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OFÍCIO CIRCULAR Nº 001/2020/DMPI-SEOMA 

Florianópolis, 19 de junho de 2019. 

 

Aos Centros de Ensino e Unidades Administrativas  

Assunto:  Desligamento de energia elétrica Campus TRINDADE, dias 26, 27 e 28 de 

junho de 2020. 

  
1. Comunicamos que haverá desligamento programado de energia elétrica nos dias 26, 

27 e 28 de junho de 2020, sexta-feira, sábado e domingo, horário previsto 

diariamente das 7h30 às 18h. 

 

2. O desligamento afetará todos os centros com exceção do CDS, CSE, CFM (Parcial), 

CA, SSI, SeCArt (teatro e imediações), CTC (Córrego Grande) e CCB (Córrego 

Grande). A região afetada pelo desligamento está destacada abaixo na Figura 1.  

 

 
Figura 1- Área afetada 

 

3. O desligamento é necessário para realização da substituição de 5 disjuntores de média 

tensão (13.800 Volts) do CMD1, incluindo substituição das chaves secionadoras, 



instalação de rede lógica e readequação das grades de proteção. Estás atividades são 

relacionadas à execução do contrato 148/2020. 

 

4. Está atividade é essencial para garantir a estabilidade, continuidade e segurança no 

fornecimento de energia elétrica, por meio do sistema de distribuição de média tensão 

do Campus Trindade. 

 

5. Em caso de mau tempo, imprevistos relacionados à concessionária (CELESC) ou ao 

prestador de serviços, os serviços poderão ser adiados. 

 

6. Durante o período previsto de desligamento, deve-se sempre considerar a rede 

elétrica energizada.  

 

7. Solicitamos ampla divulgação aos setores serão afetados pelo desligamento.  

 

8. Em caso de dúvidas, favor contatar o Departamento de Manutenção Predial e 

Infraestrutura (DMPI), e-mail: dmpi.seoma@contato.ufsc.br. 
 

Atenciosamente, 

 

 

 

___________________________________ 

Jean Claudi Sucupira Domingos 

Eng. Eletricista 

Fiscal do contrato 148/2020 

 

 

 

___________________________________ 

Fábio Matys Cardenuto 

Eng. Eletricista 

Fiscal do contrato 148/2020 

 

 

 

 

___________________________________ 

José Fabris 

Diretor do Departamento do Manutenção 

Predial e de Infraestrutura 

 

 

 

 

___________________________________ 

Paulo Pinto da Luz 

Secretário de Obras Manutenção e Ambiente 


