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INTRODUÇÃO 
 

 Este material tem como objetivo sugerir a adoção de boas práticas e de 

alguns procedimentos visando melhorar a segurança nos campi da Universidade 

Federal de Uberlândia (UFU). 

 Embora exista na UFU um serviço de Vigilância Patrimonial, deve-se 

ressaltar que milhares de pessoas circulam pelos campi diariamente.  A adoção 

desses procedimentos simples pode melhorar a qualidade de vida e a segurança 

dentro da nossa instituição.  

 

 

A UFU É NOSSA, CUIDEMOS DELA! 
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CONTATE A VIGILÂNCIA-UFU 
 

 

 

 

 Campus Educação Física:                     (034) 3218-2901 

 Campus Santa Mônica  

o Portaria:            (034) 3239-4110 

o (Vigilância UFU – Bloco 3E)                         (034)3239-4366 

 (034) 3239-4367  

o (Vigilância terceirizada – TBI – Bloco 5R)  (034) 3230-9509 

o (Vigilância UFU – Bloco J)    (034) 3239-4317  

 Campus Umuarama: 

o  (Vigilância UFU – Bloco 2F)      (034) 3218-8030   

(034) 3225-8031 

 Campus Glória:                 (034) 2512-6604 

(034) 2512-6605 

 Campus do Pontal:      (034) 3271-5213 

 Campus Monte Carmelo:         (034) 3810-1015  

 Campus Patos de Minas:         (034) 3823-3714 

 WhatsApp – UFU Segura:     (034) 99996-4597 

 Home Page:                                        www.prefeitura.ufu.br  

 E-mail:                                                                divig@ufu.br   

http://www.prefeitura.ufu.br/
mailto:divig@ufu.br
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Vista Aérea Campus Santa Mônica 

RECOMENDAÇÕES DA VIGILÂNCIA-UFU 
 

 A Prefeitura Universitária, por meio de sua Diretoria de Logística, faz as 

seguintes recomendações, objetivando uma melhoria da segurança das pessoas 

no interior dos campi: 

1. Ao se ausentar de sua sala ou laboratório, desligue os computadores, luzes, 

condicionadores de ar e outros equipamentos. 

2. Guarde pastas, bolsas e outros pertences pessoais em local seguro, de 

preferência em armários ou gavetas que possam ser trancados com chave. 

3. Ao se ausentar de seu setor de trabalho, mesmo que por breve período, 

lembre-se de trancar portas e janelas, caso não fique ninguém no setor. Se 

houver alarme, lembre-se de acioná-lo. 

4. Em setores que têm alarme, comunique à Vigilância qualquer alteração de 

senha, mudança do local da central, defeito ou mau funcionamento do 

aparelho. 

5. Se alguém chegar ao setor de trabalho para utilizar ou retirar algum 

equipamento, verifique se tem o documento de autorização da chefia e o 

documento de identificação. 
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6. Se for transportar qualquer tipo de equipamento dentro dos campi da 

universidade, mesmo que seja de uma sala para outra, ou de um prédio para 

outro, lembre-se de levar junto o memorando que o autoriza a fazer o 

transporte e seu crachá funcional. 

7. Feche as torneiras após sua utilização. 

8. Apague as luzes de ambientes onde não haja ninguém. 

9. Jogue o lixo nos recipientes próprios para isso, que estão dispostos por 

vários locais nos campi, ajudando assim a coleta seletiva e colaborando com 

a preservação do meio ambiente. 

10. Se perceber a presença de pessoas em atitudes suspeitas, solicite a 

presença da vigilância, através dos telefones ou do aplicativo WhatsApp. 

11. Evite permanecer sozinho em pontos isolados, especialmente à noite. Caso 

seja necessário, peça ajuda à Vigilância. 

12. Procure sempre levar consigo um documento de identificação funcional: 

crachá ou carteira de estudante. 

13. Sua carteira de estudante e/ou seu crachá funcional são de uso pessoal. 

Não os empreste a terceiros.  

Campus Glória 
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Campus Educação Física 

14. Caso haja extravio de seu crachá ou de sua carteira de estudante, 

comunique imediatamente à Vigilância e procure o setor responsável pela 

emissão de novo documento. 

15. Quando utilizar caixas eletrônicos, não aceite e não peça ajuda de estranhos. 

Fique atento para ver se não está sendo observado ou seguido. 

16. Não aceite carona de pessoas desconhecidas. 

17. Obedeça às Leis de Trânsito dentro dos campi da UFU. Nunca exceda o 

limite de velocidade. 

