
PROGRAMA CAMPUS TRANQUILO

O Programa Campus Tranquilo é coordenado pela 
CGU – Coordenadoria Geral da Universidade – e en-
volve vários órgãos da administração. O Programa foi 
concebido dentro de uma estratégia participativa e de 
aprimoramento constante. Estruturado em três eixos 
de ação – informação, convívio e prevenção – ele re-
flete pontos de convergência e anseios dos diferentes 
segmentos da Universidade e que foram discutidos 
em reuniões abertas à participação da comunidade 
durante o ano de 2014. Nesta mesma perspectiva, 
avaliações e novas ações devem ser continuamente 
elaboradas dentro de uma construção coletiva da 
Universidade que queremos.

INFORMAÇÃO

Rede Sem Fio – Eduroam

O Eduroam é um serviço de 
mobilidade global desenvolvi-
do para a comunidade de edu-

cação e pesquisa. Por meio do eduroam, estudantes 
da Unicamp podem obter acesso à Internet na rede 
sem fio de seu campus e também quando visitam ou-
tras instituições filiadas ao eduroam no Brasil e no ex-
terior, usando a mesma configuração em seu laptop, 
tablet ou smartphone, ou seja, com a mesma senha 
e o mesmo usuário cadastrados na Unicamp. Para 
fazer conexão, conhecer os locais de acesso e obter 
informações, visite: 
www.ccuec.unicamp.br/ccuec/redesemfio_eduroam

Unicamp Serviços

Baixe gratuitamente o aplicativo (APP) 
Unicamp Serviços nos sites da Apple e 
do Google Store. O aplicativo permite 
acessar informações e serviços do dia a 

dia da Universidade. Entre eles: Consulta de Ramais; 
mapa interativo indicando onde você se encontra e a 

Prefeitura Universitária

/prefeiturauniversitaria

A página tem por objetivo informar e permitir a interação 
da comunidade com a Prefeitura Universitária em suas 
diversas áreas de atuação: alimentação, transportes, 
meio ambiente, vigilância, pontos comerciais, sistemas 
de água e de energia e manutenção urbana e predial.

CONVÍVIO

Guia Cultural e Conexão Cultural 

/GuiaCulturalUnicamp

No intuito de aglutinar as informa-
ções sobre a produção artística e 
cultural da Universidade, a Coor-

denadoria de Desenvolvimento Cultural (CDC) criou o 
Guia Cultural Unicamp, que se encontra disponível no 
seguinte endereço: www.guiacultural.unicamp.br. 

O projeto Conexão Cultural tem 
por objetivo ocupar os espaços da 
Universidade através de espetácu-
los de diferentes manifestações 

artísticas – música, dança, cênicas e circo.

Academia ao Ar livre

A primeira academia ao ar livre está instalada na Pra-
ça da Paz e oferece à comunidade 11 equipamentos 
de musculação e alongamento, sem contraindica-
ções e autoexplicativos. O espaço é aberto a quem 
quiser, inclusive no final de semana.

rota até onde se quer chegar; Saldo do Cartão Univer-
sitário; Cardápio dos Restaurantes; Horários e Traje-
tos de Ônibus Interno; Biblioteca (consulta, reserva, 
renovação), CECOM-Agendas; Serviço de Informa-
ções ao Cidadão (SIC) e Notícias do Campus. As op-
ções mais recentes são a Discagem Automática para 
a Vigilância do Campus e a Agenda Cultural.
Para saber mais e instalar o aplicativo, visite:
www.ccuec.unicamp.br/ccuec/unicamp_servicos

Canais Úteis de Comunicação

Serviço de Vigilância do Campus
Telefone: (19) 3521-6000

Esse canal deve ser acionado para registrar qualquer 
tipo de ocorrência que necessite da equipe de vigilân-
cia, inclusive para solicitar o serviço de escolta para 
pessoas que precisam se deslocar até o carro ou ao 
ponto de ônibus. A Vigilância possui também o Sis-
tema de Achados e Perdidos, disponível no seguinte 
endereço: sap.prefeitura.unicamp.br.

Serviço de Informações ao Cidadão
Telefone: (19) 3521-7000

 
Esse canal tem como objetivo prestar in-
formações públicas, esclarecer dúvidas e 
dar orientações relativas à Universidade 
e pode ser utilizado por qualquer pessoa.

Ouvidoria
Telefone: (19) 3521-4484 

Esse canal tem por finalidade receber e dar encami-
nhamento a sugestões, reclamações e elogios dirigi-
dos à Universidade.



PREVENÇÃO

VIDA - Serviço de Atendimento 
Móvel às Urgências no Campus

Está sendo criado pela Coordena-
doria de Serviços Sociais (Cecom) o 
VIDA - Serviço de Atendimento Mó-
vel às Urgências no Campus -, com 
veículo de resgate equipado e com 
equipe paramédica. Seu início de 

operação está previsto para este semestre. A ideia é 
que o primeiro atendimento seja feito no próprio local 
e antes de uma possível remoção.

Dicas de Autoproteção e de 
Prevenção Comunitária

Trajetos:
Procure sempre andar em compa-
nhia de amigos, pois essa prática mi-
nimiza riscos e contribui para a cons-
trução de um ambiente mais tranqui-
lo e vivo. Se isso não for possível, a 
Vigilância da Universidade possui um 

serviço de escolta de pessoal, sobretudo à noite. Caso 
sinta-se inseguro, ligue (19) 3521-6000 e solicite 
esse serviço para se dirigir a algum ponto da Universida-
de, até o seu carro ou ao ponto de ônibus.

Carros/Motos:
Procure sempre estacionar próximo 
de seu destino, de preferência em 
áreas bem iluminadas e vigiadas. 
Evite locais ermos e escuros. Quan-
do estacionar, retire a chave do 
contato e tranque o veículo, mesmo 

que por poucos instantes. Lembre-se que deixar em 
brulhos, pacotes e valises à vista, pode se tornar um 
“convite” à ação de delinquentes. 

Bicicletas:
Ao estacionar sua bicicleta, use 
chaves e trancas para afi xá-la em 
local seguro, por exemplo, em bi-
cicletários, de preferência próximo 
a um posto da vigilância, ou sob o 
foco de uma câmera de segurança.

Saques em Terminais Bancários:
Evite sacar altos valores em espé-
cie. Prefi ra as transações eletrôni-
cas, pois oferecem mais segurança.  
Caso sinta que está sendo observa-
do ou seguido, procure um local mo-
vimentado e um vigilante, ou acione 

o “Disque (19) 3521-6000” e informe o ocorrido e 
as características do observador.

Objetos de Uso Pessoal – Furtos e Perda:
Cuidados especiais devem ser dis-
pensados na guarda de seu apare-
lho celular, tablete e smartphone, 
pois é muito comum a notifi cação 
de perda ou furto desses objetos. 
Da mesma forma, os bens de uso 

pessoal, como mochila, cadernos, peças de roupa, 
enfi m, aqueles que você carrega no dia a dia. Caso 
sinta falta desses objetos, procure um vigilante ou 
acione o “Disque (19) 3521-6000” relatando o 
ocorrido.

Prevenção Comunitária:
Caso note algo estranho ocorrendo 
no campus, como, por exemplo, pes-
soas em atitudes suspeitas, vidros 
e portas de carros abertos, janelas 
de prédios arrombadas, enfi m, qual-
quer coisa que fuja a normalidade, 

acione imediatamente o “Disque (19) 3521-6000” 
e relate o fato. Sua contribuição poderá ser decisiva e 
muito útil na prevenção comunitária da universidade.


