


 Todos são responsáveis pela segurança no Câmpus 
Universitário, devendo tomar atitudes corretas diante de 

determinadas situações. Os criminosos contam, ainda, 
com frequentes “vacilos”: portões e portas abertas, carros 

com chaves na ignição, janelas abertas e pertences à vista. 
Todo descuido facilita a ação dos criminosos. Se seguidas 

seriamente, as instruções deste documento, e havendo 
conscientização quanto às responsabilidades individuais, a 

tendência será a diminuição da criminalidade e 
um ambiente mais tranquilo para todos.



Orientações de segurança

�� Trancar portas e portões de seu departamento, prédios e salas;

�� Tranque bem as portas quando sair de seu ambiente de trabalho 
ou apartamento, no caso de alojamento estudantil e residência 
no câmpus;

�� Sempre tranque as janelas e portas que dão acesso direto às 
áreas externas;

�� Deixar cópia de chaves somente com pessoas de absoluta 
confiança. Não esconda chaves perto de sua porta, debaixo de 
tapetes, em vasos de plantas, etc;

�� Mantenha as chaves do carro e de casa em chaveiros separados;

�� Identifique visitantes pela janela antes de abrir a porta;

�� Exija as credenciais dos prestadores de serviço, diaristas, faxineiros, 
passadeiras, etc., antes de recebê-los. Se necessário obtenha 
informações das empresas;

�� Evite deixar objetos de valor em moradias compartilhadas ou 
quartos conjugados. Utilize locais seguros para guardar objetos 
de valor;

�� Em caso de arrombamento, não entre em seu local de trabalho/
estudo se você encontrar sua porta aberta ou janela quebrada. 
O criminoso pode ainda estar no recinto. Vá direto ao telefone 
e chame a segurança. Se você perceber alguém saindo de um 
ambiente de trabalho/estudo não tente pará-lo. Evite qualquer 
confronto (cara-a-cara). Se você entrar e achar evidências de 
arrombamento, não toque em nada. Deixe tudo como está para a 
investigação policial;

�� Veículo deixado em áreas sem segurança ou em ruas suspeitas 
é um convite para roubos e vandalismos. Para diminuir os riscos: 

Nunca deixe vidros abertos e chaves na ignição;

Não deixe objetos de valor dentro do carro, mas, se precisar, 
esconda bem ou coloque no porta-malas;



Instale trancas ou sistema de alarme de carros;

Se pretender retornar quando já estiver escuro, antes de 
estacionar, procure uma vaga iluminada, em que seu carro 
fique à vista e que não seja deserto;

Fique atento à presença de “desocupados”, “flanelinhas”, 
antes de deixar ou retornar ao carro;

Leve sempre a chave da ignição quando sair do carro, mesmo 
que seja por pouco minutos;

Ao estacionar, verifique se trancou as portas;

Use alarme no seu carro, ou qualquer trava de segurança;

Tenha sua chave à mão quando for pegar seu carro no  
estacionamento. Não demore procurando nos bolsos ou em 
bolsas; 

Cheque os bancos traseiros antes de entrar no carro (pode 
ter alguém escondido); 

Ao entrar no veículo, travar imediatamente as portas, manter 
os vidros fechados e deixar o estacionamento;

�� Andar atento e observar tudo o que se passa ao seu redor. O uso 
do celular e fones de ouvido causa distração e pode favorecer 
ações criminosas;

�� Evitar andar por lugares desertos ou mal iluminados, que possam 
facilitar ações criminosas;

�� Evitar andar ostentando coisas de valor, como equipamentos 
eletrônicos, relógios, jóias, dinheiro etc.;

�� Conduzir bolsas ou mochilas voltadas para frente do corpo e 
certificar-se que todos os bolsos estejam fechados;

�� Antes de entrar no seu veículo ou em caixas eletrônicos, verificar 
se existem pessoas estranhas ou suspeitas nas adjacências, 



retornando para um lugar seguro e informando de imediato à 
Segurança;

�� Observando qualquer situação suspeita, ficar calmo, encontrar 
um lugar seguro e entrar em contato com a Segurança para que 
seja verificada a situação;

�� Nunca dar carona a pessoas estranhas ou a pessoas que acabou 
de conhecer;

�� Caso seja vítima de roubo ou outra ação criminosa, a pessoa não 
deve reagir. Recomenda-se ficar calmo e seguir as orientações. 
Procurar informar de imediato à área de Segurança e à polícia, 
para a devida assistência;

