SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

PROCEDIMENTOS PARA A RESERVA DOS AUDITÓRIOS DO ICB.
Prezado Usuário,
A cessão dos auditórios deste instituto, deverá ser solicitada previamente por
ofício e enviado a Coordenação de planejamento (CPGA), presencialmente ou através
do email icb.ufpa@gmail.com para a verificação de datas disponíveis.
Importante: Caso o procedimento não seja atendido corretamente, a cessão
das dependências será cancelada.
 Auditório Arlindo Pinto com capacidade para 120 lugares, datashow,
microfone, sonorização e climatização.
 Auditório Paulo Mendes com capacidade para 70 pessoas, datashow, tela de
projeção e climatização.
Os auditórios do ICB NÃO OFERECEM recursos instrucionais tais como: Micro System,
TV, DVD, Pilhas p/ Microfone, Caneta point laser, Microcomputador, Notebook,
Extensão elétrica e adaptadores.
OBSERVAÇÕES:
1) O ICB não dispõe de servidor para apoio logístico em eventos, portanto, o
solicitante deverá trazer seus recursos instrucionais, bem como um técnico
para a instalação de seus equipamentos, para apoio logístico e para limpeza do
espaço ao final do evento;
2) Não são de responsabilidade do ICB o fornecimento de água, café, descartáveis,
material impresso, fotocópias e ligações telefônicas, sendo de inteira
responsabilidade dos organizadores do evento;
3) O ICB não se responsabiliza por perda ou esquecimento de objetos pessoais
nas suas dependências, sendo de inteira responsabilidade de seu proprietário;
4) Quaisquer avarias ou danos causados nas dependências do ICB serão de inteira
responsabilidade do solicitante do evento, bem como o ônus de sua reparação;
5) O espaço não será cedido para realização de eventos de órgãos e/ou instituições
externas, exceto quando houver parceria com o ICB e/ou unidades
administrativas da UFPA, mediante cumprimento das normas para cessão
externa;
6) A cessão é somente do auditório, NÃO fazendo parte as salas de aula que ficam
próximas;
7) É expressamente PROIBIDO qualquer tipo de alimento nas dependências dos
auditórios.
8) O uso dos auditórios aos sábados deverá ser encerrado às 12:00
impreterivelmente.

Qualquer dúvida, entrar em contato através dos ramais 8188 e 7102.
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