Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Diretoria Executiva de Administração – DEA
Prefeitura da Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
Divisão de Sistemas

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
06 de novembro de 2020
OF. CIRCULAR DIVISÃO DE SISTEMAS / PREFEITURA N°. 02/2020

Prezado (a) Senhor (a);

Vimos pelo presente comunicar que nos dias abaixo relacionados haverá corte no fornecimento
de energia elétrica desta Unidade.
- 10/02/2021- das 7:00 às 10:00 hs (desligamento de energia Cabine AEL);

NOTA:
1 – A Prefeitura/DSIS poderá restabelecer a energia antes do horário previsto sem aviso prévio as
Unidades, dependendo do andamento dos serviços de manutenção.
2 – A Prefeitura/DSIS deverá ser comunicada formalmente pelas Unidades sobre serviços executados na
mesma, nos períodos onde haverá interrupção no fornecimento de energia.

A Prefeitura/DSIS, nas datas pré-estabelecidas executará manutenções preventivas em Cabines
de Força, e tem por objetivo proporcionar que a Unidade/Órgão efetue sua programação durante o ano de
2021, sem ocasionar transtornos aos usuários do prédio. Ressaltamos que as manutenções de cabines não
podem ser realizadas sem desligamento de energia.
As manutenções preventivas nas Linhas de Média Tensão do Campus serão realizadas com as
redes de energia energizadas, desta forma não será necessária a interrupção no suprimento de energia.
Informamos ainda, que a falta de energia elétrica fora das datas previstas, deverá ser considerada
como fato excepcional decorrente de causas imprevisíveis.
Agradecendo a atenção que Vossa Senhoria certamente dispensará na divulgação deste
comunicado no âmbito dessa Unidade, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos protestos de estima
e apreço.

Original assinado pelo Diretor da Divisão de Sistemas

Ilmo. (a) Sr. (a)
Prof. (a) Dr. (a) Christiano Key Tambascia
DD. Diretor Acadêmico do AEL
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OF. CIRCULAR DIVISÃO DE SISTEMAS / PREFEITURA N°. 02/2020

Prezado (a) Senhor (a);

Vimos pelo presente comunicar que nos dias abaixo relacionados haverá corte no fornecimento
de energia elétrica no Campus, nos quais esta Unidade estará diretamente envolvida:

- 14/03/2021- das 7:00 às 13:00 hs (desligamento Cabine Gastrocentro/Prodecad/Centro Integrado de
Nefrologia (CIN)).
NOTA:
1 – A Prefeitura/DSIS poderá restabelecer a energia antes do horário previsto sem aviso prévio as
Unidades, dependendo do andamento dos serviços de manutenção.
2 – A Prefeitura/DSIS deverá ser comunicada formalmente pelas Unidades sobre serviços executados na
mesma, nos períodos onde haverá interrupção no fornecimento de energia.

A Prefeitura/DSIS, nas datas pré-estabelecidas executará manutenções preventivas em Cabines
de Força, e tem por objetivo proporcionar que a Unidade/Órgão efetue sua programação durante o ano de
2021, sem ocasionar transtornos aos usuários do prédio. Ressaltamos que as manutenções de cabines não
podem ser realizadas sem desligamento de energia.
As manutenções preventivas nas Linhas de Média Tensão do Campus serão realizadas com as
redes de energia energizadas, desta forma não será necessária a interrupção no suprimento de energia.
Informamos ainda, que a falta de energia elétrica fora das datas previstas, deverá ser considerada
como fato excepcional decorrente de causas imprevisíveis.
Agradecendo a atenção que Vossa Senhoria certamente dispensará na divulgação deste
comunicado no âmbito dessa Unidade, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos protestos de estima
e apreço.

Original assinado pelo Diretor da Divisão de Sistemas

Ilmo. (a) Sr. (a)
Silvia Angélica Jorge
DD. Diretora de Enfermagem do Centro Integrado de Nefrologia (CIN).
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06 de novembro de 2020
OF. CIRCULAR DIVISÃO DE SISTEMAS / PREFEITURA N°. 02/2020

Prezado (a) Senhor (a);

Vimos pelo presente comunicar que nos dias abaixo relacionados haverá corte no fornecimento
de energia elétrica no Campus, nos quais esta Unidade estará diretamente envolvida:

- 05/01/2021– das 7:00 às 13:00 hs (desligamento de energia Cabine Ciclo Básico 1)
- 08/01/2021– das 7:00 às 13:00 hs (desligamento de energia Cabine Ciclo Básico 2)

NOTA:
1 – A Prefeitura/DSIS poderá restabelecer a energia antes do horário previsto sem aviso prévio as
Unidades, dependendo do andamento dos serviços de manutenção.
2 – A Prefeitura/DSIS deverá ser comunicada formalmente pelas Unidades sobre serviços executados na
mesma, nos períodos onde haverá interrupção no fornecimento de energia.

A Prefeitura/DSIS, nas datas pré-estabelecidas executará manutenções preventivas em Cabines
de Força, e tem por objetivo proporcionar que a Unidade/Órgão efetue sua programação durante o ano de
2021, sem ocasionar transtornos aos usuários do prédio. Ressaltamos que as manutenções de cabines não
podem ser realizadas sem desligamento de energia.
As manutenções preventivas nas Linhas de Média Tensão do Campus serão realizadas com as
redes de energia energizadas, desta forma não será necessária a interrupção no suprimento de energia.
Informamos ainda, que a falta de energia elétrica fora das datas previstas, deverá ser considerada
como fato excepcional decorrente de causas imprevisíveis.
Agradecendo a atenção que Vossa Senhoria certamente dispensará na divulgação deste
comunicado no âmbito dessa Unidade, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos protestos de estima
e apreço.

Original assinado pelo Diretor da Divisão de Sistemas

Ilmo. (a) Sr. (a)
Antônio Luzia da Silva
Diretor do Ciclo Básico
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Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
06 de novembro de 2020
OF. CIRCULAR DIVISÃO DE SISTEMAS / PREFEITURA N°. 02/2020

Prezado (a) Senhor (a);

Vimos pelo presente comunicar que nos dias abaixo relacionados haverá corte no fornecimento
de energia elétrica no Campus, nos quais esta Unidade estará diretamente envolvida:

- 13/07/2021- das 7:00 às 10:00 hs (desligamento de energia Cabine Biblioteca Central);
- 04/02/2021 das 7:00 às 10:00 hs (desligamento de Energia Cabine Bora)

NOTA:
1 – A Prefeitura/DSIS poderá restabelecer a energia antes do horário previsto sem aviso prévio as
Unidades, dependendo do andamento dos serviços de manutenção.
2 – A Prefeitura/DSIS deverá ser comunicada formalmente pelas Unidades sobre serviços executados na
mesma, nos períodos onde haverá interrupção no fornecimento de energia.

A Prefeitura/DSIS, nas datas pré-estabelecidas executará manutenções preventivas em Cabines
de Força, e tem por objetivo proporcionar que a Unidade/Órgão efetue sua programação durante o ano de
2021, sem ocasionar transtornos aos usuários do prédio. Ressaltamos que as manutenções de cabines não
podem ser realizadas sem desligamento de energia.
As manutenções preventivas nas Linhas de Média Tensão do Campus serão realizadas com as
redes de energia energizadas, desta forma não será necessária a interrupção no suprimento de energia.
Informamos ainda, que a falta de energia elétrica fora das datas previstas, deverá ser considerada
como fato excepcional decorrente de causas imprevisíveis.
Agradecendo a atenção que Vossa Senhoria certamente dispensará na divulgação deste
comunicado no âmbito dessa Unidade, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos protestos de estima
e apreço.

Original assinado pelo Diretor da Divisão de Sistemas

Ilmo. (a) Sr. (a)

Oscar Eliel
DD. Diretor Associado do Sistema de Bibliotecas da Unicamp
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Diretoria Executiva de Administração – DEA
Prefeitura da Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
Divisão de Sistemas

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
06 de novembro de 2020
OF. CIRCULAR DIVISÃO DE SISTEMAS / PREFEITURA N°. 02/2020

Prezado (a) Senhor (a);
Vimos pelo presente comunicar que nos dias abaixo relacionados haverá corte no fornecimento
de energia elétrica no Campus, nos quais esta Unidade estará diretamente envolvida:
- 09/02/2021- das 7:00 às 10:00 hs (desligamento de energia Cabine - Laboratório Diabetes);
- 15/01/2021- das 7:00 às 13:00 hs (desligamento de energia Cabine);

- Visando minimizar os impactos à Unidade a data do desligamento de energia da Cabine, está sendo
definida junto a manutenção da Unidade considerando a necessidade de serviços no transformador da
cabine.

NOTA:
1 – A Prefeitura/DSIS poderá restabelecer a energia antes do horário previsto sem aviso prévio as
Unidades, dependendo do andamento dos serviços de manutenção.
2 – A Prefeitura/DSIS deverá ser comunicada formalmente pelas Unidades sobre serviços executados na
mesma, nos períodos onde haverá interrupção no fornecimento de energia.

A Prefeitura/DSIS, nas datas pré-estabelecidas executará manutenções preventivas em Cabines
de Força, e tem por objetivo proporcionar que a Unidade/Órgão efetue sua programação durante o ano de
2021, sem ocasionar transtornos aos usuários do prédio. Ressaltamos que as manutenções de cabines não
podem ser realizadas sem desligamento de energia.
As manutenções preventivas nas Linhas de Média Tensão do Campus serão realizadas com as
redes de energia energizadas, desta forma não será necessária a interrupção no suprimento de energia.
Informamos ainda, que a falta de energia elétrica fora das datas previstas, deverá ser considerada
como fato excepcional decorrente de causas imprevisíveis.
Agradecendo a atenção que Vossa Senhoria certamente dispensará na divulgação deste
comunicado no âmbito dessa Unidade, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos protestos de estima
e apreço.

Original assinado pelo Diretor da Divisão de Sistemas

Ilmo. (a) Sr. (a)
Prof. (a) Dr. (a) André Victor Lucci Freitas
DD. Diretor (a) do Instituto de Biologia
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Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
06 de novembro de 2020
OF. CIRCULAR DIVISÃO DE SISTEMAS / PREFEITURA N°. 02/2020

Prezado (a) Senhor (a);

Vimos pelo presente comunicar que nos dias abaixo relacionados haverá corte no fornecimento
de energia elétrica no Campus, nos quais esta Unidade estará diretamente envolvida:

- 29/06/2021- das 7:00 às 10:00 hs (desligamento de energia Cabine Biotério);

NOTA:
1 – A Prefeitura/DSIS poderá restabelecer a energia antes do horário previsto sem aviso prévio as
Unidades, dependendo do andamento dos serviços de manutenção.
2 – A Prefeitura/DSIS deverá ser comunicada formalmente pelas Unidades sobre serviços executados na
mesma, nos períodos onde haverá interrupção no fornecimento de energia.

A Prefeitura/DSIS, nas datas pré-estabelecidas executará manutenções preventivas em Cabines
de Força, e tem por objetivo proporcionar que a Unidade/Órgão efetue sua programação durante o ano de
2021, sem ocasionar transtornos aos usuários do prédio. Ressaltamos que as manutenções de cabines não
podem ser realizadas sem desligamento de energia.
As manutenções preventivas nas Linhas de Média Tensão do Campus serão realizadas com as
redes de energia energizadas, desta forma não será necessária a interrupção no suprimento de energia.
Informamos ainda, que a falta de energia elétrica fora das datas previstas, deverá ser considerada
como fato excepcional decorrente de causas imprevisíveis.
Agradecendo a atenção que Vossa Senhoria certamente dispensará na divulgação deste
comunicado no âmbito dessa Unidade, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos protestos de estima
e apreço.

