
Cartilha de Segurança

Prefeitura 
da UENF

MEDIDAS PREVENTIVAS
- Ao estacionar o veículo, verificar se as portas e 

janelas foram realmente trancadas.
- Não deixar bolsa, mochila ou objeto de valor nos 

veículos.
 - Antes de sair das salas ou laboratórios, verificar 

se não esqueceu algum pertence (celular, 
mochila, etc.).

- Antes de sair das salas ou laboratórios, verificar 
se as janelas e portas foram trancadas.

- No período noturno e nos fins de semana, andar 
em grupo.

- Cuidado ao manusear celular ou dinheiro, pois 
alguém pode estar observando, principalmente 
em ponto de ônibus.

- Se observar pessoas em atitude suspeita, 
comunicar ao recepcionista, zelador ou a 
Prefeitura da UENF.

MEDIDAS EM SITUAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA
- Se for vitima de furto ou roubo, não reaja, não 

faça movimentos bruscos, não olhe diretamente 
para o assaltante. Comunique o fato a Polícia 
Militar (Tel. 190), comunique a Prefeitura da 
UENF e faça o Registro de Ocorrência na 
Delegacia mais próxima.

- Se for vítima de acidente ou presenciar acidente, 
ligar para o Corpo de Bombeiros (Tel. 193).

- Unidade Médica mais próxima da UENF: Posto de 
Urgência Saldanha Marinho (antigo SANDÚ)

REGISTRO DE OCORRÊNCIA
i) Presencialmente:

134ª DP Campos – Rua Barão de Miracema, 231 - 
Centro, Campos dos Goytacazes - RJ, 28010-271.
146ª DP Guarus - R. Patrício Menezes - 
Custodópolis, Campos dos Goytacazes - RJ, 28085-
070.
123ª DP Macaé - R. São João, 35 - Centro, Macaé - 
RJ, 27913-070.
- Serão solicitados: documentos pessoais (RG, CPF), 

CNPJ da UENF (04.809.688/0001-06), telefone, e-
mail e endereço.

- Em caso de furto ou vandalismo de bem, levar 
relação de bens, número do patrimônio e valor do 
bem.

- A Prefeitura da UENF se dispõe a comparecer com 
a vítima, para realização da ocorrência.

ii) Pela Internet:
- Acessar a Delegacia Online - 

https://dedic.pcivil.rj.gov.br/

- Serão solicitados: documentos pessoais (RG, CPF), 
conta de e-mail, telefone e endereço.

- Ter em mãos: relação de bens, número do 
patrimônio e valor do bem.

- Caso não receba o e-mail de confirmação do pré-
registro, entre em contato com a Delegacia 
Policial onde foi feito o registro ou faça uma 
comunicação através do “Serviço Fale Conosco”, 
localizado na opção “Suporte”.

TELEFONES DE EMERGÊNCIA
Polícia Militar: 190
Corpo de Bombeiros: 193
Guarda Civil Municipal: 153
Disque Denúncia: (22) 27231177
Prefeitura da UENF: (22) 27397018
134ª DP: 
(22) 27241585 / (22) 2726-5293
146ª DP: (22) 2722-2604
123ª DP: (22) 2791-4019
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