SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
CAMPUS DE PALMAS
Centro Tecnológico Agroambiental – CENTRO DE PESQUISAS CANGUÇU

CIRCULAR/CTAA-CPC Nº 002/2011

Palmas – TO, 20 de outubro de 2012.
Aos Setores de Recursos Humanos dos Campi, às Coordenações de Cursos e à Reitoria
Neste
Tendo-se 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 a pesquisas institucionais, faz-se
uso desta para informar as normas para uso das instalações do CPC para esta e demais
atividades, quais sejam:
i) 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;
ii) No ambiente do CPC há ainda um local para camping (barracas), com capacidade
para instalação de aproximadamente 15 barracas pequenas, onde estão também instalados um
tanque/pia, duas duchas e mais dois banheiros;
iii) 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 uma televisão de 29” (antena parabólica),
telefone (63-35351246), e 4 barcos motorizados;
iv) Em termos de recursos humanos, servem-nos a Sra. Sulene e a Srta. Marilza
(encarregada e faxineira) e os Srs. Roberto Carlos e Francisco (capataz e piloteiro).
v) Quanto às taxas de utilização:
- como o CPC não dispõe de orçamento institucional para custeio de suas atividades, aos
visitantes, servidores e alunos da UFT, serão cobradas DIÁRIAS nos valores de
50,00/20,00/10,00 (cinqüenta/vinte/dez reais)/pessoa, respectivamente. Estes recursos serão
direcionados para cobrir custos variáveis inerentes à manutenção do CPC. Despesas com
gasolina-óleo 2T para motores de popa correrão por fora, lembrando que no CPC não há
estoque de combustíveis para venda.
- Solicitação de reserva deverá ser encaminhada para cancucu@uft.edu.br, ou pelo tel. 6332328049. Esta só será confirmada mediante identificação de depósito em favor da
FAPTO/CANGUÇU, no Banco do Brasil AG. 3615-3, Conta 200.216-7, com

antecedência mínima de 10 (dez) dias. Em caso de eventual desistência, a devolução desse
adiantamento somente será realizada caso seja solicitada com pelo menos 5 (cinco) dias antes
da data reservada.
- PARA GRUPOS DE VISITANTES (turismo ecológico), as cozinheiras deverão ser
remuneradas em 30,00/dia/grupo. Com o Srs. Roberto e Francisco (piloteiro, guia para as
trilhas) o acerto será feito entre os interessados e eles (em geral, para grupos grandes, fica em
torno de 50,00/dia/grupo).
vi) Outras informações importantes:
- cabe a cada grupo providenciar sua própria manutenção alimentícia, suas bebidas, gelo, etc.,
pois o CPC não fornece alimentação. Há possibilidade de contratação de pacotes incluindo
refeições (café da manhã, almoço, lanche e jantar), que deverão ser combinados com a
gerência;
- O CPC não disponibiliza roupa de cama e banho, travesseiro (sugere-se levar também uma
manta leve, pois pode esfriar à noite nos meses de maio a setembro);
- Roupas adequadas: as de mangas compridas, tecido fino e claro para proteção do sol, que é
bastante forte! Chapéu de abas largas;
- Repelente para muriçocas (18:00 até as 20:00);
- A atividade PESCA AMADORA ESPORTIVA, na modalidade “pesque e solte”, sujeita
às determinações da PORTARIA NATURATINS N° 017, DE 21/02/2001 (disponível em
http://naturatins.to.gov.br/conteudo.php?id=604), poderá ser praticada desde que o
visitante esteja devidamente habilitado para tal (licença para pesca amadora –
NATURATINS ou IBAMA).
- para caminhadas nas trilhas é essencial o uso de botas/tênis apropriados para tal, de roupas
resistentes e de repelentes
Para demais
cangucu@uft.edu.br.
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