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Memorando Circular nº 001/2018/DFO-SEOMA

Às Unidades Administrativas e de Ensino da UFSC
Assunto: Desligamento de energia nas edificações da UFSC situadas na região do
bairro Córrego Grande.
1. Comunicamos que está programado para o dia 20 de outubro de 2018, sábado,
entre o período das 8 às 11 horas da manhã, o desligamento de energia dos
prédios da UFSC situados no bairro Córrego Grande;
2. O objetivo deste desligamento é a realização de serviços que possibilitem a
energização do novo prédio em construção do Centro de Ciências Biológicas
(CCB). Estes serviços foram liberados pela CELESC recentemente, e serão
executados conforme especificado no contrato nº 175/UFSC/2013;
3. Os prédios afetados pelo desligamento serão os seguintes: Blocos A e B da
Engenharia Civil, Departamento e Laboratórios da Engenharia Química e
Engenharia de Alimentos, Centro de Ciências Biológicas, Biotério Central,
Almoxarifado Central, Oficinas e Almoxarifado da Prefeitura Universitária,
Divisão de Transportes e Departamento de Gestão Patrimonial;
4. Existe a previsão de novos desligamentos de energia nesta região nos dias
10/11/2018 e 1/12/2018, das 8 às 11 h, para a continuidade e término destes
serviços;
5. A energia será religada imediatamente caso a execução dos serviços termine
antes do tempo previsto. No entanto, a rede deve ser considerada energizada
durante todo o período;
6. Caso as condições climáticas não sejam propícias à execução dos serviços, o
desligamento pode ser adiado;
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Florianópolis, 10 de outubro de 2018.

7. Solicito que este memorando Circular seja divulgado no âmbito de cada uma das
unidades afetadas;
8. Para mais informações, falar com Felipe (ramal 2928), ou diretamente no
Departamento de Fiscalização de Obras (DFO).
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Cordialmente,