Original assinado pelo Diretor da Divisão de Sistemas

Ilmo. (a) Sr. (a)
Prof. (a) Dr. (a) Luiz Augusto Corrêa Passos
DD. Coordenador (a) do CEMIB

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
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Prefeitura da Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
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Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
06 de novembro de 2020
OF. CIRCULAR DIVISÃO DE SISTEMAS / PREFEITURA N°. 02/2020

Prezado (a) Senhor (a);

Vimos pelo presente comunicar que nos dias abaixo relacionados haverá corte no fornecimento
de energia elétrica no Campus, nos quais esta Unidade estará diretamente envolvida:

- 19/06/2021- das 7:00 às 16:00 hs (desligamento de energia Cabine CAISM);

NOTA:
1 – A Prefeitura/DSIS poderá restabelecer a energia antes do horário previsto sem aviso prévio as
Unidades, dependendo do andamento dos serviços de manutenção.
2 – A Prefeitura/DSIS deverá ser comunicada formalmente pelas Unidades sobre serviços executados na
mesma, nos períodos onde haverá interrupção no fornecimento de energia.

A Prefeitura/DSIS, nas datas pré-estabelecidas executará manutenções preventivas em Cabines
de Força, e tem por objetivo proporcionar que a Unidade/Órgão efetue sua programação durante o ano de
2021, sem ocasionar transtornos aos usuários do prédio. Ressaltamos que as manutenções de cabines não
podem ser realizadas sem desligamento de energia.
As manutenções preventivas nas Linhas de Média Tensão do Campus serão realizadas com as
redes de energia energizadas, desta forma não será necessária a interrupção no suprimento de energia.
Informamos ainda, que a falta de energia elétrica fora das datas previstas, deverá ser considerada
como fato excepcional decorrente de causas imprevisíveis.
Agradecendo a atenção que Vossa Senhoria certamente dispensará na divulgação deste
comunicado no âmbito dessa Unidade, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos protestos de estima
e apreço.

Original assinado pelo Diretor da Divisão de Sistemas

Ilmo. (a) Sr. (a)
Prof. (a) Dr. (a) Luís Otávio Zanatta Sarian
DD. Superintendente do CAISM
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OF. CIRCULAR DIVISÃO DE SISTEMAS / PREFEITURA N°. 02/2020

Prezado (a) Senhor (a);

Vimos pelo presente comunicar que nos dias abaixo relacionados haverá corte no
fornecimento de energia elétrica no Campus, nos quais esta Unidade estará diretamente envolvida:
- 12/01/2021- das 7:00 às 10:00 hs (desligamento de energia Cabine, Sub-DG FEM);
- 14/01/2021- das 7:00 às 16:00 hs (desligamento de energia Cabine, Sub-DG FEM);
- 15/01/2021- das 7:00 às 13:00 hs (desligamento de energia Cabine, Sub-DG IB);
- 22/01/2021- das 7:00 às 10:00 hs (desligamento de energia Cabine, Sub-DG IEL);
- 23/01/2021- das 7:00 às 13:00 hs (desligamento de energia Cabine, Sub-DG FCM);
- 06/02/2021 das 7:00 às 13:00 hs (desligamento de energia Cabine CCUEC);
- 19/06/2021- das 7:00 às 16:00 hs (desligamento de energia Cabine, Nó Saúde - Sub-DG CAISM);
- 20/07/2021- das 7:00 às 10:00 hs (desligamento de energia Cabine, Sub-DG IE);
- 23/07/2021- das 7:00 às 13:00 hs (desligamento de energia Cabine, Sub-DG IFGW);
- 27/07/2021- das 7:00 às 10:00 hs (desligamento de energia Cabine Sub-GMU);

NOTA:
1 – A Prefeitura/DSIS poderá restabelecer a energia antes do horário previsto sem aviso prévio as
Unidades, dependendo do andamento dos serviços de manutenção.
2 – A Prefeitura/DSIS deverá ser comunicada formalmente pelas Unidades sobre serviços executados na
mesma, nos períodos onde haverá interrupção no fornecimento de energia.

A Prefeitura/DSIS, nas datas pré-estabelecidas executará manutenções preventivas em Cabines
de Força, e tem por objetivo proporcionar que a Unidade/Órgão efetue sua programação durante o ano de
2021, sem ocasionar transtornos aos usuários do prédio. Ressaltamos que as manutenções de cabines não
podem ser realizadas sem desligamento de energia.
As manutenções preventivas nas Linhas de Média Tensão do Campus serão realizadas com as
redes de energia energizadas, desta forma não será necessária a interrupção no suprimento de energia.
Informamos ainda, que a falta de energia elétrica fora das datas previstas, deverá ser considerada
como fato excepcional decorrente de causas imprevisíveis.
Agradecendo a atenção que Vossa Senhoria certamente dispensará na divulgação deste
comunicado no âmbito dessa Unidade, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos protestos de estima
e apreço.
Original assinado pelo Diretor da Divisão de Sistemas

Ilmo. (a) Sr. (a)
Prof. (a) Dr. (a) Sandro Rigo
DD. Superintendente do CCUEC
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Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
06 de novembro de 2020
OF. CIRCULAR DIVISÃO DE SISTEMAS / PREFEITURA N°. 02/2020

Prezado (a) Senhor (a);

Vimos pelo presente comunicar que nos dias abaixo relacionados haverá corte no fornecimento
de energia elétrica no Campus, nos quais esta Unidade estará diretamente envolvida:
- 06/02/2021 das 7:00 às 13:00 hs (desligamento de energia Cabine CCUEC);

NOTA:
1 – A Prefeitura/DSIS poderá restabelecer a energia antes do horário previsto sem aviso prévio as
Unidades, dependendo do andamento dos serviços de manutenção.
2 – A Prefeitura/DSIS deverá ser comunicada formalmente pelas Unidades sobre serviços executados na
mesma, nos períodos onde haverá interrupção no fornecimento de energia.

A Prefeitura/DSIS, nas datas pré-estabelecidas executará manutenções preventivas em Cabines
de Força, e tem por objetivo proporcionar que a Unidade/Órgão efetue sua programação durante o ano de
2021, sem ocasionar transtornos aos usuários do prédio. Ressaltamos que as manutenções de cabines não
podem ser realizadas sem desligamento de energia.
As manutenções preventivas nas Linhas de Média Tensão do Campus serão realizadas com as
redes de energia energizadas, desta forma não será necessária a interrupção no suprimento de energia.
Informamos ainda, que a falta de energia elétrica fora das datas previstas, deverá ser considerada
como fato excepcional decorrente de causas imprevisíveis.
Agradecendo a atenção que Vossa Senhoria certamente dispensará na divulgação deste
comunicado no âmbito dessa Unidade, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos protestos de estima
e apreço.

Original assinado pelo Diretor da Divisão de Sistemas

Ilmo. (a) Sr. (a)
Prof. (a) Dr. (a) Silvio Antonio Sachetto Vitiello
Coordenador do CENAPAD
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Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
06 de novembro de 2020
OF. CIRCULAR DIVISÃO DE SISTEMAS / PREFEITURA N°. 02/2020

Prezado (a) Senhor (a);

Vimos pelo presente comunicar que nos dias abaixo relacionados haverá corte no fornecimento
de energia elétrica no Campus, nos quais esta Unidade estará diretamente envolvida:
- 31/07/2021- das 7:00 às 13:00 hs (desligamento de energia cabine CPO)

NOTA:
1 – A Prefeitura/DSIS poderá restabelecer a energia antes do horário previsto sem aviso prévio as
Unidades, dependendo do andamento dos serviços de manutenção.
2 – A Prefeitura/DSIS deverá ser comunicada formalmente pelas Unidades sobre serviços executados na
mesma, nos períodos onde haverá interrupção no fornecimento de energia.

A Prefeitura/DSIS, nas datas pré-estabelecidas executará manutenções preventivas em Cabines
de Força, e tem por objetivo proporcionar que a Unidade/Órgão efetue sua programação durante o ano de
2021, sem ocasionar transtornos aos usuários do prédio. Ressaltamos que as manutenções de cabines não
podem ser realizadas sem desligamento de energia.
As manutenções preventivas nas Linhas de Média Tensão do Campus serão realizadas com as
redes de energia energizadas, desta forma não será necessária a interrupção no suprimento de energia.
Informamos ainda, que a falta de energia elétrica fora das datas previstas, deverá ser considerada
como fato excepcional decorrente de causas imprevisíveis.
Agradecendo a atenção que Vossa Senhoria certamente dispensará na divulgação deste
comunicado no âmbito dessa Unidade, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos protestos de estima
e apreço.

Original assinado pelo Diretor da Divisão de Sistemas

Ilmo. (a) Sr. (a)
Prof. (a) Dr. (a) Marco Aurélio Pinheiro Lima
Diretor da DEPI

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Diretoria Executiva de Administração – DEA
Prefeitura da Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
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Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
06 de novembro de 2020
OF. CIRCULAR DIVISÃO DE SISTEMAS / PREFEITURA N°. 02/2020

Prezado (a) Senhor (a);

Vimos pelo presente comunicar que nos dias abaixo relacionados haverá corte no fornecimento
de energia elétrica no Campus, nos quais esta Unidade estará diretamente envolvida:

- 27/07/2021- das 7:00 às 10:00 hs (desligamento de energia Cabine GMU);

NOTA:
1 – A Prefeitura/DSIS poderá restabelecer a energia antes do horário previsto sem aviso prévio as
Unidades, dependendo do andamento dos serviços de manutenção.
2 – A Prefeitura/DSIS deverá ser comunicada formalmente pelas Unidades sobre serviços executados na
mesma, nos períodos onde haverá interrupção no fornecimento de energia.

A Prefeitura/DSIS, nas datas pré-estabelecidas executará manutenções preventivas em Cabines
de Força, e tem por objetivo proporcionar que a Unidade/Órgão efetue sua programação durante o ano de
2021, sem ocasionar transtornos aos usuários do prédio. Ressaltamos que as manutenções de cabines não
podem ser realizadas sem desligamento de energia.
As manutenções preventivas nas Linhas de Média Tensão do Campus serão realizadas com as
redes de energia energizadas, desta forma não será necessária a interrupção no suprimento de energia.
Informamos ainda, que a falta de energia elétrica fora das datas previstas, deverá ser considerada
como fato excepcional decorrente de causas imprevisíveis.
Agradecendo a atenção que Vossa Senhoria certamente dispensará na divulgação deste
comunicado no âmbito dessa Unidade, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos protestos de estima
e apreço.

Original assinado pelo Diretor da Divisão de Sistemas

Ilmo. (a)
Prof. (a) Dr. (a) Wenceslao Machado de Oliveira Junior
Diretor (a) do DCult – Diretoria de Cultura
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Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
06 de novembro de 2020
OF. CIRCULAR DIVISÃO DE SISTEMAS / PREFEITURA N°. 02/2020

Prezado (a) Senhor (a);

Vimos pelo presente comunicar que nos dias abaixo relacionados haverá corte no fornecimento
de energia elétrica no Campus, nos quais esta Unidade estará diretamente envolvida:

- 05/01/2021- das 7:00 às 13:00 hs (desligamento de energia Cabine - Ciclo Básico 1);

NOTA:
1 – A Prefeitura/DSIS poderá restabelecer a energia antes do horário previsto sem aviso prévio as
Unidades, dependendo do andamento dos serviços de manutenção.
2 – A Prefeitura/DSIS deverá ser comunicada formalmente pelas Unidades sobre serviços executados na
mesma, nos períodos onde haverá interrupção no fornecimento de energia.

A Prefeitura/DSIS, nas datas pré-estabelecidas executará manutenções preventivas em Cabines
de Força, e tem por objetivo proporcionar que a Unidade/Órgão efetue sua programação durante o ano de
2021, sem ocasionar transtornos aos usuários do prédio. Ressaltamos que as manutenções de cabines não
podem ser realizadas sem desligamento de energia.
As manutenções preventivas nas Linhas de Média Tensão do Campus serão realizadas com as
redes de energia energizadas, desta forma não será necessária a interrupção no suprimento de energia.
Informamos ainda, que a falta de energia elétrica fora das datas previstas, deverá ser considerada
como fato excepcional decorrente de causas imprevisíveis.
Agradecendo a atenção que Vossa Senhoria certamente dispensará na divulgação deste
comunicado no âmbito dessa Unidade, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos protestos de estima
e apreço.