18. Estando dentro do carro, mantenha as portas travadas e os vidros fechados. 

19. Evite estacionar para conversar ou namorar dentro do carro, principalmente 

em local escuro e desabitado.  

20. Ao estacionar, levante os vidros do carro. Tranque as portas e porta-malas, 

mesmo que o estacionamento seja breve. 

21. Não deixe dinheiro ou objetos de valor, como bolsas, máquinas fotográficas, 

celulares, notebooks etc., em locais visíveis do carro. Dê preferência ao uso 

do porta-malas. 
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Campus Monte Carmelo 

22. Se notar a presença de pessoas em atitudes suspeitas próximas de seu 

veículo, não se aproxime. Solicite assistência de um vigilante. 

23. A UFU assegura o estacionamento gratuito a toda a comunidade, mas não 

se responsabiliza pelos veículos estacionados nos seus espaços ou pelos 

objetos deixados no seu interior. 

24. Os vigilantes terceirizados têm como função salvaguardar o patrimônio da 

instituição, abordar e identificar as pessoas em atitudes suspeitas dentro dos 

campi, assim como acionar a Polícia quando houver necessidade. 

25. Segundo o Artigo 331 do Código Penal, é crime desacatar funcionário 

público no exercício da função ou em razão dela. A pena é detenção de 6 

(seis) meses a 2 (dois) anos ou multa. 
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Campus Pontal - Ituiutaba 

RECOMENDAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR 
 

No intuito de colaborar com a Comunidade, a Polícia Militar do Estado de Minas 

Gerais faz as seguintes recomendações: 

 Evite carregar muitos pacotes ou sacolas, para não ter as duas mãos 

ocupadas; 

 Se notar que está sendo seguido(a), atravesse a rua ou entre em algum 

local movimentado e acione a Polícia Militar pelo telefone 190; 

 Procure caminhar no centro de calçadas e contra o sentido do trânsito. 

Assim é mais fácil perceber a aproximação de algum veículo suspeito; 

 Prefira pagar com cheque ou cartão, assim, você não precisa levar 

grandes quantias em dinheiro; 

 No caso de furto ou qualquer ocorrência policial, não perca tempo: 

comunique imediatamente à Polícia usando o 190 ou à companhia de 

Polícia mais próxima da área; 

 Evite passar em ruas ou praças mal iluminadas e ermas, faça opção por 

locais iluminados e movimentados;  
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Campus Patos de Minas 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se necessitar transportar bolsas com objetos pessoais de valor, coloque-

os à frente do corpo para que tenha mais domínio sobre eles; 

 Quando utilizar o transporte coletivo, separe o valor da passagem ou o 

cartão de sistema de bilhetagem eletrônica, para não ter que abrir a 

carteira dentro ou no embarque do ônibus; 

 Nos pontos de ônibus, fique sempre atento ao movimento das pessoas ao 

seu redor. Evite aglomerações à sua volta; 

 Ao parar em pontos de ônibus, procure os que se situam em locais de 

grande movimento, preferencialmente aqueles localizados à porta dos 

estabelecimentos comerciais. Evite ficar sozinho em pontos de ônibus 

isolados, principalmente à noite; 

 Quando estiver esperando ônibus, evite ficar muito próximo da pista de 

rolamento. Isto pode causar sérios acidentes; 

 Ao embarcar em um coletivo, tome cuidado com as “esbarradinhas”, 

modalidade de roubo em que o cidadão infrator encosta na vítima com a 

intenção de tirar-lhe qualquer pertence do bolso ou bolsa; 
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Campus Umuarama 

 Dentro do ônibus, mantenha suas sacolas, bolsas e pacotes na frente do 

seu corpo; 

 Procure estacionar o seu veículo em locais iluminados e movimentados; 

 Evite deixar objetos e embrulhos expostos nos bancos do veículo; 

 Evite permanecer no interior de um carro estacionado em via pública. Se 

isso for necessário, faça-o em local que permita uma ampla visão em 

todas as direções. Esteja alerta à aproximação de estranhos; 

 Evite auxiliar outros motoristas em locais ermos ou horas avançadas. 

Caso lhe pareça pessoa acidentada, avise a Polícia imediatamente. 

 Em caso de emergência disque: 190 

 

  Para denunciar disque: 181. Este é o telefone do disque denúncia, criado 

pela Polícia Militar para que a população possa ajudar no combate à 

criminalidade. O disque denúncia é o instrumento de toda a sociedade para se 

valer do direito à segurança e à paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 




