAPAC - Faculdade Presidente

Antônio Carlos, mantida pelo ITPAC PORTO - lnstituto Tocantinense Presidente

Antônio Carlos Porto S/A - ITPAC PORTO, no uso de suas atribuiçÕes legais e,

considerando os critérios da legislação em vigor:

RESOLVE:

Art. 'lo. Aprovar o Regulamento Geralde Certificação da FAPAC / ITPAC

PORTO, confoÍme documento anexo.

Art. 2o. Esta Resolução entrará em vigência, a partir de sua assinatura.

d

onselho

/

Presidente



ITPAC
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FAPAC . FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS INSTITUTO
TOCAIITINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS PORTO S/4.
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CAPÍTULO I
DA DEFINIÇÃO E FINALIDADE

Art. 1' O certificado é um documento oficial assinado por autoridade
competente e emitido pelo Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos
Porto s/A (ITPAC PoRTo), com o objetivo de atestar diversas atividades.

Parágrafo Único. São certificadas as atividades institucionais vinculadas
a um projeto e/ou plano de ensino aprovado por departamento competente.

Art. 2o O certificado tem por finalidade:

I. Atestar que seu titular participou de atividades extracurriculares.
Declarar a autoria, participação, colaboração, orientação, coordenação
em projetos, programas de Pesquisa, Extensão, Inovação ou
Internacionalização.
Afirmar a participação em ligas ou outros grupos que desenvolvem
atividades institucionais voluntiírias.

II.

CAPÍTULO II
DOS PROPONENTES

Art. 3o Poderão ser proponentes de atividades institucionais com
certificação:

I. Docentes vinculados ao ITpAC porto Nacional.
II. Corpo administrativo do ITPAC porto Nacional
III. Ligas Acadêmicas vinculadas a esta instituição sob

responsabilizaçáo de um docente desta IES.

Paragrafo Único. os parceiros externos poderão ser proponentes desde que
tenham um funcionário do ITPAC Porto que se..rporrubilize por todo processo
de documentação, desde protocolo do projeto, acàmpaúamento de inscrições
até o envio do relatório com evidências.

Seção I

Dos setores

III

Art. 4' caberá à coordenação de pós-Graduação, pesquisa e Extensão
(coPPEx) a devida fiscalização e auxilio e guarda de todo documento
relacionado à Pós-Graduação, pesquisa e Extensáo, assim como das demais
atividades complementares como eventos, palestras, gincanas, atividades
culturais, esportivas, congressos, semanas acadêmicas, auÃor, entre outros.

§1" os projetos e relatórios do Núcleo de Inovação Tecnológica sIT)deverão ser encaminhados à coppEx que será responsável pela guarda á
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certificação dos projetos devidamente aprovados.

§2" Os projetos e relatórios do Núcleo de Intemacionalização (NINTER)
deverão ser encaminhados à CoPPEx que será responsável pela guarda e

certifi cação dos proj etos devidamente aprovados.

Art. 5o Caberá ao Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente

(NAPED) devida fiscalização, auxilio e guarda de todo documento relacionado

ao ensino sendo elas: monitorias, nivelamentos, formações continuadas entre

outros.

Art.6o caberáao Núcleo de Inovação Tecnológica §IT), o incentivo aos

projetos e ações que possuem técnicas, modelos ou ferramentas mais eficientes

que impactam o fator de desenvolvimento de produtos e serviços em geral, além

do auxílio e guarda de todo documento relacionado a Inovação Tecnológica

Art. 7o Caberá ao Núcleo de Internacionalizaçáo §INTER), a

implementação de ações, auxilio e guarda de todo documento relacionado a

intãmacionalizaçáo como o estabelecimento de convênios com parceiros

nacionais e internacionais,

Art. 8o Caberá às coordenações de cursos do ITPAC PORTO a enviar

eloufazer enviar todos os projetos e relatórios das atividades complementares

vinculadas à sua coordenação.

