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Localizado às margens do Rio Guamá, em um ambiente natural privilegiado e de singular beleza cênica, o 
Centro de Eventos Benedito Nunes (CEBN), com uma infraestrutura particular, reforça a presença do 

Estado do Pará em oportunidades globais, na conquista de novos mercados voltados para o turismo de 
negócios e eventos. Com um desenho arquitetônico integrado ao ecossistema amazônico, o CEBN dispõe 

de equipamentos que acompanham o avanço tecnológico, indispensáveis para a realização de grandes 
eventos. Auditório, salas de reuniões, área de exposições e lançamentos, cabines para tradução 

simultânea são alguns dos recursos disponíveis no CEBN, além de toda a estrutura de salas, auditórios e 
outros serviços disponíveis no campus Guamá/UFPA



O CAPACIT é uma subunidade integrante da Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal 
(PROGEP) responsável pelo planejamento, execução e avaliação de iniciativas voltadas para o 

desenvolvimento profissional dos servidores da UFPA em nível estratégico e sistêmico. Dispõe de salas 
de capacitação e de um auditório para promoção das ações de desenvolvimento direcionadas à 

capacitação permanente desses profissionais, inclusive articulando parcerias com objetivo de apoiar 
sua qualificação em nível de educação formal e outras estratégias de desenvolvimento continuado.



Dentre os transportes utilizados no FORPLAD, será disponibilizado o ônibus totalmente movido a 
energia elétrica para o deslocamento interno dos participantes do CEBN para o CAPACIT, para 

realização das reuniões das comissões, e também para o deslocamento dos participantes para o 
local do almoço(opcional) no dia 07/04/2022. Esse ônibus faz parte do projeto SIMA (Sistema 

Inteligente Multimodal da Amazônia) que visa promover melhor eficiência energética no Campus 
Belém, por meio de uma usina de geração de energia fotovoltaica implantada na UFPA, uso de 

ônibus e barcos elétricos, sistema de armazenamento à baterias, e eletro postos de 
abastecimento com a energia gerada dentro da Universidade.