Original assinado pelo Diretor da Divisão de Sistemas

Ilmo. (a) Sr. (a)
Prof. (a) Dr. (a) André Luiz Paulilo
DD. Diretor (a) do Centro de Memória

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Diretoria Executiva de Administração – DEA
Prefeitura da Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
Divisão de Sistemas

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
06 de novembro de 2020
OF. CIRCULAR DIVISÃO DE SISTEMAS / PREFEITURA N°. 02/2020

Prezado (a) Senhor (a);

Vimos pelo presente comunicar que nos dias abaixo relacionados haverá corte no fornecimento
de energia elétrica no Campus, nos quais esta Unidade estará diretamente envolvida:
- 14/01/2021- das 7:00 às 16:00 hs (desligamento cabine – somente prédio da FEM-Geral).
- 11/02/2021- das 7:00 às 10:00 hs (desligamento de energia Cabine Cepetro);
- 22/07/2021- das 7:00 às 10:00 hs (desligamento cabine – somente prédio – Torre do CEPETRO).

NOTA:
1 – A Prefeitura/DSIS poderá restabelecer a energia antes do horário previsto sem aviso prévio as
Unidades, dependendo do andamento dos serviços de manutenção.
2 – A Prefeitura/DSIS deverá ser comunicada formalmente pelas Unidades sobre serviços executados na
mesma, nos períodos onde haverá interrupção no fornecimento de energia.

A Prefeitura/DSIS, nas datas pré-estabelecidas executará manutenções preventivas em Cabines
de Força, e tem por objetivo proporcionar que a Unidade/Órgão efetue sua programação durante o ano de
2021, sem ocasionar transtornos aos usuários do prédio. Ressaltamos que as manutenções de cabines não
podem ser realizadas sem desligamento de energia.
As manutenções preventivas nas Linhas de Média Tensão do Campus serão realizadas com as
redes de energia energizadas, desta forma não será necessária a interrupção no suprimento de energia.
Informamos ainda, que a falta de energia elétrica fora das datas previstas, deverá ser considerada
como fato excepcional decorrente de causas imprevisíveis.
Agradecendo a atenção que Vossa Senhoria certamente dispensará na divulgação deste
comunicado no âmbito dessa Unidade, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos protestos de estima
e apreço.

Original assinado pelo Diretor da Divisão de Sistemas

Ilmo. (a) Sr. (a)
Prof. (a) Dr. (a) Denis José Schiozer
DD. Diretor (a) do CEPETRO

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Diretoria Executiva de Administração – DEA
Prefeitura da Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
Divisão de Sistemas

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
06 de novembro de 2020
OF. CIRCULAR DIVISÃO DE SISTEMAS / PREFEITURA N°. 02/2020

Prezado (a) Senhor (a);

Vimos pelo presente comunicar que nos dias abaixo relacionados haverá corte no fornecimento
de energia elétrica no Campus, nos quais esta Unidade estará diretamente envolvida:

- 14/03/2021 - das 7:00 às 13:00 hs (desligamento Cabine).

NOTA:
1 – A Prefeitura/DSIS poderá restabelecer a energia antes do horário previsto sem aviso prévio as
Unidades, dependendo do andamento dos serviços de manutenção.
2 – A Prefeitura/DSIS deverá ser comunicada formalmente pelas Unidades sobre serviços executados na
mesma, nos períodos onde haverá interrupção no fornecimento de energia.

A Prefeitura/DSIS, nas datas pré-estabelecidas executará manutenções preventivas em Cabines
de Força, e tem por objetivo proporcionar que a Unidade/Órgão efetue sua programação durante o ano de
2021, sem ocasionar transtornos aos usuários do prédio. Ressaltamos que as manutenções de cabines não
podem ser realizadas sem desligamento de energia.
As manutenções preventivas nas Linhas de Média Tensão do Campus serão realizadas com as
redes de energia energizadas, desta forma não será necessária a interrupção no suprimento de energia.
Informamos ainda, que a falta de energia elétrica fora das datas previstas, deverá ser considerada
como fato excepcional decorrente de causas imprevisíveis.
Agradecendo a atenção que Vossa Senhoria certamente dispensará na divulgação deste
comunicado no âmbito dessa Unidade, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos protestos de estima
e apreço.

Original assinado pelo Diretor da Divisão de Sistemas

Ilmo. (a) Sr. (a) Ana Paula Barraca Cruz
DD. Coordenador (a) CECI Parcial

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Diretoria Executiva de Administração – DEA
Prefeitura da Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
Divisão de Sistemas

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
06 de novembro de 2020
OF. CIRCULAR DIVISÃO DE SISTEMAS / PREFEITURA N°. 02/2020

Prezado (a) Senhor (a);

Vimos pelo presente comunicar que nos dias abaixo relacionados haverá corte no fornecimento
de energia elétrica no Campus, nos quais esta Unidade estará diretamente envolvida:

- 14/03/2021 - das 7:00 às 13:00 hs (desligamento Cabine).

NOTA:
1 – A Prefeitura/DSIS poderá restabelecer a energia antes do horário previsto sem aviso prévio as
Unidades, dependendo do andamento dos serviços de manutenção.
2 – A Prefeitura/DSIS deverá ser comunicada formalmente pelas Unidades sobre serviços executados na
mesma, nos períodos onde haverá interrupção no fornecimento de energia.

A Prefeitura/DSIS, nas datas pré-estabelecidas executará manutenções preventivas em Cabines
de Força, e tem por objetivo proporcionar que a Unidade/Órgão efetue sua programação durante o ano de
2021, sem ocasionar transtornos aos usuários do prédio. Ressaltamos que as manutenções de cabines não
podem ser realizadas sem desligamento de energia.
As manutenções preventivas nas Linhas de Média Tensão do Campus serão realizadas com as
redes de energia energizadas, desta forma não será necessária a interrupção no suprimento de energia.
Informamos ainda, que a falta de energia elétrica fora das datas previstas, deverá ser considerada
como fato excepcional decorrente de causas imprevisíveis.
Agradecendo a atenção que Vossa Senhoria certamente dispensará na divulgação deste
comunicado no âmbito dessa Unidade, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos protestos de estima
e apreço.

Original assinado pelo Diretor da Divisão de Sistemas

Ilmo. (a) Sr. (a) Cecília Alejandra Rodriguez Parra da Silva
DD. Coordenador (a) CECI Integral

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Diretoria Executiva de Administração – DEA
Prefeitura da Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
Divisão de Sistemas

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
06 de novembro de 2020
OF. CIRCULAR DIVISÃO DE SISTEMAS / PREFEITURA N°. 02/2020

Prezado (a) Senhor (a);

Vimos pelo presente comunicar que nos dias abaixo relacionados haverá corte no fornecimento
de energia elétrica no Campus, nos quais esta Unidade estará diretamente envolvida:

- 08/01/2021- das 7:00 às 13:00 hs (desligamento de energia- Cabine Ciclo Básico 2).

NOTA:
1 – A Prefeitura/DSIS poderá restabelecer a energia antes do horário previsto sem aviso prévio as
Unidades, dependendo do andamento dos serviços de manutenção.
2 – A Prefeitura/DSIS deverá ser comunicada formalmente pelas Unidades sobre serviços executados na
mesma, nos períodos onde haverá interrupção no fornecimento de energia.

A Prefeitura/DSIS, nas datas pré-estabelecidas executará manutenções preventivas em Cabines
de Força, e tem por objetivo proporcionar que a Unidade/Órgão efetue sua programação durante o ano de
2021, sem ocasionar transtornos aos usuários do prédio. Ressaltamos que as manutenções de cabines não
podem ser realizadas sem desligamento de energia.
As manutenções preventivas nas Linhas de Média Tensão do Campus serão realizadas com as
redes de energia energizadas, desta forma não será necessária a interrupção no suprimento de energia.
Informamos ainda, que a falta de energia elétrica fora das datas previstas, deverá ser considerada
como fato excepcional decorrente de causas imprevisíveis.
Agradecendo a atenção que Vossa Senhoria certamente dispensará na divulgação deste
comunicado no âmbito dessa Unidade, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos protestos de estima
e apreço.

Original assinado pelo Diretor da Divisão de Sistemas

Ilmo. (a) Sr. (a)
Sr. (a) Adauto Bezerra Delgado Filho
DD. Coordenador (a) da DAC

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Diretoria Executiva de Administração – DEA
Prefeitura da Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
Divisão de Sistemas

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
06 de novembro de 2020
OF. CIRCULAR DIVISÃO DE SISTEMAS / PREFEITURA N°. 02/2020

Prezado (a) Senhor (a);

Vimos pelo presente comunicar que nos dias abaixo relacionados haverá corte no fornecimento
de energia elétrica no Campus, nos quais esta Unidade estará diretamente envolvida:
- 29/06/2021 - das 7:00 às 10:00 hs (desligamento de energia Cabine Biotério);

NOTA:
1 – A Prefeitura/DSIS poderá restabelecer a energia antes do horário previsto sem aviso prévio as
Unidades, dependendo do andamento dos serviços de manutenção.
2 – A Prefeitura/DSIS deverá ser comunicada formalmente pelas Unidades sobre serviços executados na
mesma, nos períodos onde haverá interrupção no fornecimento de energia.

A Prefeitura/DSIS, nas datas pré-estabelecidas executará manutenções preventivas em Cabines
de Força, e tem por objetivo proporcionar que a Unidade/Órgão efetue sua programação durante o ano de
2021, sem ocasionar transtornos aos usuários do prédio. Ressaltamos que as manutenções de cabines não
podem ser realizadas sem desligamento de energia.
As manutenções preventivas nas Linhas de Média Tensão do Campus serão realizadas com as
redes de energia energizadas, desta forma não será necessária a interrupção no suprimento de energia.
Informamos ainda, que a falta de energia elétrica fora das datas previstas, deverá ser considerada
como fato excepcional decorrente de causas imprevisíveis.
Agradecendo a atenção que Vossa Senhoria certamente dispensará na divulgação deste
comunicado no âmbito dessa Unidade, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos protestos de estima
e apreço.

Original assinado pelo Diretor da Divisão de Sistemas

Ilmo. (a) Sr. (a)
Prof. (a) Dr. (a) Márcia Abreu
DD. Diretor (a) da Editora

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Diretoria Executiva de Administração – DEA
Prefeitura da Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
Divisão de Sistemas

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
06 de novembro de 2020
OF. CIRCULAR DIVISÃO DE SISTEMAS / PREFEITURA N°. 02/2020

Prezado (a) Senhor (a);

Vimos pelo presente comunicar que nos dias abaixo relacionados haverá corte no fornecimento
de energia elétrica no Campus, nos quais esta Unidade estará diretamente envolvida:

- 06/01/2021- das 7:00 às 10:00 hs (desligamento de energia Cabine);
-19/01/2021- das 07:00 às 10:00hs (desligamento de energia Anexo III)

NOTA:
1 – A Prefeitura/DSIS poderá restabelecer a energia antes do horário previsto sem aviso prévio as
Unidades, dependendo do andamento dos serviços de manutenção.
2 – A Prefeitura/DSIS deverá ser comunicada formalmente pelas Unidades sobre serviços executados na
mesma, nos períodos onde haverá interrupção no fornecimento de energia.

A Prefeitura/DSIS, nas datas pré-estabelecidas executará manutenções preventivas em Cabines
de Força, e tem por objetivo proporcionar que a Unidade/Órgão efetue sua programação durante o ano de
2021, sem ocasionar transtornos aos usuários do prédio. Ressaltamos que as manutenções de cabines não
podem ser realizadas sem desligamento de energia.
As manutenções preventivas nas Linhas de Média Tensão do Campus serão realizadas com as
redes de energia energizadas, desta forma não será necessária a interrupção no suprimento de energia.
Informamos ainda, que a falta de energia elétrica fora das datas previstas, deverá ser considerada
como fato excepcional decorrente de causas imprevisíveis.
Agradecendo a atenção que Vossa Senhoria certamente dispensará na divulgação deste
comunicado no âmbito dessa Unidade, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos protestos de estima
e apreço.