Seção II

Da Emissão

I
II.

Art. 9o os setores competentes para emissão de certificados são:

coordenação de Pos-Graduação, Pesquisa e Extensão (coPPEx).

Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente (NAPED)

§1" Em casos extraordinarios, a Coordenação Acadêmica poderá atribuir

a emissão de certificados para outros setores.

§2" Os proponentes das atividades institucionais deverão protocolar os

documentor .*igido, por cada setor dentro do prazo estipulado.

§3" Não será emitido certificação para as atividades que estiverem com

docunientação incompleta ou que estejam fora das nonnas da instituição.

Art. 10. As informações contidas na certificação serão baseadas nos

documentos exigidos aos ploponentes do projeto, portanto, a veracidade das

informações é de total responsabilidade dos mesmos'

Art.l1. Após a conclusão dos projetos, os proponentes terão a

de 30 dias para o envio do relatório devidamente preenchido em

padronizado Pela IES.
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§1" Depois do envio do relatório, o proponente terá até 30 dias para fazer
a retificação do mesmo, caso seja preciso.

§2' O ITPAC Porto Nacional não se responsabiliza pelos participantes
que não efetuaram a inscrição nas atividades ofertadas pela instituição.

Art. 12. Toda certificação será emitida de forma on-line, por uma
plataforma escolhida pela Instituição.

§l' O pagamento das atividades que possuem cobrança de
inscrição/mensalidade deverá ser realizado conforme norrnas do proponente do
projeto.

§2" A plataforma eleita para certificação das atividades deve oferecer
campo de verificação de autenticidade de documento.

§3" A certificação deve conter os principais requisitos: data, local, carga
horária, tipo de atividade, forma de participação.

§4'A arte adotada deverá estar de acordo com os padrões do Grupo Afua
devendo conter no mínimo a logo do ITPAC Porto Nacional, cNpJ,razão
social, assinatura digital da Direção e do setor responsável.

Seção III

Da Assinatura e autenticidade

Art. 13. A certificação de atividades institucionais somente terá validade
se houver:

Assinatura da coordenação Acadêmica ou Direção do ITpAC
Porto Nacional.
Assinatura do departamento responsável pela certificação
Requisitos exigidos no art. 12 §3o e 4o.
código de verificação de autenticidade ou número do livro e
registro de certificado.

I

II.
III.
IV.

§1" Qualquer certificação que não atenda aos requisitos deste
Regulamento será considerada nula.
§2" Não é permitido certificação em nome da instituição por outros
funcionarios não vinculados à NAPED e coppEx o, poi deiartamento
autorizado pela direção.

Art, 14. A autenticidade das certificações emitidas por platafo rma on-
line deverâ ser verificada por link fornecido pela propiia piataforma.

Art. 15. A autenticidade das certificações emitidas antes da adoção de
plataforma on-line deverá ser verificada juntamente com a coppEX,
coordenação de curso ou NApED.

Parágrafo Único. A instituição não se responsabilizapor certificados
emitidos sem vínculo com os departamentos citados no artigo 9o desse
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Regulamento

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16. A liberação de certificação ocorrerá de forma on-line, gratuita,

desde que tenha sido protocolado, pelos proponentes do projeto, documento

adequado dentro do prazo estabelecido neste regulamento.

Art. 17. Não há emissão de segunda via para certificações emitidas de

forma impressa por esta instituição.

§1" A certificação impressa só poderá ser retirada pelo proponente do

projeto, pelo seu titular ou por quem este autorizar via e-mail cadastrado na

Instituição ou procuração.

§2" Após 8 (oito) anos de emissão a certificação impressa será eliminada.

Art. 18. As ações que houver certificaçáo realizadas com parceiros,

deverão ter projeto ou documento semelhante que estipule as competências de

cada um em relação a emissão, registro e assinatura dos certificados.

Art. 19. - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela

Direção do ITPAC PORTO juntamente com seu Conselho Superior
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