FAÇA A SUA PARTE, COLABORE!
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Procure andar em grupo, principalmente à noite;
Sempre que possível, evite seguir uma rotina;
Aos ciclistas, sempre mantenham suas bicicletas
nos bicicletários e, principalmente, trancadas
com cadeado. Evite andar nas vias de circulação
de pedestre;
Evite lugares ermos ou mal iluminados;
Evite estacionar em locais
visibilidade e luminosidade;
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Se for surpreendido (a) por algum meliante, não
reaja;
Constatando
a
presença
de
suspeito,
comunique-se imediatamente com a Unidade de
Segurança;
Caso presencie algum incidente de trânsito,
anote o número da placa do veículo do autor (es).
Não sendo possível, procure identificar
características que possam levar ao infrator e
informe à Unidade de Segurança;
Não é autorizada a comercialização no campus
de produtos como revistas, roupas, equipamento
etc.,
salvo
pessoas
autorizadas
pela
Administração Superior. Caso presencie, entre
em contato com a Unidade de Segurança, que
fará a averiguação;
Ao término do expediente revise portas, janelas e
apague as luzes e condicionadores de ar;
Dê ciência à Unidade de Segurança sobre
qualquer incidente no interior do campus;

Universidade
Federal do Piauí

Acione a Unidade de Segurança sempre que
necessário.

unidade de segurança

CARTILHA DE
ORIENTAÇÃO

DA UNIDADE
DE SEGURANÇA
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A Segurança deve ser
acionada por ramal ou
mensagem de celular que
indique o horário e local da
ocorrência.
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No caso de
furtos, roubos,
depreciações e violação de
qualquer natureza, a cena da
ocorrência deve permanecer
inalterada, portanto, não entre,
nem permita a entrada de outras
pessoas no local e comunique-se
imediatamente com a Unidade de
Segurança a fim de acionar o
Departamento de Polícia
Federal para realização de
perícia técnica e
investigação.

- Sinistros envolvendo
veículos;
- Furtos, roubos,
depreciações e violação de
qualquer natureza;
- Agressões verbais e físicas;
- Invasões;
- Alerta de incêndio;
- Falta de energia;
- Estacionamentos
irregulares; e
- Informações.
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segurança das pessoas e do
patrimônio da instituição,
zelando pela ordem e bem-estar
da comunidade interna. As
atividades são atualmente
coordenadas pela Prefeitura
Universitária - PREUNI.
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Em Teresina
atuamos numa área de
4.013.494,27 m² referente ao
Campus Ministro Petrônio
Portella, Campus Socopo,
Faculdade de Medicina e
Centro de Ensino a
Distância – CEAD.

BOLETIM DE
OCORRÊNCIA É
COISA SÉRIA!
Servidores,
professores e alunos
que fazem parte da
comunidade acadêmica
podem registrá-lo.
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A Unidade de
s
i
a
u Segurança possui jornada de

24 horas e atende pelos telefones
86-3215-5591 e whatsapp
86-3215-5604. Futuramente as
orientações e os serviços de
atendimento estarão disponíveis
também por meio de
aplicativo próprio.

Faça-o no caso
de perca de
documentos, furtos,
roubos, depreciações,
violação de qualquer
natureza e agressões
físicas e/ou
verbais.

