CAMPUS

Segurança:
responsabilidade de
todos!
A Prefeitura do Campus USP de Bauru
apresenta a 3ª edição de sua publicação
“Campus USP - Bauru Informa”.

USP-BAURU

Um jornal com o objetivo de aproximar a
comunidade dos fatos e decisões relativos ao
nosso ambiente de trabalho.
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Nesta edição, abordamos a questão da
segurança e monitoramento. A despeito das
pequenas dimensões de nosso campus e por
sua característica de ser todo “fechado”, ou
seja, sem trânsito de veículos e pessoas
estranhas às suas atividades (o que, em tese,
facilita o controle de segurança), temos sob
nossa responsabilidade a segurança patrimonial
e pessoal e a sempre indispensável
necessidade de prevenção.
Nesta edição, a comunidade poderá tomar
conhecimento das ações de segurança
adotadas, em conformidade com as diretrizes
centrais da Universidade, através da
Superintendência de Prevenção e Proteção
Universitária (SPPU) e como essas ações podem
impactar diretamente no cotidiano de todos nós.
As novas obras nas portarias e o novo sistema
de monitoramento que está sendo implantado
apresentam grande avanço na proteção de
nosso campus, entretanto o fator mais
importante da segurança, que é a prevenção,
só se dá com a participação e colaboração de
todos que aqui convivem.
Os cuidados com atitudes simples como trancar
portas, trafegar com veículos em baixa
velocidade, estacionar somente nos locais
permitidos respeitando as vagas reservadas,
comunicar atitudes suspeitas, não alimentar
animais, etc., têm impacto direto ou indireto em
nossa segurança física e material.
Boa Leitura!
Prof. Dr. José Roberto Pereira Lauris
Prefeito do Campus

Prof. Dr. José Henrique Rubo
Vice-Prefeito do Campus
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COMO FUNCIONA A SEGURANÇA NO CAMPUS?
Para entender como funciona o esquema de segurança no Campus de Bauru da USP conversamos com Carlos Renato
João, chefe de Seção de Fiscalização e Segurança (SCFISCSEG) da Prefeitura do Campus USP de Bauru (PUSP-B) e
com Wellington Coelho de Aquino, chefe administrativo de Serviço do Escritório de Apoio Avançado Bauru da
Superintendência de Prevenção e Proteção Universitária (SPPU) da Universidade de São Paulo (USP).
A Seção de Fiscalização e Segurança é composta por doze agentes, um supervisor e quatro vigias. Há ainda 3 Setores
de Guarda Universitária compostos por vigias e agentes, sendo um agente designado como encarregado por setor.
Esta Seção existe há aproximadamente 30 anos e foi idealizada em meados de 1986, ano de implantação da Prefeitura
do Campus, sendo responsável pela segurança pessoal e patrimonial da instituição, com as seguintes atribuições:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Operação do sistema viário e de bolsões de estacionamento;
Apoio às unidades por meio de rondas preventivas;
Apoio em eventos coordenados pelas unidades;
Apoio à manutenção e conservação de áreas comuns;
Apoio em situações emergenciais e de urgência, como por exemplo, em atendimentos médicos;
Serviços de informação e orientação à comunidade em geral;
Fiscalização da ocupação do espaço interno;
Fiscalização do controle de acesso;
Fiscalização de serviços terceirizados.

Além da Seção de Fiscalização e Segurança existe uma prestação de serviço tercerizado de vigilância em alguns
locais e portarias do campus, por meio de um contrato centralizado na Prefeitura do Campus, que inclui a Faculdade
de Odontologia de Bauru (FOB) e o Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (HRAC). Este serviço de
vigilância tercerizado integra o sistema de segurança do campus.
Por se tratar de uma importante área estratégica, na opinião dos servidores Carlos Renato João e Wellington Coelho de
Aquino a segurança necessita de melhoria contínua visando ações de prevenção primária.
Eles afirmam que trabalham em conjunto com as unidades, visando à manutenção do sistema de iluminação, espaços
seguros para áreas de estacionamento, condições adequadas de sinalização viária e pistas de rodagem, no sistema
de monitoramento, no controle de acesso e na gestão e fiscalização de serviços terceirizados.
O projeto de segurança eletrônica através de monitoramento e controle de estacionamento com Tag está no início e
integra o projeto de reforma das portarias de acesso aos veículos.
É importante salientar a modernização da tecnologia voltada à área de segurança através do monitoramento com 23
câmeras em operação, e a integração desse sistema com os recursos humanos disponíveis na Universidade.

