
 
 
 
 
 

 
 

RESOLUÇÃO DIRAC 012/2008   
 
 

INSTITUI NORMAS PARA  
A REALIZAÇÃO DE 

EVENTOS (SEMINÁRIOS, 
 JORNADAS, CONGRESSOS...) 

 
 

             Considerando a necessidade de normatizar as propostas para a realização de 
eventos (seminários, jornadas, congressos) e outras atividades que envolvam docentes, 
acadêmicos e/ou o nome da instituição ITPAC/FAHESA, a Diretora Acadêmica da FAHESA 
– Faculdade de Ciências Humanas, Econômicas e da Saúde de Araguaína, mantida pelo 
ITPAC – Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos, no uso de suas atribuições, 
resolve:  
 

1) Todas as propostas para realização de eventos de extensão devem ser 
apresentadas em forma de projeto contendo os seguintes itens: responsável pelo 
projeto, data, local, ano, introdução/apresentação, justificativa, objetivos (geral e 
específicos), cronograma de execução e planilha orçamentária (previsão de receitas, 
custos e despesas); 

2) Todas as propostas deverão ser apresentadas à Coordenação de Cursos para 
avaliação e conhecimento, na seqüência para a Coordenação de Pesquisa, 
Extensão e Pós-Graduação para avaliação e acompanhamento e posterior 
aprovação pela Diretoria Acadêmica; 

3) Os projetos de eventos com fins lucrativos deverão ser encaminhados ao Setor de 
Contabilidade para assinatura de protocolo para cumprimento da legislação vigente e 
à Superintendência Financeira para registro de valores; 

4) Os espaços físicos para realização das atividades deverão ser determinados e 
liberados pela Superintendência Administrativa, bem como a assinatura do Termo de 
Responsabilidade; 

5) A utilização do logotipo do ITPAC deverá seguir as instruções do Departamento de 
Comunicação; 

6) O auxílio financeiro por parte da instituição ocorrerá de acordo com os valores 
previstos no orçamento de cada setor, com aprovação dos responsáveis pela análise 
do projeto.  

 
Esta Resolução entra em vigor a partir desta data. 

 
 
Araguaína, 05 de maio de 2008. 
 
 
Otávia Borges Naves de Lira 
     Diretora Acadêmica 
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