
Rio de Janeiro, 08 de fevereiro de 2022.

A Prefeitura do Campus
INFORMA

Nos dias 19 e 20 de fevereiro, a Prefeitura do Campus irá proceder a manutenção preventiva das
subestações de energia elétrica da Universidade.

Nesse sentido, com o propósito de os departamentos poderem se preparar para a interrupção no
fornecimento de energia elétrica, apresenta-se, a seguir, a programação prevista para a referida
manutenção:

Dia 19/fev (sábado):

- Subestação Medição (entrada da alta tensão da Light)

- Subestação Transferência

- Subestação Petrobras 1

- Subestação Ginásio

- Subestação Petrobras 2

- Subestação Ed. Garagem

Tendo em vista a abrangência dos serviços previstos para as mencionadas subestações, haverá a
interrupção no fornecimento de energia elétrica, no período estimado das 08:00 às 18:00,  em toda
a Universidade.

A partir das 13:00, de acordo com o planejamento, os ramais do IAG (IAG – Anexo – RDC – LEV –
Oficinas) e do Bandejão (Bandejão – Cardeal Leme) deverão ser religados.

Dia 20/fev (domingo):

- Subestação Bandejão (Ed. Amizade)

- Subestação Cardeal Leme (subsolo da Física)

Neste dia,  haverá a interrupção no fornecimento de energia elétrica,  no período estimado das
08:00 às 18:00, para todos os departamentos localizados nos Edifícios Kennedy, Frings, parte do
Cardeal Leme (blocos C, D e E), e Van Der Graaff/LAC, com destaque para os seguintes setores da
PUC: Bandejão, Vice-reitoria Administrativa, Economia, Biblioteca Central, Geografia, Decanato do
CCS, História, Direito, Vice-reitoria Acadêmica, Reitoria, Vice-reitoria de Desenvolvimento, Projeto
Comunicar,  Comunicação,  CETUC,  CCE,  AFPUC,  Mirema,  Geotecnia,  BioDesign,  Educação Física,
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NEAN, Lab. TQM, Lab. Fadiga e sala 14, Metrologia, Livraria Carga Nobre, PIUES, NAIPT, Empresa
Junior,  Lab. Dinâmica e Vibrações,  Lab. Foto Mecânica, Lab.  Fabricação Digital,  Lab. RIOBOTS,
Vice-reitoria Comunitária,  Van Der Graaf,  LAC,  blocos C (acima do Mega Mate),  D (Física)  e E
(Química), do Ed. Cardeal Leme.

É importante ressaltar que os horários acima mencionados são horários estimados, uma vez que
eles dependem das manutenções previstas nas subestações de energia elétrica.

Esclarecemos  que  essa  manutenção  preventiva  anual  se  faz  necessária  para  atendermos  a
determinações  de  segurança,  vistoria  predial  e  da  seguradora,  além  de  se  garantir  o  correto
funcionamento da distribuição, proteção e controle da energia elétrica na Universidade.

Lembramos a todos os  usuários que deixem desligados os equipamentos elétricos e eletrônicos
sensíveis que não tiverem proteção, a fim de que não ocorram danos indevidos.

A Prefeitura do Campus coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,
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