Escritório de Apoio Avançado Bauru
Funcionando no campus, o Escritório de Apoio Avançado Bauru da
Superintendência de Prevenção e Proteção Universitária (SPPU) da
USP tem a função de ser um agente multiplicador da política
implantada pela Superintendência, coordenando e executando a
política de prevenção e proteção universitária estabelecida em atuação
conjunta de assessoramento com o órgão onde está instalado, no caso
a Prefeitura do Campus, incluindo aspectos de proteção patrimonial.

Servidores da Seção de Fiscalização e Segurança:
Rocha, Ferreira, Carlos, Clederson, Donizeti,
Sônia, Rodrigo, Rubens e Wellington

Junho - 2017 - 2

Campus USP Bauru Informa

Segurança na USP
Entrevistado pelo Campus USP – Bauru Informa, Prof. Dr. José Antonio Visintin, superintendente
de Prevenção e Proteção Universitária da USP afirma que o propósito da Superintendência é criar
condições que possibilitem a participação de todos os interessados na construção de uma
cultura de paz.
Com isso, a participação de alunos, professores, servidores técnico-administrativos, sindicato e
agremiações é necessária e imprescindível para que a percepção de segurança seja melhorada.
Na opinião do superintendente, antes de implementar as ações de segurança é importante que a
Assessoria de Comunicação realize um trabalho de divulgação e esclarecimento dos benefícios
destas ações à comunidade universitária e em geral.
O Professor Visintin cita as importantes ações que devem ser desenvolvidas na USP: Infraestrutura para atuação da Guarda Universitária
(carros com tablets para registro de ocorrências on-line, motos, computadores, câmeras, central de monitoramento, conexão com o
sistema detecta da PM); controle eletrônico de entrada e saída de veículos nas portarias dos campi; treinamento dos agentes de
segurança junto ao SAMU, Bombeiros e segurança (PM e Polícia Civil) e em direitos humanos.

SEGURANÇA NA PONTA DOS DEDOS
Use a tecnologia a favor da sua segurança no Campus USP de Bauru. A Superintendência de
Prevenção e Proteção Universitária da USP disponibiliza o aplicativo “Campus USP”, para Android e
IOS, que promete ser um bom aliado em momentos de emergência.
Além do registro de denúncias relacionadas a furtos, roubos, sequestros, vandalismo, problemas na
iluminação pública, vazamentos de água e presença de animais abandonados, os usuários também
podem registrar denúncias de violência contra mulher, incêndio e emergências médicas.
O aplicativo foi desenvolvido por técnicos da USP para a Superintendência de Prevenção e Proteção
Universitária e está disponível, gratuitamente, nas lojas App Store e Google Play para download.
Fácil de usar
Depois de instalado no seu dispositivo móvel, o usuário deve fazer o login com seu número USP,
usando a senha única de acesso aos sistemas institucionais da Universidade. O sistema está em
funcionamento em todos os campi da USP.
Os registros podem ser feitos por meio de texto, fotos ou áudio e são encaminhados imediatamente
para o atendimento das Seções de Segurança, Guarda Universitária e das Prefeituras dos Campi.
Para conhecer melhor o aplicativo de segurança Campus USP, acesse www.sppu.usp.br

CONSEG:

PROTEÇÃO QUE VEM DA COMUNIDADE

No quesito segurança, quanto mais aliados você tiver a seu favor, melhor. E se o aplicativo de segurança Campus USP é um dos aliados
no lado tecnológico, há também o Conseg, Conselho Comunitário de Segurança, formado por pessoas de uma comunidade, de um bairro,
que se reúnem para pensar, discutir, analisar, planejar e acompanhar a solução de seus problemas comunitários de segurança,
desenvolver campanhas educativas e estreitar laços de entendimento e cooperação entre as várias lideranças locais.
Podem existir vários Consegs num município, dependendo do número de habitantes, da quantidade de bairros e, certamente, do interesse
da população em criá-lo. O Campus USP de Bauru, integra o Conseg Centro Sul.

Participe do Conseg
“As pessoas em geral, e aqui faço um convite especial à comunidade da USP de Bauru, também podem fazer parte do Conseg. Todos
podem participar de nossas reuniões e atuar mais efetivamente em prol da segurança da nossa comunidade. Quem tiver interesse, basta
nos procurar”, informa o presidente do Conseg Centro Sul, Guilherme Scatolin Bacci.
O servidor Wellington Coelho de Aquino participa desse conselho a fim de que as ações relativas à segurança no entorno do campus
possam ser integradas ao sistema de segurança como um todo.
Embora seus objetivos sejam claramente definidos, é bom lembrar que o Conseg não é, não busca substituir ou age como se fosse uma
força policial investigando ou perseguindo infratores ou coisa parecida. Mas a entidade ajuda, e muito, nesta e em outras tarefas quando o
assunto é segurança.
Para saber mais, acesse o site www.consegbauru.com.br ou entre em contato pelo e-mail: consegcentrosul@consegbauru.com.br
Campus USP Bauru Informa
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"SEGURANÇA"
Você também é responsável... Como? Onde?
Ÿ