Original assinado pelo Diretor da Divisão de Sistemas

Ilmo. (a) Sr. (a)
Prof. (a) Dr. (a) Dirce Djanira Pacheco e Zan
DD. Diretor (a) da Fac. Educação

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Diretoria Executiva de Administração – DEA
Prefeitura da Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
Divisão de Sistemas

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
06 de novembro de 2020
OF. CIRCULAR DIVISÃO DE SISTEMAS / PREFEITURA N°. 02/2020

Prezado (a) Senhor (a);

Vimos pelo presente comunicar que nos dias abaixo relacionados haverá corte no fornecimento
de energia elétrica no Campus, nos quais esta Unidade estará diretamente envolvida:
- 23/01/2021- das 7:00 às 13:00 hs (desligamento de energia – Cabine FCM, Quadra 40 (exceto: Pós
Graduação, Habilidades, CPC, Gabriel Porto, Enfermagem e Fonoaudiologia));
- 19/06/2021- das 7:00 às 16:00 hs (desligamento de energia Cabine CAISM- Prédios Antigos /
Farmacologia / Patologia Clínica / Psicologia / Paulistão);
- 06/07/2021- das 7:00 às 10:00 hs (desligamento de energia – Cabine FCM, CPC, Pós Graduação e
Habilidades).
NOTA:
1 – A Prefeitura/DSIS poderá restabelecer a energia antes do horário previsto sem aviso prévio as
Unidades, dependendo do andamento dos serviços de manutenção.
2 – A Prefeitura/DSIS deverá ser comunicada formalmente pelas Unidades sobre serviços executados na
mesma, nos períodos onde haverá interrupção no fornecimento de energia.

A Prefeitura/DSIS, nas datas pré-estabelecidas executará manutenções preventivas em Cabines
de Força, e tem por objetivo proporcionar que a Unidade/Órgão efetue sua programação durante o ano de
2021, sem ocasionar transtornos aos usuários do prédio. Ressaltamos que as manutenções de cabines não
podem ser realizadas sem desligamento de energia.
As manutenções preventivas nas Linhas de Média Tensão do Campus serão realizadas com as
redes de energia energizadas, desta forma não será necessária a interrupção no suprimento de energia.
Informamos ainda, que a falta de energia elétrica fora das datas previstas, deverá ser considerada
como fato excepcional decorrente de causas imprevisíveis.
Agradecendo a atenção que Vossa Senhoria certamente dispensará na divulgação deste
comunicado no âmbito dessa Unidade, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos protestos de estima
e apreço.

Original assinado pelo Diretor da Divisão de Sistemas

Ilmo. (a) Sr. (a)
Prof. (a) Dr. (a) Luiz Carlos Zeferino
DD. Diretor (a) da FCM

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Diretoria Executiva de Administração – DEA
Prefeitura da Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
Divisão de Sistemas

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
06 de novembro de 2020
OF. CIRCULAR DIVISÃO DE SISTEMAS / PREFEITURA N°. 02/2020

Prezado (a) Senhor (a);

Vimos pelo presente comunicar que nos dias abaixo relacionados haverá corte no fornecimento
de energia elétrica no Campus, nos quais esta Unidade estará diretamente envolvida:
- 05/02/2021- das 7:00 às 13:00 hs (desligamento de energia cabine).

NOTA:
1 – A Prefeitura/DSIS poderá restabelecer a energia antes do horário previsto sem aviso prévio as
Unidades, dependendo do andamento dos serviços de manutenção.
2 – A Prefeitura/DSIS deverá ser comunicada formalmente pelas Unidades sobre serviços executados na
mesma, nos períodos onde haverá interrupção no fornecimento de energia.

A Prefeitura/DSIS, nas datas pré-estabelecidas executará manutenções preventivas em Cabines
de Força, e tem por objetivo proporcionar que a Unidade/Órgão efetue sua programação durante o ano de
2021, sem ocasionar transtornos aos usuários do prédio. Ressaltamos que as manutenções de cabines não
podem ser realizadas sem desligamento de energia.
As manutenções preventivas nas Linhas de Média Tensão do Campus serão realizadas com as
redes de energia energizadas, desta forma não será necessária a interrupção no suprimento de energia.
Informamos ainda, que a falta de energia elétrica fora das datas previstas, deverá ser considerada
como fato excepcional decorrente de causas imprevisíveis.
Agradecendo a atenção que Vossa Senhoria certamente dispensará na divulgação deste
comunicado no âmbito dessa Unidade, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos protestos de estima
e apreço.

Original assinado pelo Diretor da Divisão de Sistemas

Ilmo. (a) Sr. (a)
Prof. (a) Dr. (a) Mirna Lúcia Gigante
DD. Diretor (a) da FEA

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Diretoria Executiva de Administração – DEA
Prefeitura da Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
Divisão de Sistemas

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
06 de novembro de 2020
OF. CIRCULAR DIVISÃO DE SISTEMAS / PREFEITURA N°. 02/2020

Prezado (a) Senhor (a);

Vimos pelo presente comunicar que nos dias abaixo relacionados haverá corte no fornecimento
de energia elétrica no Campus, nos quais esta Unidade estará diretamente envolvida:
- 07/01/2021- das 7:00 às 13:00 hs (desligamento Cabine).

NOTA:
1 – A Prefeitura/DSIS poderá restabelecer a energia antes do horário previsto sem aviso prévio as
Unidades, dependendo do andamento dos serviços de manutenção.
2 – A Prefeitura/DSIS deverá ser comunicada formalmente pelas Unidades sobre serviços executados na
mesma, nos períodos onde haverá interrupção no fornecimento de energia.

A Prefeitura/DSIS, nas datas pré-estabelecidas executará manutenções preventivas em Cabines
de Força, e tem por objetivo proporcionar que a Unidade/Órgão efetue sua programação durante o ano de
2021, sem ocasionar transtornos aos usuários do prédio. Ressaltamos que as manutenções de cabines não
podem ser realizadas sem desligamento de energia.
As manutenções preventivas nas Linhas de Média Tensão do Campus serão realizadas com as
redes de energia energizadas, desta forma não será necessária a interrupção no suprimento de energia.
Informamos ainda, que a falta de energia elétrica fora das datas previstas, deverá ser considerada
como fato excepcional decorrente de causas imprevisíveis.
Agradecendo a atenção que Vossa Senhoria certamente dispensará na divulgação deste
comunicado no âmbito dessa Unidade, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos protestos de estima
e apreço.

Original assinado pelo Diretor da Divisão de Sistemas

Ilmo. (a) Sr. (a)
Prof. (a) Dr. (a) Angel Pontin Garcia
DD. Diretor (a) da FEAGRI

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Diretoria Executiva de Administração – DEA
Prefeitura da Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
Divisão de Sistemas

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
06 de novembro de 2020
OF. CIRCULAR DIVISÃO DE SISTEMAS / PREFEITURA N°. 02/2020

Prezado (a) Senhor (a);

Vimos pelo presente comunicar que nos dias abaixo relacionados haverá corte no fornecimento
de energia elétrica no Campus, nos quais esta Unidade estará diretamente envolvida:
- 19/02/2021- das 7:00 às 10:00 hs (desligamento Cabine de Energia - Arquitetura);
- 03/08/2021- das 7:00 às 10:00 hs (desligamento de energia Cabine – Veiculo-Via);

NOTA:
1 – A Prefeitura/DSIS poderá restabelecer a energia antes do horário previsto sem aviso prévio as
Unidades, dependendo do andamento dos serviços de manutenção.
2 – A Prefeitura/DSIS deverá ser comunicada formalmente pelas Unidades sobre serviços executados na
mesma, nos períodos onde haverá interrupção no fornecimento de energia.

A Prefeitura/DSIS, nas datas pré-estabelecidas executará manutenções preventivas em Cabines
de Força, e tem por objetivo proporcionar que a Unidade/Órgão efetue sua programação durante o ano de
2021, sem ocasionar transtornos aos usuários do prédio. Ressaltamos que as manutenções de cabines não
podem ser realizadas sem desligamento de energia.
As manutenções preventivas nas Linhas de Média Tensão do Campus serão realizadas com as
redes de energia energizadas, desta forma não será necessária a interrupção no suprimento de energia.
Informamos ainda, que a falta de energia elétrica fora das datas previstas, deverá ser considerada
como fato excepcional decorrente de causas imprevisíveis.
Agradecendo a atenção que Vossa Senhoria certamente dispensará na divulgação deste
comunicado no âmbito dessa Unidade, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos protestos de estima
e apreço.

Original assinado pelo Diretor da Divisão de Sistemas

Ilmo. (a) Sr. (a)
Prof. (a) Dr. (a) Alberto Luiz Francato
DD. Diretor (a) da FEC

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Diretoria Executiva de Administração – DEA
Prefeitura da Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
Divisão de Sistemas

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
06 de novembro de 2020
OF. CIRCULAR DIVISÃO DE SISTEMAS / PREFEITURA N°. 02/2020

Prezado (a) Senhor (a);

Vimos pelo presente comunicar que nos dias abaixo relacionados haverá corte no fornecimento
de energia elétrica no Campus, nos quais esta Unidade estará diretamente envolvida:

- 20/01/2021- das 7:00 às 10:00 hs (desligamento de energia Cabine Abrigada Bloco E/F)
- 02/02/2021- das 7:00 às 10:00 hs (desligamento de energia Cabine blindada Blocos A/B/C);
- 01/07/2021- das 7:00 às 10:00 hs (desligamento de energia Cabine Lab. Alta Tensão);

NOTA:
1 – A Prefeitura/DSIS poderá restabelecer a energia antes do horário previsto sem aviso prévio as
Unidades, dependendo do andamento dos serviços de manutenção.
2 – A Prefeitura/DSIS deverá ser comunicada formalmente pelas Unidades sobre serviços executados na
mesma, nos períodos onde haverá interrupção no fornecimento de energia.

A Prefeitura/DSIS, nas datas pré-estabelecidas executará manutenções preventivas em Cabines
de Força, e tem por objetivo proporcionar que a Unidade/Órgão efetue sua programação durante o ano de
2021, sem ocasionar transtornos aos usuários do prédio. Ressaltamos que as manutenções de cabines não
podem ser realizadas sem desligamento de energia.
As manutenções preventivas nas Linhas de Média Tensão do Campus serão realizadas com as
redes de energia energizadas, desta forma não será necessária a interrupção no suprimento de energia.
Informamos ainda, que a falta de energia elétrica fora das datas previstas, deverá ser considerada
como fato excepcional decorrente de causas imprevisíveis.
Agradecendo a atenção que Vossa Senhoria certamente dispensará na divulgação deste
comunicado no âmbito dessa Unidade, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos protestos de estima
e apreço.

Original assinado pelo Diretor da Divisão de Sistemas

Ilmo. (a) Sr. (a)
Prof. (a) José Alexandre Diniz
DD. Diretor (a) da FEEC

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Diretoria Executiva de Administração – DEA
Prefeitura da Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
Divisão de Sistemas

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
06 de novembro de 2020
OF. CIRCULAR DIVISÃO DE SISTEMAS / PREFEITURA N°. 02/2020

Prezado (a) Senhor (a);

Vimos pelo presente comunicar que nos dias abaixo relacionados haverá corte no fornecimento
de energia elétrica no Campus, nos quais esta Unidade estará diretamente envolvida:
- 25/02/2021- das 7:00 às 10:00 hs (desligamento de energia Cabine- somente quadras, vestiários);

NOTA:
1 – A Prefeitura/DSIS poderá restabelecer a energia antes do horário previsto sem aviso prévio as
Unidades, dependendo do andamento dos serviços de manutenção.
2 – A Prefeitura/DSIS deverá ser comunicada formalmente pelas Unidades sobre serviços executados na
mesma, nos períodos onde haverá interrupção no fornecimento de energia.

