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A solicitação de serviços poderá ser verbal ou via telefone nos seguintes casos:
- Situações de emergência em locais com climatização do ambiente 
obrigatoriamente controlado;
-  Risco ou danos a pessoas ou meio ambiente (Segurança)
- Ligação ou desativação dos equipamentos de ar condicionado ou exaustão que 
não possuam comando nas salas.
Os demais serviços de correção deverão ter suas solicitações registradas em e-
mail.
O endereço eletrônico para solicitação de serviços referentes a climatização e 
exaustão é: arcondicionado.bs@unifesp.br

Nos contratos públicos, a legislação exige a designação de um fiscal de contrato 
específico . Por essa razâo, para facilitar a canalização das solicitações para o fiscal 
responsável pelo contrato, o engenheiro Cabral, este novo canal está sendo criado.
Portanto, a solicitação encaminhada por e-mail será direcionada para a divisão de 
infraestrutura, mas diretamente para a caixa de e-mail da equipe de refrigeração.

Após o encaminhamento do e-mail, o solicitante receberá um e-mail confirmando o 
recebimento de sua solicitação com o nº da OS criada. 
Ressaltando-se que em caso de emergência, o atendimento será o mais imediato 
possível
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A ordem serviço gerada será executada.

Caso haja alguma restrição por parte do solicitante para aceitar o serviço, a 
restrição será analisada e a correção será efetuada. Caso haver alguma 
inviabilidade técnica ou financeiras serão apresentadas as justificativas.

Ao final, será pedido ao solicitante que viste a OS dando sua aprovação ao serviço.

A Os  será arquivada
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