
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Ciências da Saúde - CCS 



Apresentação 

 
Esta é a Cartilha de Segurança do CCS com os cuidados a serem adotados por toda a 
comunidade universitária quando estiverem dentro do campus ou nas proximidades. 
Esta cartilha foi baseada na Cartilha de Segurança da UFES que apresenta atitudes 
simples e habituais que podem evitar muitos transtornos e prejuízos aos usuários e ao 
patrimônio. 

O objetivo desta cartilha é educar e mobilizar toda a comunidde universitária para 
contribuir efetivamente para a promoção da segurança do campus de Maruípe 
evitando as oportunidades de roubos e furtos através das orientações apresentadas. 

Em caso de emergência, acione a Central de Segurança CCS/Maruípe por meio dos 
telefones (27) 3335-7373 ou     98827.1742, imediatamente, quando presenciar 
atitudes suspeitas ou algum fato que exija a intervenção da equipe de segurança. 

A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. 



Cuidados com a Segurança Pessoal 
 

 

Casos de Assaltos ou Furtos 
 

• Registre o chamado pelos telefones de contato e solicite a presença da 
Segurança do Campus Maruípe. 

• Passe o maior número de informações possíveis (ex: local, objeto furtado, 
provável horário, seu nome e contato). 

• Faça um Boletim de Ocorrências (BO) em uma Delegacia da Polícia Civil ou de 
forma online na Delegacia Virtual,   

https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br/deon/xhtml/home.jsf   

• O BO é necessário, pois no caso de prisão do assaltante, o bem furtado poderá ser   
recuperado. 

  

https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br/deon/xhtml/home.jsf


    Cuidados com a Segurança Pessoal  

 
Atividades noturnas no Campus de Maruípe 

 

• Nas situações em que houver atividades acadêmicas noturnas em sala de aulas ou 
outras dependências do campus (laboratórios, escritórios, etc.), informe a 
Segurança do Campus Maruípe por meio dos telefones disponibilizados para 
visitações periódicas nas imediações para promover um ambiente seguro. 

• Ao término das atividades noturnas, quando estiver saindo do local de estudo ou 
trabalho, ligue para a Segurança do Campus Maruípe e solicite a presença da 
viatura para vigilância no trajeto a ser feito até a saída do campus.  

• Adote o mesmo procedimento quando estiver no Campus de Maruípe aos sábados, 
domingos e feriados.



Cuidados com a Segurança Pessoal 
 

 

Mobilidade no Campus - Veículos 

• Antes de entrar no veículo, observe se existem pessoas suspeitas que estejam 
próximas do seu carro e, em caso positivo, não se aproxime – acione a Segurança 
do Campus Maruípe por meio dos telefones disponíveis. 

• Ao sair do veículo, não deixe as chaves na ignição. Verifique se as portas  estão 
travadas e os vidros fechados. 

• Procure não ficar dentro do veículo por muito tempo quando estiver  
estacionado. 

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

• Não deixe em local visível, bolsas, mochilas, celulares ou outros objetos de valor. 

• Evite estacionar ou ficar parado em locais desertos ou escuros. 
  



Cuidados com a Segurança Pessoal 
 

 

Mobilidade no Campus – Uso de Celulares 

 
Atualmente, um objeto visado por infratores é o aparelho celular.  
 
Recomendamos aos usuários: 

 Ao usar o aparelho na área externa, que o faça de forma breve e com atenção ao seu 
redor. 

 Com o aparelho desligado evitar transitar com ele nas mãos. 
  



  Cuidados com a Segurança Pessoal 
 

 

Mobilidade no Campus - Deslocamentos a pé 

• Cuidado ao carregar bolsas ou mochilas do lado da pista de rolamento por onde 
trafegam bicicletas, motos e veículos. Fique atento! 

• Evite usar objetos de valor à vista. 

• Evite locais desertos ou escuros. 

• Escolha caminhos movimentados de pessoas e automóveis. 

• Ande em grupos, sempre que possível. 



Cuidados com a Segurança Pessoal 
 

 

Mobilidade no Campus - No ponto de ônibus 

• 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 no local de estudo ou trabalho 
 

 

Cuidados com o Patrimônio 

• Ao sair da sala de aulas ou outras dependências, tranque as portas e janelas. Caso 
não tenha as chaves, procure o responsável pelo edifício. 

•  Ao sair das salas, desligue os equipamentos elétricos, tal como computadores, 
cafeteiras, lâmpadas, etc...  

• Informe a Segurança do Campus Maruípe quando notar pessoas depredando o 
patrimônio ou perceber alguma pane na rede elétrica ou hidráulica.  

• Constatando arrombamento, não entre e não permita a entrada de outras 
pessoas no local, comunique imediatamente a Segurança do Campus Maruípe. 

• Comunique ao responsável da Unidade sobre a existência de fechaduras com  
defeito ou a perda de chaves para as devidas providências. 

• Quando for estritamente necessário, deixe cópia de chaves somente com pessoas de 
confiança.



Cuidados no local de estudo ou trabalho 
 

 

Entrada e permanência de pessoas externas no campus 

• Para a realização de estudos ou trabalhos fora do horário de expediente ou em 
finais de semana, é necessária a autorização prévia para ingresso no edifício. Uma 
cópia da autorização de ingresso deve ser encaminhada à Segurança do Campus 
Maruípe. 

• Para a realização de atividades festivas, de lazer, culturais e eventos, é necessário 
autorização prévia da Direção do Centro e/ou da Direção de Infraestrutura de 
Maruípe, conforme Resolução do CUn n° 45/2016. 



Cuidados no local de estudo ou trabalho 
 

 

Trânsito de veículos no Campus 

• O trânsito no Campus é dificultado, em sua maior parte, por estacionamento 
indevido de veículos/motos. A UFES não desempenha legalmente a função de 
Órgão Municipal de Trânsito. No entanto, procuramos instruir os motoristas para 
que estacionem em local apropriado e coibir o estacionamento em locais 
proibidos. 

• Não estacione em frente aos contentores de resíduos (lixeiras) - 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 velocidade 
acima da permitida nas vias do Campus de Maruípe. 



Cuidados no local de estudo ou trabalho 
 

 

Animais no Campus 

• 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. 

• Não transite com animais domésticos sem coleira e/ou sem a devida proteção.



 
 

Telefones Úteis 
 

 
 
 

• Segurança Campus Maruipe – (27) 3335-7373 ou      98827-1742 

• Polícia Militar – 190 

• SAMU – 192 

• Corpo de Bombeiros – 193 
  



 Projeto de Segurança CCS/Maruípe 

 Prof. Hélder Mauad – Diretor CCS 
 Profª Mabel Gonçalves Almeida – Vice-Diretora CCS 
 Igor da Silva Erler – Chefe da Divisão de Gestão Administrativa 
 Rodrigo Coffler Batista – Divisão de Gestão Administrativa 
 Capitão Antônio A. S. Lopes – Coordenador de Segurança Maruípe 
 Capitão Marcelo Andrade Barbosa – Coordenador de Segurança Goiabeiras 
 Prof. Alesandro Mattedi – Superintendente de Infraestrutura/UFES 
 Diego Ferreira Alves - Diretor de Segurança e Logística (DSL) 
 Guilherme M. B. Carvalho - Diretor de Infraestrutura de Maruípe (DIM) 
 Carlos Candotti – Vigilante CCS/UFES 


