SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
CAMPUS DE PALMAS
Centro Tecnológico Agro-Ambiental – CENTRO DE PESQUISAS CANGUÇU - CPC

CIRCULAR/CTAA-CPC Nº 002/2012

Palmas – TO, 01 de agosto de 2012.

Aos Setores de Recursos Humanos dos Campi, às Coordenações de Curso, à Reitoria,
ao Instituto Ecológica, ao ICMBIO, ao IBAMA e ao NATURATINS

Tendo em vista que a UFT administra um espaço no Centro de Pesquisas
Canguçu (CPC) – Pium/TO, em regime de comodato com o Instituto Ecológica, onde
prioritariamente são desenvolvidas atividades vinculadas à pesquisas científicas
institucionais, informamos que após analisado pelo gabinete da reitoria, segue para
divulgação o Regulamento de Uso das Instalações do CPC para estas e demais
atividades, ficando revogada a CIRCULAR/CTAA-CPC Nº 002/2011
Para demais esclarecimentos, consultar esta Coordenação pelo endereço
cangucu@uft.edu.br.

Atenciosamente,

(Portaria UFT 494/2010)
63-32328049/99941352
cangucu@uft.edu.br
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REGULAMENTO DE USO DAS INSTALAÇÕES DO CPC
Normas para uso das instalações do CPC (Centro de Pesquisas Canguçu
(CPC) – Pium/TO, em regime de comodato com o Instituto Ecológica.
O CPC dispõe de 04 (quatro) apartamentos-suíte (quatro leitos cada), no bloco
principal, e de mais 07 apartamentos simples (quatro leitos cada), em bangalôs
conexos ao Centro, e de dois banheiros para uso coletivo;
No ambiente do CPC há ainda um local para camping com capacidade para
instalação de aproximadamente 15 barracas pequenas, onde estão instalados
tanque/pia, duas duchas e mais dois banheiros;
A cozinha do CPC está dimensionada para processar alimentação para até 30
hóspedes, simultaneamente. No caso de grupos maiores, recomenda-se que seja
acionada uma cozinha paralela, situada no bangalô de pesquisadores, equipada com
fogão industrial, geladeira e freezer (120 L), havendo também que se providenciarem
mais jogos de talheres, pratos e copos (pode ser tudo descartável), a fim de que haja
a necessária eficiência às refeições para grandes grupos. Dispõe-se ainda de televisão
de 42” (antena parabólica), telefone (63-35351246), e 4 barcos motorizados;
iv) Em termos de recursos humanos, servem-nos uma encarregada e uma
faxineira, mais um artífice de manutenção e um jardineiro.
v) Outras informações importantes:
- cabe a cada grupo providenciar sua própria manutenção alimentícia, suas bebidas,
gelo, gás, água mineral, etc., pois o CPC não fornece alimentação.
- O CPC não disponibiliza roupa de cama e banho, travesseiro (sugere-se o uso de
uma manta leve nos meses de maio a setembro);
- Roupas adequadas: aquelas de mangas compridas, tecido fino e claro. Para proteção
do sol, que é bastante forte, usar chapéu de abas largas;
Para AGENDAMENTOS e demais esclarecimentos, consultar a Coordenação pelo
endereço cangucu@uft.edu.br.

Palmas-2012

