
Mural Informativo Internato 

 
9° 10° e 11° Período  

Você que já acessou sua conta na 
plataforma CANVAS ✅ Show, valeu!  

As PALESTRAS da semana são 
disponibilizadas nesta plataforma.  

❌❌Você que ainda não acessou, está 
esperando o quê?!  Acesse para ter sua 
presença. Pois sua conta fica 
“pendente” prejudicando sua presença.  

Na próxima semana os links das 
PALESTRAS você acessará via sua 
plataforma - não será enviado link por 
grupos de WhatsApp.  

Não perca tempo e saia da pendência!  

✅Sua presença será contabilizada 
assistindo a PALESTRA - e ao final, 
assistindo TODAS as palestras você 
também contabilizará os 10 pontos.  

‼Sobre a GRAVAÇÃO das palestras ao 
vivo, será disponibilizado no próximo 
dia após as 14h.  

‼Gravação também contabiliza 
presença. Temos 48h para assistir. O 
link fica na plataforma CANVAS.  

♻OBS: alguns colegas estão na dúvida 
quanto ao MEDCEL - esta plataforma 
agora é de acesso livre, você controla 
os seus estudos - ela aparece para você 
denominada: PREPARATÓRIO PARA 
RESIDÊNCIA MEDCEL, no mesmo tem a 
opção de entrar em contato com os 
tutores para montarem cronogramas 

de estudos (Tássia Ferreira 11 95938-
1578) 

- Links das cronograma das reuniões: 
https://s3.us-east-
1.amazonaws.com/assets.itpacporto.ed
u.br/arquivos/2022/internato/reunioes-
internato/reunioes2022-2.pdf 

Avaliações – fiquem ligados no 
calendário do Internato  
https://s3.us-east-
1.amazonaws.com/assets.itpacporto.e
du.br/arquivos/2022/internato/calend
ario/atualizacao-2507/calendario-
internato-2022-4.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12° Período 

Links das reuniões mensais: 
https://s3.us-east-
1.amazonaws.com/assets.itpacporto.ed
u.br/arquivos/2022/internato/reunioes-
internato/reunioes2022-2.pdf 

Avaliações – fiquem ligados no 
calendário do Internato  
https://s3.us-east-
1.amazonaws.com/assets.itpacporto.ed
u.br/arquivos/2022/internato/calendari
o/atualizacao-09-06/calendario-
internato-matriz-2015-2.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informações Gerais  

EPI’S:  

• Alunos de Palmas e Paraíso 
levamos 1x ao mês. 

• Alunos fora de sede retiram nós 
locais informados pelos 
coordenadores dos locais. 

• Alunos de Porto Nacional 
deverá ser feita retirada de 15 
em 15 dias na IES, juntamente 
com o setor do internato 
procurar.  

Acesso UP to Date – O mesmo fica 
localizado dentro do portal do aluno, no 
campo URL.  
Caso esteja sem acesso ao mesmo 
enviar e-mail para 
(biblioteca@itpacporto.edu.br), 
informar login e senha no e-mail.  
 

ACOMPANHAMENTO COVID 19 
(ITPAC PORTO) 

(63) 9208-7291 