�� Aproximadamente 99% das vítimas de crime estão sozinhas na 
hora dos incidentes;

�� Ande sempre acompanhado. Dois é bom, mas três é melhor;

�� Mantenha-se vigilante às pessoas que lhe cercam e aos que se 
aproximam;

�� Ao ter de sair, planeje sua rota com antecedência e saiba os 
números dos telefones para uma emergência;

�� Evite ruas escuras ou desertas, corredores, estacionamentos, 
parques ou áreas conhecidas por incidência de crimes;

�� Evite usar objetos de valor;

�� Guarde apenas uma pequena quantia de dinheiro na sua bolsa, 
pochete ou mochila;

�� Deixe documentos e objetos de valor fora de vista;

�� Lembrar que o criminoso utiliza sempre o fator oportunidade para 
efetuar delitos.



Estupro é um tipo grave de crime de violência no qual 
o criminoso, por ameaça/intimidação ou força física, 
obriga a vítima a realizar contatos sexuais.

IMPORTANTE: A atenção tem que ser redobrada pelo fato do estupro 
nem sempre ser cometido por desconhecidos. É muito comum que 
alguém se aproveite justamente da familiaridade com a vítima para 
forçá-la a uma relação sexual não desejada.

SE VOCÊ ESTIVER SOB AMEAÇA DE ESTUPRO

Seu objetivo é safar-se do ataque! Sua melhor arma é sua 
habilidade. Ao se defender, considere suas habilidades e limitações. 
O mais importante é fazer algo que você esteja segura da eficácia.

Se você conseguir controlar o medo e o pânico, TENTE:

Comunicar-se com o sujeito – converse, gesticule, ou faça 
qualquer coisa. Demonstre estar dominada. Ele pode não 
precisar provar sua força. 

Simulação – Deixe o atacante pensar que você está 
completamente sob o domínio dele, e ganhe tempo para 
pensar em algo e evitar o ataque. 

Gritar – Gritar pode funcionar se você tiver certeza de que 
será ouvida e socorrida. Caso contrário, lembre-se de que 
pode provocar uma reação. Ele pode ficar amedrontado, 
mas também, pode reagir violentamente na tentativa de 
fazê-la calar-se. 

Empurrar – lutar – somente com absoluta certeza de que 
vai levar a melhor, de que o atacante não porta armas e de 
que ele está sozinho! Como qualquer tipo de reação, pode 
ter efeito contrário. Ao invés de neutralizar o ataque pode 
provocar a investida contra você.

ESTUPRO



Correr – isso pode ser feito se você estiver segura de que 
escapará dele. Caso contrário, ele fará tudo na tentativa de 
pará-la. 

Armas – você, provavelmente, carrega em sua mochila 
qualquer coisa que sirva como uma arma: um pente, chave, 
mesmo uma faca ou um estilete. Tendo em mente essas 
coisa para o caso de um ataque. Mas saiba que isso pode 
ser usado contra você. De fato, a sua melhor arma é a sua 
capacidade de pensar objetivamente e rápido. 

Agora, se você estiver sendo atacada, use, então, qualquer método 
de defesa. Faça qualquer coisa para salvar sua vida! Grite, lute, 
esperneie, empurre, use qualquer coisa que consiga utilizar como 
arma, uma pedra, um pedaço de pau. 

SE VOCÊ FOI VITIMADA POR ESTUPRO

Notifique a segurança - é muito importante que o estupro 
seja comunicado. Você pode registrar por escrito ou não, 
a escolha é sua. Mas não deve deixar de notificar, por mais 
constrangedora que seja. Qualquer e toda informação 
que você forneça será mantida no mais absoluto sigilo. O 
estuprador é um perigo potencial para a comunidade. E a sua 
descrição é fundamental para captura e prisão. A segurança 
da Universidade está treinada para lidar com estupros e lhe 
fornecerá, imediatamente, todo o apoio de que necessitar. 

Toda documentação e evidências estarão preservadas para o 
caso de instauração de processo criminal. É mantido sigilo absoluto.



É Importante que você assimile as recomendações expressas!

Não seja passivo sobre segurança! Colabore com as pessoas 
que trabalham para zelar por sua segurança! Memorize, adote 

as recomendações e, na medida do possível, repasse-as aos 
seus colegas, aos seus pares!



Central de Segurança: 3272-8142

Central de Monitoramento: 3272-8126