A Prefeitura/DSIS, nas datas pré-estabelecidas executará manutenções preventivas em Cabines
de Força, e tem por objetivo proporcionar que a Unidade/Órgão efetue sua programação durante o ano de
2021, sem ocasionar transtornos aos usuários do prédio. Ressaltamos que as manutenções de cabines não
podem ser realizadas sem desligamento de energia.
As manutenções preventivas nas Linhas de Média Tensão do Campus serão realizadas com as
redes de energia energizadas, desta forma não será necessária a interrupção no suprimento de energia.
Informamos ainda, que a falta de energia elétrica fora das datas previstas, deverá ser considerada
como fato excepcional decorrente de causas imprevisíveis.
Agradecendo a atenção que Vossa Senhoria certamente dispensará na divulgação deste
comunicado no âmbito dessa Unidade, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos protestos de estima
e apreço.

Original assinado pelo Diretor da Divisão de Sistemas

Ilmo. (a) Sr. (a)
Prof. (a) Dr. (a) Orival Andries Júnior
DD. Diretor (a) da FEF

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Diretoria Executiva de Administração – DEA
Prefeitura da Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
Divisão de Sistemas

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
06 de novembro de 2020
OF. CIRCULAR DIVISÃO DE SISTEMAS / PREFEITURA N°. 02/2020

Prezado (a) Senhor (a);

Vimos pelo presente comunicar que nos dias abaixo relacionados haverá corte no fornecimento
de energia elétrica no Campus, nos quais esta Unidade estará diretamente envolvida:
- 12/01/2021- das 07:00 às 10:00 hs (desligamento de energia blocos FG)
- 14/01/2021- das 7:00 às 10:00 hs (desligamento cabine de energia Geral Mecânica);
- 28/01/2021- das 07:00 às 10:00 hs (desligamento de energia blocos H, I, J, Quartzo)
- 03/02/2021 - das 7:00 às 10:00 hs (desligamento cabine de energia Bloco O);
- 23/02/2021- das 7:00 às 10:00 hs (desligamento cabine de energia Bloco L, M e N);
- 15/07/2021- das 7:00 às 10:00 hs (desligamento de energia - Blocos BC);
- 29/07/2021- das 7:00 às 10:00 hs (desligamento cabine de energia FEM Blocos DE);

NOTA:
1 – A Prefeitura/DSIS poderá restabelecer a energia antes do horário previsto sem aviso prévio as
Unidades, dependendo do andamento dos serviços de manutenção.
2 – A Prefeitura/DSIS deverá ser comunicada formalmente pelas Unidades sobre serviços executados na
mesma, nos períodos onde haverá interrupção no fornecimento de energia.

A Prefeitura/DSIS, nas datas pré-estabelecidas executará manutenções preventivas em Cabines
de Força, e tem por objetivo proporcionar que a Unidade/Órgão efetue sua programação durante o ano de
2021, sem ocasionar transtornos aos usuários do prédio. Ressaltamos que as manutenções de cabines não
podem ser realizadas sem desligamento de energia.
As manutenções preventivas nas Linhas de Média Tensão do Campus serão realizadas com as
redes de energia energizadas, desta forma não será necessária a interrupção no suprimento de energia.
Informamos ainda, que a falta de energia elétrica fora das datas previstas, deverá ser considerada
como fato excepcional decorrente de causas imprevisíveis.
Agradecendo a atenção que Vossa Senhoria certamente dispensará na divulgação deste
comunicado no âmbito dessa Unidade, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos protestos de estima
e apreço.

Original assinado pelo Diretor da Divisão de Sistemas

Ilmo. (a) Sr. (a)
Prof. (a) Dr. (a) Alberto Luiz Serpa
DD. Diretor (a) da FEM

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Diretoria Executiva de Administração – DEA
Prefeitura da Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
Divisão de Sistemas

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
06 de novembro de 2020
OF. CIRCULAR DIVISÃO DE SISTEMAS / PREFEITURA N°. 02/2020

Prezado (a) Senhor (a);

Vimos pelo presente comunicar que nos dias abaixo relacionados haverá corte no fornecimento
de energia elétrica no Campus, nos quais esta Unidade estará diretamente envolvida:
- 09/01/2021- das 7:00 às 13:00 hs (desligamento de energia Cabine FEQ);
- 24/06/2021- das 7:00 às 13:00 hs (desligamento de energia Cabine Laboratório de Biomassa e de
Recursos Analíticos e de Calibração - FEQ);

NOTA:
1 – A Prefeitura/DSIS poderá restabelecer a energia antes do horário previsto sem aviso prévio as
Unidades, dependendo do andamento dos serviços de manutenção.
2 – A Prefeitura/DSIS deverá ser comunicada formalmente pelas Unidades sobre serviços executados na
mesma, nos períodos onde haverá interrupção no fornecimento de energia.

A Prefeitura/DSIS, nas datas pré-estabelecidas executará manutenções preventivas em Cabines
de Força, e tem por objetivo proporcionar que a Unidade/Órgão efetue sua programação durante o ano de
2021, sem ocasionar transtornos aos usuários do prédio. Ressaltamos que as manutenções de cabines não
podem ser realizadas sem desligamento de energia.
As manutenções preventivas nas Linhas de Média Tensão do Campus serão realizadas com as
redes de energia energizadas, desta forma não será necessária a interrupção no suprimento de energia.
Informamos ainda, que a falta de energia elétrica fora das datas previstas, deverá ser considerada
como fato excepcional decorrente de causas imprevisíveis.
Agradecendo a atenção que Vossa Senhoria certamente dispensará na divulgação deste
comunicado no âmbito dessa Unidade, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos protestos de estima
e apreço.

Original assinado pelo Diretor da Divisão de Sistemas

Ilmo. (a) Sr. (a)
Prof. (a) Dr. (a) Edson Tomaz
DD. Diretor (a) da FEQ

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Diretoria Executiva de Administração – DEA
Prefeitura da Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
Divisão de Sistemas

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
06 de novembro de 2020
OF. CIRCULAR DIVISÃO DE SISTEMAS / PREFEITURA N°. 02/2020

Prezado (a) Senhor (a);

Vimos pelo presente comunicar que nos dias abaixo relacionados haverá corte no fornecimento
de energia elétrica no Campus, nos quais esta Unidade estará diretamente envolvida:
- 01/03/2021 - das 7:00 às 10:00 hs (desligamento de energia Cabine Laboratório de Plasma);
- 16/07/2021 - das 7:00 às 13:00 hs (desligamento de energia Cabine Bloco A6);
- 23/07/2021 - das 7:00 às 13:00 hs desligamento de energia Blocos A1, A2, A3, A4 e A5 – cabine
Abrigada/Blindada).

NOTA:
1 – A Prefeitura/DSIS poderá restabelecer a energia antes do horário previsto sem aviso prévio as
Unidades, dependendo do andamento dos serviços de manutenção.
2 – A Prefeitura/DSIS deverá ser comunicada formalmente pelas Unidades sobre serviços executados na
mesma, nos períodos onde haverá interrupção no fornecimento de energia.

A Prefeitura/DSIS, nas datas pré-estabelecidas executará manutenções preventivas em Cabines
de Força, e tem por objetivo proporcionar que a Unidade/Órgão efetue sua programação durante o ano de
2021, sem ocasionar transtornos aos usuários do prédio. Ressaltamos que as manutenções de cabines não
podem ser realizadas sem desligamento de energia.
As manutenções preventivas nas Linhas de Média Tensão do Campus serão realizadas com as
redes de energia energizadas, desta forma não será necessária a interrupção no suprimento de energia.
Informamos ainda, que a falta de energia elétrica fora das datas previstas, deverá ser considerada
como fato excepcional decorrente de causas imprevisíveis.
Agradecendo a atenção que Vossa Senhoria certamente dispensará na divulgação deste
comunicado no âmbito dessa Unidade, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos protestos de estima
e apreço.

Original assinado pelo Diretor da Divisão de Sistemas

Ilmo. (a) Sr. (a)
Prof. (a) Dr. (a) Pascoal José Giglio Pagliuso
DD. Diretor (a) do Instituto de Física - IFGW

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Diretoria Executiva de Administração – DEA
Prefeitura da Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
Divisão de Sistemas

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
06 de novembro de 2020
OF. CIRCULAR DIVISÃO DE SISTEMAS / PREFEITURA N°. 02/2020

Prezado (a) Senhor (a);

Vimos pelo presente comunicar que nos dias abaixo relacionados haverá corte no fornecimento
de energia elétrica no Campus, nos quais esta Unidade estará diretamente envolvida:
- 14/03/2021 - das 7:00 às 13:00 hs (desligamento de energia Cabine Gastrocentro);

NOTA:
1 – A Prefeitura/DSIS poderá restabelecer a energia antes do horário previsto sem aviso prévio as
Unidades, dependendo do andamento dos serviços de manutenção.
2 – A Prefeitura/DSIS deverá ser comunicada formalmente pelas Unidades sobre serviços executados na
mesma, nos períodos onde haverá interrupção no fornecimento de energia.

A Prefeitura/DSIS, nas datas pré-estabelecidas executará manutenções preventivas em Cabines
de Força, e tem por objetivo proporcionar que a Unidade/Órgão efetue sua programação durante o ano de
2021, sem ocasionar transtornos aos usuários do prédio. Ressaltamos que as manutenções de cabines não
podem ser realizadas sem desligamento de energia.
As manutenções preventivas nas Linhas de Média Tensão do Campus serão realizadas com as
redes de energia energizadas, desta forma não será necessária a interrupção no suprimento de energia.
Informamos ainda, que a falta de energia elétrica fora das datas previstas, deverá ser considerada
como fato excepcional decorrente de causas imprevisíveis.
Agradecendo a atenção que Vossa Senhoria certamente dispensará na divulgação deste
comunicado no âmbito dessa Unidade, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos protestos de estima
e apreço.

Original assinado pelo Diretor da Divisão de Sistemas

Ilmo. (a) Sr. (a)
Prof. (a) Dr. (a) Ciro Garcia Montes
DD. Coordenador (a) do Gastrocentro

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Diretoria Executiva de Administração – DEA
Prefeitura da Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
Divisão de Sistemas

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
06 de novembro de 2020
OF. CIRCULAR DIVISÃO DE SISTEMAS / PREFEITURA N°. 02/2020

Prezado (a) Senhor (a);

Vimos pelo presente comunicar que nos dias abaixo relacionados haverá corte no fornecimento
de energia elétrica no Campus, nos quais esta Unidade estará diretamente envolvida:
- 07/08/2021- das 7:00 às 13:00 hs (desligamento de energia Cabine Hemocentro);

NOTA:
1 – A Prefeitura/DSIS poderá restabelecer a energia antes do horário previsto sem aviso prévio as
Unidades, dependendo do andamento dos serviços de manutenção.
2 – A Prefeitura/DSIS deverá ser comunicada formalmente pelas Unidades sobre serviços executados na
mesma, nos períodos onde haverá interrupção no fornecimento de energia.

A Prefeitura/DSIS, nas datas pré-estabelecidas executará manutenções preventivas em Cabines
de Força, e tem por objetivo proporcionar que a Unidade/Órgão efetue sua programação durante o ano de
2021, sem ocasionar transtornos aos usuários do prédio. Ressaltamos que as manutenções de cabines não
podem ser realizadas sem desligamento de energia.
As manutenções preventivas nas Linhas de Média Tensão do Campus serão realizadas com as
redes de energia energizadas, desta forma não será necessária a interrupção no suprimento de energia.
Informamos ainda, que a falta de energia elétrica fora das datas previstas, deverá ser considerada
como fato excepcional decorrente de causas imprevisíveis.
Agradecendo a atenção que Vossa Senhoria certamente dispensará na divulgação deste
comunicado no âmbito dessa Unidade, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos protestos de estima
e apreço.

