
Sinopse das deliberações da Reunião Extraordinária do ConsUni 
realizada em 23/05/2003 

Em reunião extraordinária do Conselho Universitário, realizada em 23/05/2003 para tratar do 
tema segurança nos campi da UFSCar, foram primeiramente apresentados os procedimentos 
de segurança adotados pela Instituição a fim de subsidiar a discussão a ser feita 
posteriormente. Foram apresentadas, também, novas medidas que estão em implantação 
para melhoria da segurança, a saber: 

 Implementação de rotas preferenciais para pedestres que deverão ter 
iluminação bem mais acentuada; 

 Conscientização dos usuários para utilização dessas rotas e para a adoção 
de medidas pró-ativas visando a própria segurança; 

 Implantação da Portaria da Babilônia com vigia de 18 horas; 
 Troca das lâmpadas de vapor de mercúrio por sódio que garante maior 

luminosidade; 
 Instalação de novas lâmpadas em locais já identificados; 
 Instalação de telefone sem fio na guarita da PU a fim de permitir a ronda do 

vigilante e simultaneamente o recebimento de chamadas; 
 Conscientização da comunidade para registro de toda e qualquer ocorrência 

e, por último, 
 Suspensão imediata das festas – “palquinhos” – no centro de convivência da 

área sul, decorrente de acordo estabelecido com o DCE. 

O assunto foi amplamente discutido e o colegiado, mesmo considerando satisfatória a 
situação de segurança atual, decidiu: 

1. Constituir uma comissão permanente para analisar a viabilidade das 
sugestões propostas na reunião, ou de outras que forem consideradas 
necessárias, assim como acompanhar a segurança na UFSCar. As 
propostas deverão ser apresentadas ao Consuni no prazo de 90 dias. A 
comissão deverá ser constituída por um representante de cada centro, um 
representante de cada entidade, um representante da administração e um 
representante da vigilância. 

2. Constituição de comissão com o objetivo de realizar campanhas 
esclarecedoras sobre o uso de drogas, composta por um representante de 
cada entidade e por profissionais indicados pela administração. As 
indicações de representantes de ambas as comissões deverão ocorrer no 
prazo de 15 dias e as comissões terão prazo de 90 dias para proceder seus 
trabalhos. 

3. Encaminhamento de uma Moção ao Governo Federal, por proposição do 
Diretório Central dos Estudantes (DCE), solicitando autorização para 
contratação de servidores pelo RJU e liberação de verbas para manutenção 
e ampliação de recursos materiais, visando melhorias na segurança da 
UFSCar. 

4. Divulgação pelo Reitor junto à mídia dos investimentos que a UFSCar tem 
feito na segurança pessoal e patrimonial da Instituição. 

A seguir estão listadas as sugestões apresentadas durante a reunião e que deverão ser 
objeto de análise pela comissão: 

- uso obrigatório de crachás com foto para circular nas várias dependências da Universidade; 
- aprimoramento do controle de identificação de freqüentadores do campus, principalmente 
nos horários fora de expediente, com interação mais efetiva com a comunidade externa; 
(verificação de sistema eletrônico para membros da comunidade da UFSCar e formas de 
identificação da comunidade externa para freqüentar a Universidade); 
- aprimoramento do controle de entrada de pedestres; 
- implantação de um „posto de segurança pessoal‟, constituído por dois ou três profissionais 



armados e treinados para essa tarefa, com ramal telefônico próprio para receber denúncias e 
poder atuar na segurança das pessoas, principalmente a partir das 18 horas e nos finais de 
semana e feriados; 

 


