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Universidade Federal de Pelotas
Reitoria

Pró-Reitoria Administrativa
Superintendência de Infraestrutura

Núcleo de Segurança
Memorando-Circular nº 1/2020/NUSEG/SUINFRA/PRA/REITORIA
A TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DA UFPEL

 
Assunto: ATUALIZAÇÃO - Orientações em caso de ocorrências ligadas à segurança

  

      Prezados (as)

     

     Considerando a necessidade de adoção de medidas efetivas no que concerne ao controle e investigação
de (a) furtos e roubos de bens, (b) invasões a prédios da UFPel, e (c) agressões físicas no ambiente do
trabalho, o Núcleo de Segurança (NUSEG) / SUINFRA / PRA vem por meio deste ATUALIZAR as
diretrizes e medidas a serem adotadas nos casos de furtos e roubos de bens permanentes, bem como em
casos de invasão de prédio no âmbito da UFPel:
      1. Caso ocorra furto ou roubo de patrimônio da Universidade ou bem depositado aos cuidados da
UFPel (em regime de cessão ou comodato), ou ainda invasão de prédios, o dirigente da Unidade
Acadêmica ou Administrativa deverá providenciar a preservação e o isolamento do local dos fatos para
atuação da perícia técnica, quando houver necessidade.
      2. Após, a Unidade deverá comunicar o fato imediatamente ao Núcleo de Segurança através dos
telefones (53) 3284-3906/(53) 99983-1005/(53) 99150-1218 ou pelo e-mail seguranca@ufpel.edu.br, que
orientará a Unidade sobre como proceder, inclusive com a comunicação à autoridade policial competente.
      3. O Núcleo de Segurança, então, comparecerá ao local e, em conjunto com a Direção da Unidade
Acadêmica ou Administrativa, identificará possíveis pontos vulneráveis em termos de infraestrutura do
ponto de vista da segurança.
         3.1. As ações de infraestrutura de caráter emergencial (por exemplo, troca de fechaduras ou de
vidro quebrado) deverão ser imediatamente informadas pelo dirigente da Unidade Acadêmica ou
Administrativa à Superintendência de Infraestrutura, pelos seguintes canais:
         a) Se o sinistro ocorrer na cidade de Pelotas: Seção de Manutenção dos Campi Pelotas (SMPEL)
através de contato telefônico no 3284-3910 ou e-mail manutencaopelotas@ufpel.edu.br;
         b) Se o sinistro ocorrer no Capão do Leão: Seção de Manutenção do Campus Capão do Leão
(SMCL) através de contato telefônico no 3275-7222 ou e-mail manutencaocapao@ufpel.edu.br;
         c) Caso não consiga comunicação conforme indicado acima, entrar em contato diretamente com a
Superintendência de Infraestrutura (SUINFRA) no telefone 3284-3900 ou e-
mail infraestrutura@ufpel.edu.br.
         3.2. Na sequência, deve ser realizado o respectivo registro de OS (Ordem de Serviço) no Sistema de
Manutenção. Ainda, todas as demandas detectadas vinculadas à segurança, sejam emergenciais ou não,
deverão ser formalizadas pela Direção da Unidade Acadêmica ou Administrativa através do SEI em
processo do tipo Administração Geral: Normas com nível de acesso Restrito - Documento
Preparatório, e encaminhadas à Superintendência de Infraestrutura com cópia ao Núcleo de Segurança
para as demais providências cabíveis.
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      4. Dentro do prazo máximo de três dias a contar da ocorrência, o dirigente da Unidade Acadêmica ou
Administrativa deverá enviar ao Núcleo de Patrimônio e ao Núcleo de Segurança, através do SEI, o
documento PRA Ocorrência devidamente preenchido e assinado, disponibilizando o documento em
Bloco de Assinatura para o NUSEG.
      5. O NUSEG analisará o documento enviado e, se de acordo, irá assinar e incluir ofício ao Reitor, para
ciência dos fatos e assinatura. O NUSEG, após visita in loco, se necessário, orientará a Unidade quanto às
providências a serem tomadas, incluindo o registro junto aos órgãos de segurança pública.
      O dirigente de cada Unidade Acadêmica ou Administrativa deverá cientificar todos os servidores
em exercício nas suas respectivas unidades acerca do teor deste documento.

     

          Atenciosamente, 

 

          Ricardo Hartlebem Peter

          Pró-Reitor Administrativo

 

          Renato Brasil Kourrowski

          Superintendente de Infraestrutura

 

          Antonio Augusto da Silva Azambuja

          Chefe do Núcleo de Segurança

 

          Heloisa Helena Campelo Rodrigues da Rocha

          Assessora do Núcleo de Segurança

Documento assinado eletronicamente por RENATO BRASIL KOURROWSKI, Superintendente,
Superintendência de Infraestrutura, em 08/07/2020, às 12:47, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RICARDO HARTLEBEM PETER, Pró-Reitor, Pró-Reitoria
Administra�va, em 08/07/2020, às 13:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por HELOISA HELENA CAMPELO RODRIGUES DA ROCHA,
Assessor, em 08/07/2020, às 13:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO AUGUSTO DA SILVA AZAMBUJA, Chefe, Núcleo
de Segurança, em 08/07/2020, às 13:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0994011 e
o código CRC BCD490C3.

Referência: Processo nº 23110.017444/2020-94 SEI nº 0994011
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