
DICAS DE 
SEGURANÇA



 A UFG apresenta a Cartilha de Segurança com cuidados a serem 
adotados por toda a comunidade universitária que esteja no interior ou 
nas suas proximidades para a segurança das pessoas e do patrimônio. 
 Atitudes simples e habituais podem evitar muitos transtornos e 
prejuízos. 
 Acione sempre a Central de Segurança através do aplicativo “Minha 
UFG”, imediatamente, quando ver alguma coisa suspeita ou fato que exija 
a intervenção da equipe de segurança. 

Apresentação



Registre a ocorrência no aplicativo “Minha UFG” e solicite a presença da 
ronda motorizada;

Faça um boletim de ocorrência em uma Delegacia da Polícia Civil ou 
online em Delegacia Virtual site http://www.policiacivil.go.gov.br/dele-
gacia-virtual, pois no caso de prisão do assaltante o bem furtado poderá 
ser recuperado;

Se for o caso de chamar a PM-GO para atendimento (busca do assaltante), 
passe o maior número de informações possíveis (o local, o que foi furtado, 
provável horário, seu nome e contato).

Cuidados com 
a segurança pessoal
Casos de assaltos ou furtos



Cuidado ao carregar bolsas ou mochilas do lado da pista de rolamento 
por onde trafegam as motos;

Evite usar objetos de valor à vista;

Fique atento com a aproximação de bicicletas, motos ou veículos;

Evite locais ermos (desertos) ou escuros;

Escolha caminhos movimentados de pessoas e automóveis. 

Cuidados com 
a segurança pessoal
Mobilidade do Câmpus - Deslocamento a pé



Antes de entrar no veículo, observe se há pessoas suspeitas que estejam 
próximas de carros nos estacionamentos e, em caso positivo, não se apro-
xime – acione a ronda motorizada através do aplicativo “Minha UFG”;

Ao sair do veículo, não deixe chaves na ignição, verifique se as portas 
estão travadas e os vidros fechados;

Procure não ficar dentro do veículo por muito tempo quando estiver esta-
cionado;

Tenha sua chave à mão quando for pegar seu veículo no estacionamento;

Não deixar em local visível bolsas, mochilas, celulares ou outros objetos. 
Coloque-os no porta-malas;

Evite estacionar ou ficar parado em locais ermos e escuros.

Cuidados com 
a segurança pessoal
Mobilidade do Câmpus - No veículo



Procure deixar a bolsa ou mochila na frente do corpo;

Não colocar celular ou carteiras no bolso de trás;

Não deixe bolsas, mochilas ou outros objetos de valor em cima do banco, 
se afastando para conversar com alguém.

Cuidados com 
a segurança pessoal
Mobilidade do Câmpus - No ponto de ônibus



Ao sair, tranque as portas e janelas. Caso não tenha as chaves, procure o 
vigia/vigilante ou responsável da unidade/órgão pelo edifício;

Ao sair dos ambientes, desligue os equipamentos elétricos (computador e 
outros possíveis) e as lâmpadas;

Informe a Central de segurança através do aplicativo “Minha UFG” 
quando notar pessoas depredando o patrimônio, quando perceber 
alguma pane na rede elétrica ou hidráulica etc;

Constatando arrombamento, não permita a entrada de outras pessoas no 
local, comunique imediatamente a Central de segurança; 

Comunique à direção da unidade/órgão a existência de fechaduras com 
defeito, a perda de chaves e providencie a substituição das fechaduras; 

Deixe cópia de chaves somente com pessoas de confiança. 

Cuidados no local
de estudo ou trabalho
Cuidados com o patrimônio



Sempre que um bem público (equipamentos, mobiliários etc.) for trans-
portado de um local para outro, até mesmo para manutenção, é necessá-
rio expedir uma guia de autorização de retirada e/ou de transporte; 

Essa ação deve ser autorizada através do preenchimento do formulário 
“Autorização de retirada de objetos”, assinado e carimbado pelo dirigente 
da Unidade/Órgão, em três vias. 

Cuidados no local
de estudo ou trabalho
Retirada de objetos



Para a realização de estudos ou trabalhos fora do horário de expediente 
ou em finais de semana, é necessária a autorização de ingresso no edifí-
cio, relacionando o nome das pessoas que desenvolverão atividades com 
as respectivas datas e horários, assinado somente pelo diretor da unida-
de/órgão. Uma cópia da autorização de ingresso deve ser encaminhada à 
Central de Segurança do Câmpus;

O formulário “autorização de ingressos de pessoas” deve ser preenchido, 
assinado e carimbado pelo dirigente máximo da Unidade/Órgão, em duas 
vias. Você o encontra no endereço www.cegef.ufg.br;

Para a retirada de objetos, obtenha a autorização na secretaria da unida-
de/órgão: a 1ª via fica na secretaria; a 2ª via é entregue ao vigilante na 
porta de entrada do prédio e a outra permanece com quem retira o 
objeto;

É necessário dar ciência à Central de segurança sobre eventos fora dos 
horários rotineiros da instituição, como competições, congressos e outros.

Cuidados no local
de estudo ou trabalho
Ingresso de pessoas



O trânsito no Câmpus é dificultado, em sua maior parte, por estaciona-
mento indevido de veículos/motos. A ronda motorizada da UFG não 
desempenha legalmente a função de guardas da Agência Municipal de 
Trânsito (AMT). No entanto, eles procuram instruir os motoristas e coibir 
o estacionamento em locais proibidos;

Não estacione em frente aos contentores de resíduos (lixo) - existe o risco 
de danos aos veículos pelos caminhões que coletam o material;

Respeite as vagas destinadas a idosos e portadores de necessidades 
especiais;

Obedeça sempre à sinalização de trânsito e não transite em alta veloci-
dade pelas vias do Câmpus.

Cuidados no local
de estudo ou trabalho
Trânsito no Câmpus



De acordo com a Lei Nº 9.605, de 12 de Fevereiro de 1998, Art. 32, é crime 
praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, 
domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos;

O abandono de animais é crime pela lei Nº 9605 e pelo art. 164 do 
Código Penal;

Evite criar animais soltos nos espaços da Universidade;

No Câmpus Samambaia, mantenha atenção quanto aos macacos e evite 
comer próximo a eles, pois podem ocorrer ataques;

Não alimente de forma alguma os macacos - existem ações específicas 
que cuidam e disponibilizam alimentos que eles precisam;

Caso identifique animais (bois, cavalos) soltos nas pistas, entre em conta-
to com a Central de Segurança.

Cuidados no local
de estudo ou trabalho
Animais no Câmpus



A UFG mantém vigias e vigilantes terceirizados vinculados à Gerência de 
Segurança – GESEG/CEGEF a postos nos edifícios. Os vigias trabalham 
sem armas e os vigilantes são armados;

Os vigias e vigilantes da UFG ocupam seus postos de serviço devidamen-
te uniformizados;

Há vigilantes do quadro permanente (concursados) que supervisionam a 
segurança da instituição e os de empresas terceirizadas para a guarda do 
patrimônio institucional e proteção da comunidade em geral, de acordo 
com a legislação federal;

Eles ficam atentos à entrada e saída de pessoas e objetos dos prédios, 
bem como fazem rondas na sua área de atuação.

A responsabilidade
de vigias e vigilantes





CENTRAL DE SEGURANÇA UFG - (62) 3521-1999

COPOM-PM – 190      

SAMU – 192

SMT – 0800 6460 118     

POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL – 198

CORPO DE BOMBEIROS – 193    

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL BPMTRAN – 9628 3479

DISQUE DENÚNCIA POLÍCIA CIVIL – 197

Telefones úteis