Original assinado pelo Diretor da Divisão de Sistemas

Ilmo. (a) Sr. (a)
Prof. (a) Dr. (a) Margareth Castro Ozelo
DD. Coordenador (a) do Hemocentro

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Diretoria Executiva de Administração – DEA
Prefeitura da Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
Divisão de Sistemas

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
06 de novembro de 2020
OF. CIRCULAR DIVISÃO DE SISTEMAS / PREFEITURA N°. 02/2020

Prezado (a) Senhor (a);

Vimos pelo presente comunicar que nos dias abaixo relacionados haverá corte no fornecimento
de energia elétrica no Campus, nos quais esta Unidade estará diretamente envolvida:

-26/01/2021 - das 7:00 às 10:00 hs (desligamento de energia Cabine, exceto Pavilhão);

NOTA:
1 – A Prefeitura/DSIS poderá restabelecer a energia antes do horário previsto sem aviso prévio as
Unidades, dependendo do andamento dos serviços de manutenção.
2 – A Prefeitura/DSIS deverá ser comunicada formalmente pelas Unidades sobre serviços executados na
mesma, nos períodos onde haverá interrupção no fornecimento de energia.

A Prefeitura/DSIS, nas datas pré-estabelecidas executará manutenções preventivas em Cabines
de Força, e tem por objetivo proporcionar que a Unidade/Órgão efetue sua programação durante o ano de
2021, sem ocasionar transtornos aos usuários do prédio. Ressaltamos que as manutenções de cabines não
podem ser realizadas sem desligamento de energia.
As manutenções preventivas nas Linhas de Média Tensão do Campus serão realizadas com as
redes de energia energizadas, desta forma não será necessária a interrupção no suprimento de energia.
Informamos ainda, que a falta de energia elétrica fora das datas previstas, deverá ser considerada
como fato excepcional decorrente de causas imprevisíveis.
Agradecendo a atenção que Vossa Senhoria certamente dispensará na divulgação deste
comunicado no âmbito dessa Unidade, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos protestos de estima
e apreço.

Original assinado pelo Diretor da Divisão de Sistemas

Ilmo. (a) Sr. (a)
Prof. (a) Dr. (a) Paulo Adriano Ronqui
DD. Diretor (a) do Instituto de Artes

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Diretoria Executiva de Administração – DEA
Prefeitura da Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
Divisão de Sistemas

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
06 de novembro de 2020
OF. CIRCULAR DIVISÃO DE SISTEMAS / PREFEITURA N°. 02/2020

Prezado (a) Senhor (a);

Vimos pelo presente comunicar que nos dias abaixo relacionados haverá corte no fornecimento
de energia elétrica no Campus, nos quais esta Unidade estará diretamente envolvida:

- 29/01/2021- das 7:00 às 10:00 hs (desligamento de energia Cabine IC3 (prédios IC3 e IC3,5) );

NOTA:
1 – A Prefeitura/DSIS poderá restabelecer a energia antes do horário previsto sem aviso prévio as
Unidades, dependendo do andamento dos serviços de manutenção.
2 – A Prefeitura/DSIS deverá ser comunicada formalmente pelas Unidades sobre serviços executados na
mesma, nos períodos onde haverá interrupção no fornecimento de energia.

A Prefeitura/DSIS, nas datas pré-estabelecidas executará manutenções preventivas em Cabines
de Força, e tem por objetivo proporcionar que a Unidade/Órgão efetue sua programação durante o ano de
2021, sem ocasionar transtornos aos usuários do prédio. Ressaltamos que as manutenções de cabines não
podem ser realizadas sem desligamento de energia.
As manutenções preventivas nas Linhas de Média Tensão do Campus serão realizadas com as
redes de energia energizadas, desta forma não será necessária a interrupção no suprimento de energia.
Informamos ainda, que a falta de energia elétrica fora das datas previstas, deverá ser considerada
como fato excepcional decorrente de causas imprevisíveis.
Agradecendo a atenção que Vossa Senhoria certamente dispensará na divulgação deste
comunicado no âmbito dessa Unidade, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos protestos de estima
e apreço.

Original assinado pelo Diretor da Divisão de Sistemas

Ilmo. (a) Sr. (a)
Prof. (a) Dr. (a) Anderson de Rezende Rocha
DD. Diretor (a) do Instituto de Computação

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Diretoria Executiva de Administração – DEA
Prefeitura da Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
Divisão de Sistemas

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
06 de novembro de 2020
OF. CIRCULAR DIVISÃO DE SISTEMAS / PREFEITURA N°. 02/2020

Prezado (a) Senhor (a);

Vimos pelo presente comunicar que nos dias abaixo relacionados haverá corte no fornecimento
de energia elétrica no Campus, nos quais esta Unidade estará diretamente envolvida:

- 21/01/2021 - das 7:00 às 10:00 hs (desligamento de energia Cabine prédio novo);

NOTA:
1 – A Prefeitura/DSIS poderá restabelecer a energia antes do horário previsto sem aviso prévio as
Unidades, dependendo do andamento dos serviços de manutenção.
2 – A Prefeitura/DSIS deverá ser comunicada formalmente pelas Unidades sobre serviços executados na
mesma, nos períodos onde haverá interrupção no fornecimento de energia.

A Prefeitura/DSIS, nas datas pré-estabelecidas executará manutenções preventivas em Cabines
de Força, e tem por objetivo proporcionar que a Unidade/Órgão efetue sua programação durante o ano de
2021, sem ocasionar transtornos aos usuários do prédio. Ressaltamos que as manutenções de cabines não
podem ser realizadas sem desligamento de energia.
As manutenções preventivas nas Linhas de Média Tensão do Campus serão realizadas com as
redes de energia energizadas, desta forma não será necessária a interrupção no suprimento de energia.
Informamos ainda, que a falta de energia elétrica fora das datas previstas, deverá ser considerada
como fato excepcional decorrente de causas imprevisíveis.
Agradecendo a atenção que Vossa Senhoria certamente dispensará na divulgação deste
comunicado no âmbito dessa Unidade, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos protestos de estima
e apreço.

Original assinado pelo Diretor da Divisão de Sistemas

Ilmo. (a) Sr. (a)
Prof. (a) Dr. (a) Sérgio Luiz Monteiro Salles Filho
DD. Diretor (a) do Instituto de Geociências

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Diretoria Executiva de Administração – DEA
Prefeitura da Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
Divisão de Sistemas

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
06 de novembro de 2020
OF. CIRCULAR DIVISÃO DE SISTEMAS / PREFEITURA N°. 02/2020

Prezado (a) Senhor (a);

Vimos pelo presente comunicar que nos dias abaixo relacionados haverá corte no fornecimento
de energia elétrica no Campus, nos quais esta Unidade estará diretamente envolvida:
- 13/01/2021- das 7:00 às 10:00 hs (desligamento de energia Cabine – somente salas de aula);
- 20/07/2021 - das 7:00 às 10:00 hs (desligamento de energia Cabine – somente Prédio Principal);

NOTA:
1 – A Prefeitura/DSIS poderá restabelecer a energia antes do horário previsto sem aviso prévio as
Unidades, dependendo do andamento dos serviços de manutenção.
2 – A Prefeitura/DSIS deverá ser comunicada formalmente pelas Unidades sobre serviços executados na
mesma, nos períodos onde haverá interrupção no fornecimento de energia.

A Prefeitura/DSIS, nas datas pré-estabelecidas executará manutenções preventivas em Cabines
de Força, e tem por objetivo proporcionar que a Unidade/Órgão efetue sua programação durante o ano de
2021, sem ocasionar transtornos aos usuários do prédio. Ressaltamos que as manutenções de cabines não
podem ser realizadas sem desligamento de energia.
As manutenções preventivas nas Linhas de Média Tensão do Campus serão realizadas com as
redes de energia energizadas, desta forma não será necessária a interrupção no suprimento de energia.
Informamos ainda, que a falta de energia elétrica fora das datas previstas, deverá ser considerada
como fato excepcional decorrente de causas imprevisíveis.
Agradecendo a atenção que Vossa Senhoria certamente dispensará na divulgação deste
comunicado no âmbito dessa Unidade, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos protestos de estima
e apreço.

Original assinado pelo Diretor da Divisão de Sistemas

Ilmo. (a) Sr. (a)
Prof. (a) Dr. (a) André Martins Biancarelli
DD. Diretor (a) do Instituto de Economia

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Diretoria Executiva de Administração – DEA
Prefeitura da Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
Divisão de Sistemas

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
06 de novembro de 2020
OF. CIRCULAR DIVISÃO DE SISTEMAS / PREFEITURA N°. 02/2020

Prezado (a) Senhor (a);

Vimos pelo presente comunicar que nos dias abaixo relacionados haverá corte no fornecimento
de energia elétrica no Campus, nos quais esta Unidade estará diretamente envolvida:

- 22/01/2021- das 7:00 às 13:00 hs (desligamento de energia Cabine);

NOTA:
1 – A Prefeitura/DSIS poderá restabelecer a energia antes do horário previsto sem aviso prévio as
Unidades, dependendo do andamento dos serviços de manutenção.
2 – A Prefeitura/DSIS deverá ser comunicada formalmente pelas Unidades sobre serviços executados na
mesma, nos períodos onde haverá interrupção no fornecimento de energia.

A Prefeitura/DSIS, nas datas pré-estabelecidas executará manutenções preventivas em Cabines
de Força, e tem por objetivo proporcionar que a Unidade/Órgão efetue sua programação durante o ano de
2021, sem ocasionar transtornos aos usuários do prédio. Ressaltamos que as manutenções de cabines não
podem ser realizadas sem desligamento de energia.
As manutenções preventivas nas Linhas de Média Tensão do Campus serão realizadas com as
redes de energia energizadas, desta forma não será necessária a interrupção no suprimento de energia.
Informamos ainda, que a falta de energia elétrica fora das datas previstas, deverá ser considerada
como fato excepcional decorrente de causas imprevisíveis.
Agradecendo a atenção que Vossa Senhoria certamente dispensará na divulgação deste
comunicado no âmbito dessa Unidade, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos protestos de estima
e apreço.

Original assinado pelo Diretor da Divisão de Sistemas

Ilmo. (a) Sr. (a)
Prof. (a) Dr. (a) Jefferson Cano
DD. Diretor (a) do IEL

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Diretoria Executiva de Administração – DEA
Prefeitura da Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
Divisão de Sistemas

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
06 de novembro de 2020
OF. CIRCULAR DIVISÃO DE SISTEMAS / PREFEITURA N°. 02/2020

Prezado (a) Senhor (a);

Vimos pelo presente comunicar que nos dias abaixo relacionados haverá corte no fornecimento
de energia elétrica no Campus, nos quais esta Unidade estará diretamente envolvida:

- 27/01/2021 - das 7:00 às 10:00 hs (desligamento de energia Cabine, exceto Blocos Modulados);

NOTA:
1 – A Prefeitura/DSIS poderá restabelecer a energia antes do horário previsto sem aviso prévio as
Unidades, dependendo do andamento dos serviços de manutenção.
2 – A Prefeitura/DSIS deverá ser comunicada formalmente pelas Unidades sobre serviços executados na
mesma, nos períodos onde haverá interrupção no fornecimento de energia.

A Prefeitura/DSIS, nas datas pré-estabelecidas executará manutenções preventivas em Cabines
de Força, e tem por objetivo proporcionar que a Unidade/Órgão efetue sua programação durante o ano de
2021, sem ocasionar transtornos aos usuários do prédio. Ressaltamos que as manutenções de cabines não
podem ser realizadas sem desligamento de energia.
As manutenções preventivas nas Linhas de Média Tensão do Campus serão realizadas com as
redes de energia energizadas, desta forma não será necessária a interrupção no suprimento de energia.
Informamos ainda, que a falta de energia elétrica fora das datas previstas, deverá ser considerada
como fato excepcional decorrente de causas imprevisíveis.
Agradecendo a atenção que Vossa Senhoria certamente dispensará na divulgação deste
comunicado no âmbito dessa Unidade, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos protestos de estima
e apreço.

