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Área federal, não território 

As universidades 
federais, cujos bens 
são de propriedade 
da União, NÃO 
SÃO territórios 
federais, pois eles 
não existem mais 
no país. As vias das 
universidades 
federais são ruas 
públicas. 

 



Policiamento Federal 

 Polícia Federal não realiza o 
policiamento ostensivo e a 
preservação da ordem pública 
dentro dos campi das 
Universidades Federais, haja 
vista que  à Polícia Federal 
compete, conforme a 
Constituição Federal, no que 
tange à prevenção “prevenir e 
reprimir o tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, o 
contrabando e o descaminho, 
sem prejuízo da ação fazendária 
e de outros órgãos públicos nas 
respectivas áreas de 
competência.” (Art. 144, § 1º, II, 
CF) 

 



Vigilante Patrimonial 

Cargo Extinto 

Segundo o diretor de desenvolvimento 
da Rede de IFES, Fernando Augusto  
Rodrigues Bueno, o Decreto nº 4.547,  
de 27 de dezembro de 2002, tornou 
extinto na Administração Pública 
Federal o cargo de "vigilante 
patrimonial", passando a incluir as 
atividades entre as terceirizáveis nos 
termos do Decreto nº 2.2712, de 7 de 
julho de 1997. Assim a UFRJ está 
impedida de aumentar o quadro de 
servidores públicos da DISEG, que 
atualmente conta com 
aproximadamente 107 vigilantes 
divididos em Plantões de 24 x 72h . 



Divisão de Segurança-DISEG/PU 

Ações junto com a Coordenação de 
Segurança da PU:  

1. Em 2016 foi solicitado ao 
Governo Federal abertura de 
concurso para Vigilante Federal 
Patrimonial na UFRJ  

2. Projeto de reforma da nova sede 

3. Convênio com a ACADEPOL 
para treinamento de tiro 

4. Autorização junto ao Exército 
Brasileiro para aquisição de 
novos armamentos e munição 

5. Expectativa da renovação da 
frota com as viaturas existentes 

 



Terceirização 

Aumento da demanda 
por empresas 

terceirizadas de 
segurança patrimonial  

x 
Problemas com a falta 

atual de recursos  
 



Policiamento Militar 

 A Constituição Federal diz 
expressamente que às 
polícias militares cabem o 
patrulhamento ostensivo e 
a preservação da ordem 
pública (art. 144, § 5º). Não 
assegurando a nenhum 
outro órgão de segurança 
pública as atribuições de 

policiamento ostensivo. 

 



Medidas Indiretas 

Cabe à Prefeitura da UFRJ atacar o problema da segurança 
com medidas indiretas: 
 
1. Investimento na iluminação dos campi  
2. Aumento do número de câmeras de vigilância  
3. Direcionamento para a circulação de pessoas 
4. Solicitar maior presença das equipes de Segurança Pública: 

• na Ilha do Fundão,   
• no transporte publico, 
• percursos utilizados pela comunidade acadêmica no 
ingresso e saída do campus 

5. Realização de campanhas de orientação 



Iluminação dos campi 

Há cinco anos, todo o sistema de iluminação do 
campus foi substituído com recursos provenientes do 
Reuni (Programa de Apoio a Planos de Reestruturação 
e Expansão das Universidades Federais). No total, 
foram instalados 446 postes, 703 novas luminárias, 16 
transformadores e mais de 90 mil metros de cabos de 
diferentes especificações. A Cidade Universitária 
passou a contar com 632 postes e 1.075 luminárias. 
Em julho de 2016, houve uma revisão do sistema para 
melhoria da iluminação. 



Câmeras de vigilância 

Atualmente, o campus da Cidade Universitária é monitorado por 
mais de 200 câmeras, algumas delas com capacidade de zoom para 
identificar placas de veículos e até faces. É uma ferramenta que 
auxilia a polícia em investigações de quadrilhas e prisão de 
criminosos. 