PORTARIAS E
RECEPÇÕES:

Ÿ
Ÿ

ESTACIONAMENTO
USP-BAURU

ESTACIONAMENTO:

Deixe seu veículo, moto ou bicicleta, em local permitido, certificando-se
de que portas, janelas e travas estejam trancadas e alarmes acionados.
Ÿ Evite deixar objetos de valor à mostra.
Ÿ A noite procure estacionar em locais iluminados.
Ÿ Nunca aceite carona de estranhos, nem dê carona a desconhecidos.
Ÿ No caso de perceber pessoas em atitude suspeita, informe
imediatamente à Vigilância.

Ÿ
Ÿ

UNIDADES:

Ÿ
UNIDADE CAMPUS
USP-BAURU

Respeite os procedimentos de cada unidade para entrada e saída de
pessoas, veículos, materiais e equipamentos.
Utilize o cartão USP de identificação destinado para uso pessoal e
intransferível.
Identifique-se sempre que solicitado.

Ÿ
Ÿ

Em caso de utilização de dependências e equipamentos, respeite as
normas internas.
Quando desocupar salas, certifique-se de que luzes e equipamentos
estejam desligados, portas e janelas sejam trancadas, lembrando-se
de devolver as chaves na saída.
Na sala de aula, laboratório, biblioteca, se precisar sair, peça a um
colega que tome conta de seus pertences.
Não deixe materiais, carteiras ou roupas sem que alguém os guarde.
Quando utilizar as agências bancárias tome cuidado ao manusear
dinheiro, alguém pode estar observando.

EM QUALQUER SITUAÇÃO ESTRANHA

!

PROCURE AJUDA INFORMANDO IMEDIATAMENTE À GUARDA UNIVERSITÁRIA:
Telefone (14) 3235-8202 ou ramal 358202, ou através do aplicativo Campus USP,
desenvolvido por técnicos da USP para que usuários reportem problemas de segurança.

NUMA EMERGÊNCIA, É BOM SABER:
Seção de Fiscalização e Segurança do Campus USP de Bauru: (14) 3235-8202
Polícia Militar (Base Comunitária/Sul): (14) 3214-1933
Polícia Militar: 190

Expediente:
Universidade de São Paulo (USP)
Reitor: Prof. Dr. Marco Antonio Zago
Vice Reitor: Vahan Agopyan

Prefeitura do Campus USP de Bauru (PUSP-B)

Polícia Civil: 197
Corpo de Bombeiros: 193
Samu (Emergência Médica): 192

Quer saber mais sobre segurança?
Confira o conteúdo adicional do 'Campus
USP Informa' produzido pela TV USP Bauru:
https://youtu.be/Kc1m1mANGvo.
Acompanhe também a programação da TV
nas redes sociais:
www.facebook.com/tvuspbauru e
www.youtube.com/tvuspbauru.

Prefeito: Prof. Dr. José Roberto Pereira Lauris
Vice-Prefeito: Prof. Dr. José Henrique Rubo
Jornal produzido pela Assessoria de Comunicação da PUSP-B
Editores responsáveis: Luís Victorelli (MTb. 21.656) sci@usp.br e
Marianne Ramalho (MTb. 15.744) marianne@ccb.usp.br
Projeto gráfico e diagramação: Camila Medina (FOB-USP)
Fotografia: Denise Guimarães (FOB-USP) e Assessoria de Comunicação (FMVZ-USP)
Colaboração: Carlos Renato João, Guilherme Scatolin Bacci,
Prof. Dr. José Antonio Visintin e Wellington Coelho de Aquino.
Agradecimentos: Conseg Centro Sul, Escritório de Apoio Avançado Bauru da SPPU,
Seção de Fiscalização e Segurança da PUSP-B, Setor de Tecnologia Educacional da FOB e
Superintendência de Prevenção e Proteção Universitária da USP.
Impresso pela Colorgraf (Bauru-SP). Fone: (14) 3222-7281.
PUSP-B: Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75. Vila Universitária.
CEP: 17012-901. Bauru, São Paulo, Brasil. Fone: (14) 3235-8006.
Site: www.ccb.usp.br

Junho - 2017 - 4

Campus USP Bauru Informa