Original assinado pelo Diretor da Divisão de Sistemas

Ilmo. (a) Sr. (a)
Prof. (a) Dr. (a) Alvaro Gabriel Bianchi Mendez
DD. Diretor (a) do IFCH

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Diretoria Executiva de Administração – DEA
Prefeitura da Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
Divisão de Sistemas

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
06 de novembro de 2020
OF. CIRCULAR DIVISÃO DE SISTEMAS / PREFEITURA N°. 02/2020

Prezado (a) Senhor (a);

Vimos pelo presente comunicar que nos dias abaixo relacionados haverá corte no fornecimento
de energia elétrica no Campus, nos quais esta Unidade estará diretamente envolvida:

- 12/02/2021- das 7:00 às 16:00 hs (desligamento de energia Cabine);

NOTA:
1 – A Prefeitura/DSIS poderá restabelecer a energia antes do horário previsto sem aviso prévio as
Unidades, dependendo do andamento dos serviços de manutenção.
2 – A Prefeitura/DSIS deverá ser comunicada formalmente pelas Unidades sobre serviços executados na
mesma, nos períodos onde haverá interrupção no fornecimento de energia.

A Prefeitura/DSIS, nas datas pré-estabelecidas executará manutenções preventivas em Cabines
de Força, e tem por objetivo proporcionar que a Unidade/Órgão efetue sua programação durante o ano de
2021, sem ocasionar transtornos aos usuários do prédio. Ressaltamos que as manutenções de cabines não
podem ser realizadas sem desligamento de energia.
As manutenções preventivas nas Linhas de Média Tensão do Campus serão realizadas com as
redes de energia energizadas, desta forma não será necessária a interrupção no suprimento de energia.
Informamos ainda, que a falta de energia elétrica fora das datas previstas, deverá ser considerada
como fato excepcional decorrente de causas imprevisíveis.
Agradecendo a atenção que Vossa Senhoria certamente dispensará na divulgação deste
comunicado no âmbito dessa Unidade, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos protestos de estima
e apreço.

Original assinado pelo Diretor da Divisão de Sistemas

Ilmo. (a) Sr. (a)
Prof. (a) Dr. (a) Paulo R. C. Ruffino
DD. Diretor (a) do IMECC

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Diretoria Executiva de Administração – DEA
Prefeitura da Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
Divisão de Sistemas

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
06 de novembro de 2020
OF. CIRCULAR DIVISÃO DE SISTEMAS / PREFEITURA N°. 02/2020

Prezado (a) Senhor (a);

Vimos pelo presente comunicar que nos dias abaixo relacionados haverá corte no fornecimento
de energia elétrica no Campus, nos quais esta Unidade estará diretamente envolvida:

- 02/07/2021- das 7:00 às 13:00 hs (desligamento de energia Cabine IQ);
NOTA:
1 – A Prefeitura/DSIS poderá restabelecer a energia antes do horário previsto sem aviso prévio as
Unidades, dependendo do andamento dos serviços de manutenção.
2 – A Prefeitura/DSIS deverá ser comunicada formalmente pelas Unidades sobre serviços executados na
mesma, nos períodos onde haverá interrupção no fornecimento de energia.

A Prefeitura/DSIS, nas datas pré-estabelecidas executará manutenções preventivas em Cabines
de Força, e tem por objetivo proporcionar que a Unidade/Órgão efetue sua programação durante o ano de
2021, sem ocasionar transtornos aos usuários do prédio. Ressaltamos que as manutenções de cabines não
podem ser realizadas sem desligamento de energia.
As manutenções preventivas nas Linhas de Média Tensão do Campus serão realizadas com as
redes de energia energizadas, desta forma não será necessária a interrupção no suprimento de energia.
Informamos ainda, que a falta de energia elétrica fora das datas previstas, deverá ser considerada
como fato excepcional decorrente de causas imprevisíveis.
Agradecendo a atenção que Vossa Senhoria certamente dispensará na divulgação deste
comunicado no âmbito dessa Unidade, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos protestos de estima
e apreço.

Original assinado pelo Diretor da Divisão de Sistemas

Ilmo. (a) Sr. (a)
Prof. (a) Dr. (a) Marco Aurélio Zezzi Arruda
DD. Diretor (a) do Instituto de Química

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Diretoria Executiva de Administração – DEA
Prefeitura da Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
Divisão de Sistemas

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
06 de novembro de 2020
OF. CIRCULAR DIVISÃO DE SISTEMAS / PREFEITURA N°. 02/2020

Prezado (a) Senhor (a);

Vimos pelo presente comunicar que nos dias abaixo relacionados haverá corte no fornecimento
de energia elétrica no Campus, nos quais esta Unidade estará diretamente envolvida:

- 29/06/2021- das 7:00 às 10:00 hs (desligamento de energia Cabine Biotério);

NOTA:
1 – A Prefeitura/DSIS poderá restabelecer a energia antes do horário previsto sem aviso prévio as
Unidades, dependendo do andamento dos serviços de manutenção.
2 – A Prefeitura/DSIS deverá ser comunicada formalmente pelas Unidades sobre serviços executados na
mesma, nos períodos onde haverá interrupção no fornecimento de energia.

A Prefeitura/DSIS, nas datas pré-estabelecidas executará manutenções preventivas em Cabines
de Força, e tem por objetivo proporcionar que a Unidade/Órgão efetue sua programação durante o ano de
2021, sem ocasionar transtornos aos usuários do prédio. Ressaltamos que as manutenções de cabines não
podem ser realizadas sem desligamento de energia.
As manutenções preventivas nas Linhas de Média Tensão do Campus serão realizadas com as
redes de energia energizadas, desta forma não será necessária a interrupção no suprimento de energia.
Informamos ainda, que a falta de energia elétrica fora das datas previstas, deverá ser considerada
como fato excepcional decorrente de causas imprevisíveis.
Agradecendo a atenção que Vossa Senhoria certamente dispensará na divulgação deste
comunicado no âmbito dessa Unidade, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos protestos de estima
e apreço.

Original assinado pelo Diretor da Divisão de Sistemas

Ilmo. (a) Sr. (a)
Prof. Dr. Eduardo Guimarães
DD. Coordenador (a) do Labeurb

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Diretoria Executiva de Administração – DEA
Prefeitura da Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
Divisão de Sistemas

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
06 de novembro de 2020
OF. CIRCULAR DIVISÃO DE SISTEMAS / PREFEITURA N°. 02/2020

Prezado (a) Senhor (a);

Vimos pelo presente comunicar que nos dias abaixo relacionados haverá corte no fornecimento
de energia elétrica no Campus, nos quais esta Unidade estará diretamente envolvida:

- 11/02/2021- das 7:00 às 10:00 hs (desligamento de energia Cabine Nipe-Cepetro);

NOTA:
1 – A Prefeitura/DSIS poderá restabelecer a energia antes do horário previsto sem aviso prévio as
Unidades, dependendo do andamento dos serviços de manutenção.
2 – A Prefeitura/DSIS deverá ser comunicada formalmente pelas Unidades sobre serviços executados na
mesma, nos períodos onde haverá interrupção no fornecimento de energia.

A Prefeitura/DSIS, nas datas pré-estabelecidas executará manutenções preventivas em Cabines
de Força, e tem por objetivo proporcionar que a Unidade/Órgão efetue sua programação durante o ano de
2021, sem ocasionar transtornos aos usuários do prédio. Ressaltamos que as manutenções de cabines não
podem ser realizadas sem desligamento de energia.
As manutenções preventivas nas Linhas de Média Tensão do Campus serão realizadas com as
redes de energia energizadas, desta forma não será necessária a interrupção no suprimento de energia.
Informamos ainda, que a falta de energia elétrica fora das datas previstas, deverá ser considerada
como fato excepcional decorrente de causas imprevisíveis.
Agradecendo a atenção que Vossa Senhoria certamente dispensará na divulgação deste
comunicado no âmbito dessa Unidade, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos protestos de estima
e apreço.

Original assinado pelo Diretor da Divisão de Sistemas

Ilmo. Sr.
Prof. Dr. Gustavo Paim Valença
DD. Coordenador (a) do NIPE

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Diretoria Executiva de Administração – DEA
Prefeitura da Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
Divisão de Sistemas

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
06 de novembro de 2020
OF. CIRCULAR DIVISÃO DE SISTEMAS / PREFEITURA N°. 02/2020

Prezado (a) Senhor (a);

Vimos pelo presente comunicar que nos dias abaixo relacionados haverá corte no fornecimento
de energia elétrica no Campus, nos quais esta Unidade estará diretamente envolvida:

- 29/06/2021- das 7:00 às 10:00 hs (desligamento de energia Cabine);

NOTA:
1 – A Prefeitura/DSIS poderá restabelecer a energia antes do horário previsto sem aviso prévio as
Unidades, dependendo do andamento dos serviços de manutenção.
2 – A Prefeitura/DSIS deverá ser comunicada formalmente pelas Unidades sobre serviços executados na
mesma, nos períodos onde haverá interrupção no fornecimento de energia.

A Prefeitura/DSIS, nas datas pré-estabelecidas executará manutenções preventivas em Cabines
de Força, e tem por objetivo proporcionar que a Unidade/Órgão efetue sua programação durante o ano de
2021, sem ocasionar transtornos aos usuários do prédio. Ressaltamos que as manutenções de cabines não
podem ser realizadas sem desligamento de energia.
As manutenções preventivas nas Linhas de Média Tensão do Campus serão realizadas com as
redes de energia energizadas, desta forma não será necessária a interrupção no suprimento de energia.
Informamos ainda, que a falta de energia elétrica fora das datas previstas, deverá ser considerada
como fato excepcional decorrente de causas imprevisíveis.
Agradecendo a atenção que Vossa Senhoria certamente dispensará na divulgação deste
comunicado no âmbito dessa Unidade, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos protestos de estima
e apreço.

Original assinado pelo Diretor da Divisão de Sistemas

Ilmo. (a) Sr. (a)
Prof. (a) Dr. (a) Ana Carolina de Moura Delfim Maciel
DD. Coordenador (a) do NUDECRI

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Diretoria Executiva de Administração – DEA
Prefeitura da Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
Divisão de Sistemas

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
06 de novembro de 2020
OF. CIRCULAR DIVISÃO DE SISTEMAS / PREFEITURA N°. 02/2020

Prezado (a) Senhor (a);

Vimos pelo presente comunicar que nos dias abaixo relacionados haverá corte no fornecimento
de energia elétrica no Campus, nos quais esta Unidade estará diretamente envolvida:

- 14/03/2021- das 7:00 às 13:00 hs (desligamento de energia cabine);

NOTA:
1 – A Prefeitura/DSIS poderá restabelecer a energia antes do horário previsto sem aviso prévio as
Unidades, dependendo do andamento dos serviços de manutenção.
2 – A Prefeitura/DSIS deverá ser comunicada formalmente pelas Unidades sobre serviços executados na
mesma, nos períodos onde haverá interrupção no fornecimento de energia.

A Prefeitura/DSIS, nas datas pré-estabelecidas executará manutenções preventivas em Cabines
de Força, e tem por objetivo proporcionar que a Unidade/Órgão efetue sua programação durante o ano de
2021, sem ocasionar transtornos aos usuários do prédio. Ressaltamos que as manutenções de cabines não
podem ser realizadas sem desligamento de energia.
As manutenções preventivas nas Linhas de Média Tensão do Campus serão realizadas com as
redes de energia energizadas, desta forma não será necessária a interrupção no suprimento de energia.
Informamos ainda, que a falta de energia elétrica fora das datas previstas, deverá ser considerada
como fato excepcional decorrente de causas imprevisíveis.
Agradecendo a atenção que Vossa Senhoria certamente dispensará na divulgação deste
comunicado no âmbito dessa Unidade, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos protestos de estima
e apreço.