 



Pórticos 

Para controlar o 
fluxo de quem 
ingressa na Cidade 
Universitária, a 
Prefeitura da UFRJ 
iniciou a instalação 
de três pórticos e um 
semi-pórtico nos 
principais acessos do 
campus. 



Reivindicação por mais 
policiamento 

A Administração Central está empenhada em 
buscar meios para prover mais segurança aos 
frequentadores do campus. Além de reivindicar com 
o secretário estadual de Segurança Pública, Roberto 
Sá, mais policiamento.  



Mancha criminal baixa 

Comparada com outras áreas do Estado do Rio de 
Janeiro e da capital, a Área Integrada de Segurança 
Pública do 17º BPM (Ilha do Governador/Cidade 
Universitária) apresenta baixos índices de violência 
(mancha criminal). 
 
Em decorrência, o 17º BPM (Ilha do Governador) 
tem um dos menores efetivos de policiais e ainda é 
frequentemente exigido a liberação para 
complementar o patrulhamento em outras áreas da 
capital. 



Soluções 

Incentivar as denúncias de crimes aos órgãos de 
segurança pública para que a mancha criminal reflita 
os números reais de casos. 
 
Adotar medidas de controle no acesso aos prédios. 
 

 



Soluções 
E aos estacionamentos através: 
 

Sistema autônomo sem a necessidade de porteiros. 
Opcional: Câmeras para maior segurança e auxiliar a 
operação  remota quando necessário. 

 
                       Indicadores de vagas  
 
 

Leitor Óptico de Código em Barras com alcance de 30 cm, 
com comunicação remota... 

 
                         Cancela de alto fluxo braço reto de 2,5 a 6 m                   
                          
 

 
 

 



Estacionamento CT 



AÇÕES DA PREFEITURA DA UFRJ  



Aumento do número de câmeras de 
monitoramento no campus 



Aumento do número de câmeras de 
monitoramento no campus 



Controle de acesso à Cidade 
Universitária por monitoramento 
do veículo 



Controle de acesso à Cidade 
Universitária por monitoramento 
do veículo 



Conselho de Segurança CIDUNI 

• Empresas “residentes” 
• 17º Batalhão da Polícia Militar 
• 37a Delegacia de Polícia 
• Parque Tecnológico 
• Prefeitura da UFRJ (DISEG/PU) 
 

 



Campanha de Segurança 

A Prefeitura da  UFRJ desenvolverá uma campanha 
para: 

 

Subsidiar com dados para se 
obter a real mancha criminal da 
Cidade Universitária.  
 

 



Objetivos da Campanha 

1) Estimular o uso do site da Delegacia On Line do Rio 
de Janeiro, no qual o cidadão pode registrar boletins 
de ocorrências na 37ª DP através de dispositivos 
conectados à web. 

2) Orientar por meio de meios eletrônicos (site e redes 
sociais) a comunidade acadêmica com dicas de 
segurança para prevenir e evitar casos de 
criminalidade. 

3) Apontar os canais que vão auxiliar as vítimas de 
crimes, como o CCO/PU e a DISEG/PU. 

4) Protocolo de Segurança DISEG/PU. 



Delegacia On Line 

Novo modo da Polícia Civil para dar 
atendimento diferenciado, efetivo e 
com alto índice de solução para 
alguns tipos de crimes ocorridos em 
qualquer município do Estado do Rio 
de Janeiro. 

No serviço Delegacia On line, o 
cidadão pode fazer o pré-registro de 
acordo com os delitos permitidos no 
serviço, submetendo-o para análise 
pela Delegacia de Polícia (DP) 
escolhida.  https://dedic.pcivil.rj.gov.br 



Delegacia On Line 

Conforme a gravidade da ocorrência, será agendada 
uma data para comparecimento a uma delegacia para a 
conclusão do boletim. Em caso de não comparecimento, 
o registro será cancelado. Segundo a assessoria da 
Polícia Civil, apenas crimes de roubo de carro e 
homicídio não podem ser pré-registrados. 



Contatos 
Tel.: (21) 3938-9300 

E-mail: prefeitura@pu.ufrj.br 
v.02_17  


