
 

 

Memorando Circular nº 69/2021 – DIRETORIA GERAL FAPAC/ITPACPORTO 

Porto Nacional – TO, 07 de maio de 2021. 

 

Aos Gerentes Administrativos e Coordenações de Cursos da FAPAC/ITPAC PORTO 

Assunto: Orientações da Direção da FAPAC/ ITPAC PORTO para as Gerências 

Administrativas e Coordenações de Cursos (Ações frente à pandemia de Covid-19) 

 

Prezados, 

A FAPAC/ITPAC PORTO NACIONAL, alinhada às recomendações do Decreto nº 560 de 

03 de maio de 2021, informa que diante do atual decreto solicita atenção para as orientações 

quanto às atividades a seguir: 

 

1. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 

 

1.1 Central de atendimento: 

A secretária acadêmica informa que retornará com atendimento presencial de segunda à sexta-

feira das 08:00 às 18:00, à partir do dia 11/05/2021. 

Permanecerá com os atendimentos à Comunidade Acadêmica também pelo e-mail 

centraldeatendimento@itpacporto.edu.br ou via WhatsApp (63) 99245-1472. Os responsáveis 

farão a triagem e encaminharão aos responsáveis de cada setor.  

Sugerimos que o atendimento presencial aconteça como forma alternativa ou orientação 

da própria Central de Atendimento. 

1.2 Biblioteca: 

A Biblioteca estará em funcionamento ao público à partir de 10/05/2021, das 08h às 22h de 

Segunda a Sexta, e 08h às 13h no Sábado. Podendo ser realizados os seguintes serviços: 

Empréstimos, devolução, renovação e informações.  Reforçamos que a Biblioteca virtual e as 

bases de Dados disponíveis nos portais online permanecem a disposição. Contatos biblioteca: 

ana.pacheco@itpacporto.edu.br 

1.3 Internato: 

Demandas do setor internato deverão ser encaminhadas ao e-mail: 

patricia.santos@itpacporto.edu.br, ou tratadas presencialmente como forma alternativa ou 

orientação do próprio internato. 
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1.4 Coordenações de cursos: 

Para demandas da coordenação de curso, contatar as coordenações através do respectivo e-

mail: 

Coordenação do curso de Arquitetura e Urbanismo regina.cavalcante@itpacporto.edu.br 

Coordenação do curso de Agronomia e Agronegócio silvia.souto@itpacporto.edu.br  

Coordenação do curso de Enfermagem karine.kummer@itpacporto.edu.br  

Coordenação do curso de Engenharia Civil  angelo.balduino@itpacporto.edu.br 

Coordenação do curso de Medicina celiana.assis@itpacporto.edu.br 

Coordenação Adjunto do curso de Medicina ronyere.araujo@itpacporto.edu.br 

Secretaria da Coordenação de Medicina mariana.oliveira@itpacporto.edu.br 

Coordenação do curso de Odontologia sergio.esteves@itpacporto.edu.br    

Coordenação de Internato valcirlei.araujo@itpacporto.edu.br  

  

1.5 Núcleo de Apoio Psicopedagógico - NAP 

O Atendimento aos alunos será realizado de forma remota por skype, mediante contato prévio 

do profissional. Visto que o modelo virtual de atendimento segue as medidas de segurança 

solicitadas pela instituição e pelos órgãos públicos especialmente na área de saúde. 

O NAP estará à disposição para qualquer urgência que se fizer necessária para atendimento 

presencial. No entanto será priorizado o atendimento virtual de modo que o aluno não seja 

prejudicado nas suas necessidades. 

 

2. ATIVIDADES DE PESQUISA E EXTENSÃO 

 

2.1 Informamos que projetos, nesse momento, não poderão ser realizados ou desenvolvidos 

nas dependências da instituição. 

 

2.2 Sugerimos que caso seja necessário coletas de material, ou atividades de orientação 

presencial, reuniões técnicas ou de extensão, assim como das ligas acadêmicas e demais 

atividades, que essas sejam realizadas seguindo as regras de distanciamento e devidas 

precauções a COVID-19. 

 

2.3 Sugerimos que a agenda seja reorganizada para atividades como orientação dos alunos de 

TCC por meio das plataformas digitais, leitura e correção da produção. 
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3. ATIVIDADES DE GESTÃO 

 

3.1 Realizar as atividades de natureza colaborativa com os coordenadores de curso e 

coordenadores administrativos, conforme o plano de trabalho elaborado internamente. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS PORTO S.A. 

Juhlli Morais Leite De Sousa Pacheco 

Gerência Administrativa 

 
 