Original assinado pelo Diretor da Divisão de Sistemas

Ilmo. (a) Sr. (a)
Prof. (a) Reinaldo Naia Cavazani
DD. Coordenador (a) do PRODECAD

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Diretoria Executiva de Administração – DEA
Prefeitura da Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
Divisão de Sistemas

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
06 de novembro de 2020
OF. CIRCULAR DIVISÃO DE SISTEMAS / PREFEITURA N°. 02/2020
Prezado (a) Senhor (a);

Vimos pelo presente comunicar que nos dias abaixo relacionados haverá corte no fornecimento
de energia elétrica no Campus, nos quais esta Unidade estará diretamente envolvida:

- 05/01/2021- das 7:00 às 13:00 hs (desligamento de energia cabine Ciclo Básico 1);
- 08/01/2021- das 7:00 às 13:00 hs (desligamento de energia cabine Ciclo Básico 2);

NOTA:
1 – A Prefeitura/DSIS poderá restabelecer a energia antes do horário previsto sem aviso prévio as
Unidades, dependendo do andamento dos serviços de manutenção.
2 – A Prefeitura/DSIS deverá ser comunicada formalmente pelas Unidades sobre serviços executados na
mesma, nos períodos onde haverá interrupção no fornecimento de energia.

A Prefeitura/DSIS, nas datas pré-estabelecidas executará manutenções preventivas em Cabines
de Força, e tem por objetivo proporcionar que a Unidade/Órgão efetue sua programação durante o ano de
2021, sem ocasionar transtornos aos usuários do prédio. Ressaltamos que as manutenções de cabines não
podem ser realizadas sem desligamento de energia.
As manutenções preventivas nas Linhas de Média Tensão do Campus serão realizadas com as
redes de energia energizadas, desta forma não será necessária a interrupção no suprimento de energia.
Informamos ainda, que a falta de energia elétrica fora das datas previstas, deverá ser considerada
como fato excepcional decorrente de causas imprevisíveis.
Agradecendo a atenção que Vossa Senhoria certamente dispensará na divulgação deste
comunicado no âmbito dessa Unidade, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos protestos de estima
e apreço.

Original assinado pelo Diretor da Divisão de Sistemas

Ilmo. (a) Sr. (a)
Prof. (a) Dr. (a) Eliana Martorano Amaral
DD. Pró-Reitor (a) de Graduação

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Diretoria Executiva de Administração – DEA
Prefeitura da Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
Divisão de Sistemas

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
06 de novembro de 2020
OF. CIRCULAR DIVISÃO DE SISTEMAS / PREFEITURA N°. 02/2020

Prezado (a) Senhor (a);

Vimos pelo presente comunicar que nos dias abaixo relacionados haverá corte no fornecimento
de energia elétrica no Campus, nos quais esta Unidade estará diretamente envolvida:

- 05/01/2021- das 7:00 às 13:00 hs (desligamento de energia cabine Ciclo Básico 1);

NOTA:
1 – A Prefeitura/DSIS poderá restabelecer a energia antes do horário previsto sem aviso prévio as
Unidades, dependendo do andamento dos serviços de manutenção.
2 – A Prefeitura/DSIS deverá ser comunicada formalmente pelas Unidades sobre serviços executados na
mesma, nos períodos onde haverá interrupção no fornecimento de energia.

A Prefeitura/DSIS, nas datas pré-estabelecidas executará manutenções preventivas em Cabines
de Força, e tem por objetivo proporcionar que a Unidade/Órgão efetue sua programação durante o ano de
2021, sem ocasionar transtornos aos usuários do prédio. Ressaltamos que as manutenções de cabines não
podem ser realizadas sem desligamento de energia.
As manutenções preventivas nas Linhas de Média Tensão do Campus serão realizadas com as
redes de energia energizadas, desta forma não será necessária a interrupção no suprimento de energia.
Informamos ainda, que a falta de energia elétrica fora das datas previstas, deverá ser considerada
como fato excepcional decorrente de causas imprevisíveis.
Agradecendo a atenção que Vossa Senhoria certamente dispensará na divulgação deste
comunicado no âmbito dessa Unidade, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos protestos de estima
e apreço.

Original assinado pelo Diretor da Divisão de Sistemas

Ilmo. (a) Sr. (a)
Prof. (a) Dr. (a) Helena Altmann
DD. Coordenador (a) do SAE

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Diretoria Executiva de Administração – DEA
Prefeitura da Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
Divisão de Sistemas

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
06 de novembro de 2020

OF. CIRCULAR DIVISÃO DE SISTEMAS / PREFEITURA N°. 02/2020

Prezado (a) Senhor (a);

Vimos pelo presente comunicar que nos dias abaixo relacionados haverá corte no fornecimento
de energia elétrica no Campus, nos quais esta Unidade estará diretamente envolvida:

- 05/06/2021 RS - das 7:00 às 13:00 hs (desligamento Cabine RS).
NOTA:
1 – A Prefeitura/DSIS poderá restabelecer a energia antes do horário previsto sem aviso prévio as
Unidades, dependendo do andamento dos serviços de manutenção.
2 – A Prefeitura/DSIS deverá ser comunicada formalmente pelas Unidades sobre serviços executados na
mesma, nos períodos onde haverá interrupção no fornecimento de energia.

A Prefeitura/DSIS, nas datas pré-estabelecidas executará manutenções preventivas em Cabines
de Força, e tem por objetivo proporcionar que a Unidade/Órgão efetue sua programação durante o ano de
2021, sem ocasionar transtornos aos usuários do prédio. Ressaltamos que as manutenções de cabines não
podem ser realizadas sem desligamento de energia.
As manutenções preventivas nas Linhas de Média Tensão do Campus serão realizadas com as
redes de energia energizadas, desta forma não será necessária a interrupção no suprimento de energia.
Informamos ainda, que a falta de energia elétrica fora das datas previstas, deverá ser considerada
como fato excepcional decorrente de causas imprevisíveis.
Agradecendo a atenção que Vossa Senhoria certamente dispensará na divulgação deste
comunicado no âmbito dessa Unidade, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos protestos de estima
e apreço.

Original assinado pelo Diretor da Divisão de Sistemas

Ilmo. (a) Sr. (a)
Prof. (a) Armando José Geraldo
DD. Prefeito do Campus

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Diretoria Executiva de Administração – DEA
Prefeitura da Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
Divisão de Sistemas

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
06 de novembro de 2020

OF. CIRCULAR DIVISÃO DE SISTEMAS / PREFEITURA N°. 02/2020

Prezado (a) Senhor (a);

Vimos pelo presente comunicar que nos dias abaixo relacionados haverá corte no fornecimento
de energia elétrica no Campus, nos quais esta Unidade estará diretamente envolvida:
- 31/07/2021- das 7:00 às 13:00 hs (desligamento de energia cabine CPO – Prédio Rua Bernardo Sayão)
- 27/03/2021- das 7:00 às 13:00 hs (desligamento de energia cabine – Prédio rua Walter August Hadler)
- 21/08/2021 das 7:00 às 13:00 hs (desligamento de energia cabine Biocombustíveis)

NOTA:
1 – A Prefeitura/DSIS poderá restabelecer a energia antes do horário previsto sem aviso prévio as
Unidades, dependendo do andamento dos serviços de manutenção.
2 – A Prefeitura/DSIS deverá ser comunicada formalmente pelas Unidades sobre serviços executados na
mesma, nos períodos onde haverá interrupção no fornecimento de energia.

A Prefeitura/DSIS, nas datas pré-estabelecidas executará manutenções preventivas em Cabines
de Força, e tem por objetivo proporcionar que a Unidade/Órgão efetue sua programação durante o ano de
2021, sem ocasionar transtornos aos usuários do prédio. Ressaltamos que as manutenções de cabines não
podem ser realizadas sem desligamento de energia.
As manutenções preventivas nas Linhas de Média Tensão do Campus serão realizadas com as
redes de energia energizadas, desta forma não será necessária a interrupção no suprimento de energia.
Informamos ainda, que a falta de energia elétrica fora das datas previstas, deverá ser considerada
como fato excepcional decorrente de causas imprevisíveis.
Agradecendo a atenção que Vossa Senhoria certamente dispensará na divulgação deste
comunicado no âmbito dessa Unidade, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos protestos de estima
e apreço.

Original assinado pelo Diretor da Divisão de Sistemas

Ilmo. (a) Sr. (a)
Prof. (a) Dr. (a) Newton Frateschi
DD. Diretor Executivo INOVA

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Diretoria Executiva de Administração – DEA
Prefeitura da Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
Divisão de Sistemas

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
06 de novembro de 2020

OF. CIRCULAR DIVISÃO DE SISTEMAS / PREFEITURA N°. 02/2020

Prezado (a) Senhor (a);

Vimos pelo presente comunicar que nos dias abaixo relacionados haverá corte no fornecimento
de energia elétrica no Campus, nos quais esta Unidade estará diretamente envolvida:

- 04/03/2021- das 7:00 às 10:00 hs (desligamento de energia Cabine Lactad);

NOTA:
1 – A Prefeitura/DSIS poderá restabelecer a energia antes do horário previsto sem aviso prévio as
Unidades, dependendo do andamento dos serviços de manutenção.
2 – A Prefeitura/DSIS deverá ser comunicada formalmente pelas Unidades sobre serviços executados na
mesma, nos períodos onde haverá interrupção no fornecimento de energia.

A Prefeitura/DSIS, nas datas pré-estabelecidas executará manutenções preventivas em Cabines
de Força, e tem por objetivo proporcionar que a Unidade/Órgão efetue sua programação durante o ano de
2021, sem ocasionar transtornos aos usuários do prédio. Ressaltamos que as manutenções de cabines não
podem ser realizadas sem desligamento de energia.
As manutenções preventivas nas Linhas de Média Tensão do Campus serão realizadas com as
redes de energia energizadas, desta forma não será necessária a interrupção no suprimento de energia.
Informamos ainda, que a falta de energia elétrica fora das datas previstas, deverá ser considerada
como fato excepcional decorrente de causas imprevisíveis.
Agradecendo a atenção que Vossa Senhoria certamente dispensará na divulgação deste
comunicado no âmbito dessa Unidade, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos protestos de estima
e apreço.

Original assinado pelo Diretor da Divisão de Sistemas

Ilmo. (a) Sr. (a)
Prof. (a) Dr. (a) Sandra Krauchenco
DD. Diretor (a) LaCTAD

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Diretoria Executiva de Administração – DEA
Prefeitura da Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
Divisão de Sistemas

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”
06 de novembro de 2020

OF. CIRCULAR DIVISÃO DE SISTEMAS / PREFEITURA N°. 02/2020

Prezado (a) Senhor (a);

Vimos pelo presente comunicar que nos dias abaixo relacionados haverá corte no fornecimento
de energia elétrica no Campus, nos quais esta Unidade estará diretamente envolvida:

- 14/03/2021- das 7:00 às 13:00 hs (desligamento Cabine Gastrocentro/Prodecad/Hemodiálise).
NOTA:
1 – A Prefeitura/DSIS poderá restabelecer a energia antes do horário previsto sem aviso prévio as
Unidades, dependendo do andamento dos serviços de manutenção.
2 – A Prefeitura/DSIS deverá ser comunicada formalmente pelas Unidades sobre serviços executados na
mesma, nos períodos onde haverá interrupção no fornecimento de energia.

A Prefeitura/DSIS, nas datas pré-estabelecidas executará manutenções preventivas em Cabines
de Força, e tem por objetivo proporcionar que a Unidade/Órgão efetue sua programação durante o ano de
2021, sem ocasionar transtornos aos usuários do prédio. Ressaltamos que as manutenções de cabines não
podem ser realizadas sem desligamento de energia.
As manutenções preventivas nas Linhas de Média Tensão do Campus serão realizadas com as
redes de energia energizadas, desta forma não será necessária a interrupção no suprimento de energia.
Informamos ainda, que a falta de energia elétrica fora das datas previstas, deverá ser considerada
como fato excepcional decorrente de causas imprevisíveis.
Agradecendo a atenção que Vossa Senhoria certamente dispensará na divulgação deste
comunicado no âmbito dessa Unidade, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos protestos de estima
e apreço.

Original assinado pelo Diretor da Divisão de Sistemas

Ilmo. (a) Sr. (a)
Prof. (a) Antônio Gonçalves de Oliveira Filho
DD. Superintendente do HC

