
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

SECRETARIA DE OBRAS, MANUTENÇÃO E AMBIENTE 
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS  

 

 
Rua João Pio Duarte Silva, s/nº. Córrego Grande. CEP: 88040-970. Florianópolis – SC  
Telefone: (48) 3721-2928. E-mail: felipe.tersariol@ufsc.br. http://dfo.seoma.ufsc.br/ 
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 Florianópolis, 13 de outubro de 2020. 

 
 
Às unidades administrativas e de ensino da UFSC 
 
 
Assunto: Desligamento de energia.  
 
 
1.   Informamos que está programado para o dia 22 de outubro de 2020, quinta-
feira, entre o período das 10 às 13 horas, o desligamento de energia dos prédios da 
Universidade situados na região do bairro Córrego Grande. O desligamento será realizado de 
forma conjunta pelo Departamento de Fiscalização de Obras (DFO) e pelo Departamento de 
Manutenção Predial e de Infraestrutura (DMPI). 

2.             Ele tem por objetivo possibilitar a substituição de para-raios danificados na rede 
aérea de energia e permitir a desconexão de cabos na rede para a retirada de postes, de forma 
a viabilizar a futura execução de um estacionamento provisório na região dos blocos E, F e G do 
prédio do CCB, conforme contrato nº 175/UFSC/2013; 

3.             Os departamentos afetados pelo desligamento serão os seguintes: blocos A e B 
da Engenharia Civil, Departamento e Laboratórios da Engenharia Química e Engenharia de 
Alimentos, blocos A, B, C, D, E, F e G do Centro de Ciências Biológicas, Divisão de Transportes, 
Biotério Central, Almoxarifado Central e Departamento de Gestão Patrimonial. 

4.  A energia será religada imediatamente caso a execução dos serviços termine 
antes do tempo previsto. 

5.  Caso as condições climáticas não sejam propícias à execução dos serviços, o 
desligamento pode ser adiado. 

6.  Solicito que esta informação seja divulgada no âmbito de cada uma das unidades 
afetadas. 

7.  Para mais informações, entrar em contato com Felipe, ramal telefônico 2928, ou 
via endereço eletrônico felipe.tersariol@ufsc.br. 

 Atenciosamente, 
 
 

FELIPE GARCIA ROSA TERSARIOL 
Engenheiro eletricista 

felipe.tersariol@ufsc.br
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