25º Comunicado da SAS aos Moradores do CRUSP – Instalação da rede de internet no
CRUSP - 16/11/2020

Prezado(a) Morador(a) do CRUSP,
O anúncio pela vice-reitoria do início da instalação da internet no CRUSP nos deixa
muito agradecidos e motivados a contribuir para que as obras ocorram de forma segura,
rápida e eficiente, e que todos possam começar a usufruir o quanto antes da internet
de elevada qualidade no interior dos apartamentos.
As obras começarão pelo Bloco A, prosseguindo, na sequência, aos Blocos B, C, D, E, F e
G, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30.
Os trabalhos iniciam-se na próxima segunda-feira, 23/11. A primeira semana será
dedicada à preparação das áreas externas aos apartamentos (saguões e corredores). A
partir da segunda-feira da semana seguinte, 30/11, a empresa iniciará a passagem dos
cabos pelo interior dos apartamentos.
Informações a destacar:
- A previsão inicial é de que a empresa conclua cerca de um bloco a cada mês, algo em
torno de um corredor a cada semana. Essa previsão pode ser alterada, de modo que,
não havendo impedimentos, a obra poderá avançar com maior rapidez.
- O acesso à internet pela rede EDUROAM estará disponível no interior dos
apartamentos à medida que a empresa concluir as obras de cada andar e a STI validar o
funcionamento do serviço.
- Os corredores precisarão estar desobstruídos, pois será instalado um switch, no meio
de cada um deles, do qual partirão os cabos irradiantes.
- No interior dos apartamentos, a empresa fará um furo na parede na interface entre a
sala e os quartos, próximo ao teto, por onde passará o cabo irradiante. É importante que
essa região esteja desobstruída.
- Enquanto durarem as obras em um determinado bloco, as salas de estudo estarão com
o sinal de rede indisponível.
Manteremos todos permanentemente informados no decorrer das obras. Fique
atento/a aos comunicados da SAS, pois ao longo da semana traremos novos detalhes.
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