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GUIA DE ORIENTAÇÃO

O objetivo deste guia é de orientar a
comunidade quanto aos procedimentos
relativos à segurança das pessoas e do
patrimônio da Instituição.

Toda a comunidade universitária
pode e deve estar envolvida na
solução dos problemas referentes à
segurança no Campus.

Cuidados com a segurança pessoal
A solidariedade entre as pessoas inibe a
violência.


Evite circular por zonas isoladas no interior
do Campus; priorize utilizar caminhos que
sejam rotas comuns à maioria das pessoas.



Quando
houver
necessidade
de
deslocamentos para locais isolados, por
algum motivo de atividade acadêmica ou
administrativa, comunique à vigilância com a
devida antecedência (vigilancia@furg.br).



Ao ser solicitada a sua identificação por
vigilantes, seja cordial, pois eles estão
trabalhando para a sua segurança.



Em caso de suspeitar do comportamento de
alguém estranho ao setor, procure
memorizar informações importantes como
características físicas, o tipo de roupa
utilizado e etc., e avise a Vigilância.



Para os deslocamentos até a Av. Itália (ERS734), procure sempre utilizar o transporte
interno, mas se precisar ir a pé, evite ir
sozinho.



Procure andar atento e observar tudo o que
se passa ao seu redor. O uso do celular,
fones de ouvido ou outros objetos podem
causar distrações.



Obedeça sempre a sinalização de trânsito. Se
estiver a pé, utilize as calçadas e passarelas.
Se estiver de bicicleta, priorize a utilização
das ciclovias. Pedestres e ciclistas devem
evitar deslocar-se pela pista de rolamento.



Utilize o estacionamento adequado para o
seu veículo, evite locais isolados.



Não deixe objetos e equipamentos de valor
expostos no interior do veículo;



Evite permanecer dentro do veículo em
áreas afastadas, principalmente à noite e ao
estacionar, observe as proximidades antes
de sair.



Os motoristas de carros e motos deverão
manter a utilização do cinto de segurança ou
do capacete ao conduzirem seus veículos no
interior do Campus Carreiros.



O limite máximo de velocidade para o
trânsito em todas as vias de circulação de
veículos no Campus Carreiros é de 30 km/h;



Os Vigilantes da FURG deverão fiscalizar e
emitir boletim de ocorrência sobre todo e
qualquer descumprimento que possa ocorrer
no interior do Campus.

Cuidados com o patrimônio


Ao sair da sala, tranque as janelas e portas,
caso não haja outra pessoa no setor.



Informe o serviço de vigilância quando notar
a presença de pessoas estranhas ao setor ou
depredando o patrimônio – Ramal 200 ou
(53) 32336545.



Ao sair, desligue todos os equipamentos
elétricos e as lâmpadas internas.



Se precisar trabalhar fora do horário de
expediente, trabalhe com a porta do setor
trancada.



Quando for necessária a realização de
trabalho fora do horário normal de
expediente, inclusive finais de semana,
comunique o serviço de Vigilância,
relacionando o nome das pessoas que
estarão desenvolvendo atividades na sua
Unidade e as respectivas datas e horários
(vigilância@furg.br);



Avise sempre à equipe de manutenção da
Prefeitura Universitária ou vigilância quando
perceber alguma irregularidade ou pane na
rede elétrica, hidráulica ou em estrutura do
prédio.



Sempre que houver necessidade de
transportar um bem público de um local para
outro, tenha o cuidado de expedir um Termo
de empréstimo ou Ordem de Serviço, no
caso de bens encaminhados para
manutenção, pois deverá ser solicitado pela
portaria e/ou Vigilância;



Constatando arrombamento de alguma sala
ou prédio, não permita a entrada de outras
pessoas
no
local
e
comunique
imediatamente ao serviço de Vigilância.



Toda ocorrência de furto, roubo, assalto,
ameaça, agressão, acidente de trânsito ou
outra, deve ser registrada junto ao serviço de
Vigilância.

A Coordenação de Vigilância e
Portarias da Universidade Federal do Rio
Grande - FURG solicita sua colaboração e
coloca-se à disposição da comunidade
universitária através dos telefones:

– Ramal interno:
200 / 24 horas.
– Guarita Pórtico Nilo Gollo:
(53)3233-6545 / 24 horas
– Coordenação:
(53) 3233 6627 ou (53) 84037349
das 8h às 17h30min
– Encarregados de turnos:
(53) 84079139 / das 6h às 0h

Em caso de emergência,
disque 200 – Vigilância –
de qualquer telefone do
Campus Carreiros.
Preserve a vida!
Velocidade máxima permitida
no Campus Carreiros:

Contatos de urgência e emergência:
Ramal interno 200
para chamadas de qualquer telefone
ﬁxo do Campus Carreiros
Guarita do Pór co Nilo Gollo
(53) 3233 6545
Encarregado de Turno:
(53) 8407 9139
Coordenação de Vigilância:
(53) 3233 6627 ou (53)84037349

