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CENTRAL DE VIGILÂNCIA
 

ATENDIMENTO 24 HORAS

Se você percebeu a presença de suspeitos 
ou foi vítima de algum delito, comunique 

imediatamente a Seção de Vigilância 
Patrimonial para as providências e 

averiguações.

PREVENIR É A MELHOR OPÇÃO
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NO ESTACIONAMENTO

4Antes de entrar ou sair do 
veículo, verifique se há pessoas 
em atitudes suspeitas nas 
imediações.

4Ao se aproximar do seu 
veículo, tenha a chave à mão 
para agilizar a sua entrada no 
carro.

4Procure estacionar em locais 
movimentados e bem 
iluminados.

4Não deixe objetos expostos 
no veículo. Tranque-os no 
porta-malas.

4Nunca deixe as chaves no 
veículo, mesmo que a ausência 
seja por pouco tempo.

4Ao sair do veículo, verifique 
se as portas estão travadas e 
os vidros fechados e não 
esqueça de retirar a frente do 
aparelho de som;

4Não estacione nem retorne 
ao veículo se houver pessoas 
suspeitas nas proximidades.

4Evite permanecer sozinho 
dentro do veículo; 
 
4Instale dispositivos de 
segurança em carros e motos, 
que sempre dificultam a ação 
dos ladrões.

NO CAMPUS

4Procure andar acompanhado, 
principalmente no horário 
noturno, evitando o 
deslocamento por lugares 
desertos ou mal iluminados que 
possam facilitar ações 
criminosas.

4Evite ficar só, em pontos de 
ônibus, principalmente no 
período noturno.

4Evite permanecer em ponto 
de ônibus com equipamentos 
eletrônicos a mostra, tais como: 
tabletes, notebooks e celulares, 
isso pode estimular iniciativas 
delituosas.

4Lembre-se: o uso de 
celulares, fones de ouvido e 
equipamentos afins podem 
causar distração, favorecendo e 
estimulando ações criminosas.

4Em horário mais avançado, a 
saída das dependências dos 
blocos deve ser feita em 
grupos, sem deixar de observar 
outras medidas de segurança. 

4Quando não for possível, 
requisite o acompanhamento da 
Seção de Vigilância Patrimonial.

NO LOCAL 
DE TRABALHO

4Ao perceber pessoas 
suspeitas próximo ao seu local 
de trabalho comunique a Seção 
de Vigilância patrimonial 
imediatamente. 

4Ao sair do seu local de 
trabalho, por qualquer motivo, 
sempre feche a porta com a 
chave.

4Guarde sempre a sua bolsa, 
carteira, celular e outros objetos 
pessoais em lugar seguro, de 
preferência com chave. Nunca 
deixe em lugar visível e de fácil 
acesso.

4Não deixe a chave da sua 
mesa, armário ou porta do local 
de trabalho na fechadura. 
Guarde em lugar seguro.

4Nunca empreste as chaves 
do seu local de trabalho a 
pessoas não autorizadas.

4Caso você seja vítima de 
algum delito no interior do 
campus, não reaja e, assim que 
possível, comunique a Seção 
de Vigilância Patrimonial.
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