
ATA DA 12ª SESSÃO REUNIÃO, EXTRAORDINÁRIA, DO CONSELHO GESTOR DO CAMPUS DA CAPITAL 1 

DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – CGCca, REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2011. 2 

 3 

Às dez horas do dia três do mês de maio do ano de dois mil e onze, no Auditório Francisco 4 

Romeu Landi, localizado na Travessa 3 da Avenida Prof. Dr. Luciano Gualberto, 380, Prédio 5 

Mario Covas – Administração, na Cidade Universitária “Armando de Salles Oliveira” da Escola 6 

Politécnica da Universidade de São Paulo, realizou-se a 12ª sessão  do Conselho Gestor do 7 

Campus da Capital da Universidade de São Paulo, sob a Presidência do senhor Presidente, Prof. 8 

Dr. José Roberto Cardoso, e com a presença dos senhores Conselheiros, cujas assinaturas 9 

foram registradas na respectiva lista de presença, anexa a esta ata. Preliminarmente, o senhor 10 

Presidente justificou as ausências dos Professores Doutores: Flávio Ulhoa Coelho – (Diretor do 11 

Instituto de Matemática e Estatística - IME); Gil da Costa Marques (Coordenadoria de 12 

Tecnologia da Informação - CTI); I – Expediente: Vigilância no Campus – USP – Prof. Dr. Adilson 13 

Carvalho – Assessor do Reitor para Segurança no Campus da Capital faz exposição sobre o 14 

assunto, apresentando dados estatísticos sobre segurança (anexo 01/12) com o objetivo de 15 

avaliar se realmente está ocorrendo uma explosão de violência no Campus, primeira questão e 16 

se a afirmativa for correta, como agir; segunda questão: os dados apresentados são resultado 17 

de registros do período de 2004 a 2010 e alguns casos, do primeiro trimestre de 2011, as 18 

ocorrências que não foram comunicadas, não são computados nos dados apresentados; os 19 

dados são referentes à: Furtos Simples; Tentativas de Furtos; Furtos em Unidades; Furtos 20 

Qualificados; Furtos de Veículos; Veículos localizados (localização efetuada pela Policia); 21 

Veículos abertos no Campus; Roubos de Veículos (números espelham a situação que ocorre na 22 

capital paulista); Roubo a Pessoa (mão armada); Tentativa de Roubo a pessoa; Seqüestros 23 

Relâmpagos; Infrações da Comunidade (danos/depredações/pichações); Infrações de Trânsito 24 

- Acidentes sem vítima, com vítima e atropelamentos; Relata, exemplificando, a situação da 25 

Universidade Federal de Pernambuco - apresentada pelo Prof. Dr. Armando Nascimento 26 

Diretor da Segurança Institucional daquela Universidade onde, após investimentos pesados, 27 

implantou um programa de Segurança Institucional, onde em pouco tempo conseguiu reduzir 28 

de forma drástica a criminalidade naquele Campus; seguindo a tese do Prof. Dr. Armando os 29 

investimentos em seguranças devem ser distribuídos da seguinte forma: 90% -Prevenção; 5% - 30 

Reação e 5% - outras ações; nessa tese, a Universidade de São Paulo - Campus da Capital - 31 

necessita aumentar em cerca de 30% o efetivo de agentes existentes;  construção, pela – 32 

Divisão de Operações e Vigilância -  DOV, de Mapas de Riscos – áreas de maiores riscos de 33 

ocorrências dentro do Campus – Portão da FEPASA, Praça do Relógio, Praça Esporte para 34 

Todos; Portão de acesso da São Remo; Vila Indiana e Mercadinho; Criação de Folder para 35 

distribuição na Comunidade universitária, com informações sobre os riscos, medidas de 36 

prevenção, horários de maior incidência,  disponibilizados na Internet (site Guarda 37 

Universitária); bem como Mapas de Furtos de Veículos; criação e distribuição de Folder de 38 

Orientação para a comunidade USP em questões relacionadas a segurança; Medidas 39 

Complementares Preventivas – Unificação da Polícia de Segurança Preventivas em todos os 40 

Campi – Programa de Integração de Segurança Institucional; Exposição no site dos Manuais de 41 

Prevenção; Exposição do Mapeamento de Risco & Cuidados; Institucionalização do projeto 42 

Caminho Seguro; Integração com o policiamento externo do Estado de São Paulo; Criação 43 

junto a Secretária de Segurança Pública de um pelotão de Policia Universitária; 44 

recuperação/atualização das tecnologias de câmeras, intercomunicação, portarias, vigentes; 45 



melhoria da iluminação do Campus (a apresentação foi enviada por e-mail aos membros e 46 

convidados); o Presidente toma a palavra para dar inicio as discussões sobre o assunto 47 

apresentado: pede a palavra o Prof. Dr. Sidnei para relatar o informe do Prof.Dr. João Grandino 48 

Rodas, sobre a contratação de nova iluminação do Campus no prazo de 1(ano), podendo o 49 

Conselho destinar esforços em outros assuntos; II - Palavras dos Membros: Prof.Dr. José 50 

Geraldo Massucato – Titular Aposentado -  pede a palavra para leitura de texto ( anexo 2/12 ), 51 

a senhora Barbara Júlia M. Leitão, Assistente Administrativa da Escola de Comunicações e 52 

Artes - ECA, agradece as ações da Guarda Universitária em sua Unidade, relata um seqüestro 53 

relâmpago ocorrido com uma aluna da Unidade, e sugere, a realização de um plebiscito na 54 

Universidade perguntando se a comunidade quer a Polícia Militar no Campus; Prof. Dr. 55 

Welington Braz Carvalho Belitti – Instituto de Biociências - IB,  sugere que o Conselho envie de 56 

uma moção especial ao Magnífico Reitor para o aumento do quadro de servidores da Guarda 57 

Universitária, acompanhando o crescimento da Universidade e seu entorno; para consulta 58 

sugerida pela Sra. Barbara, sugere que a mesma seja feita uma enquete eletronicamente; 59 

Profa. Dra. Lisete Regina Gomes Arelaro – Faculdade de Educação - FE, manifesta-se contrária 60 

à ação da Policia no Campus e argumenta esclarecendo que a prevenção é a solução, com a 61 

realização de Campanhas Educativas, aumento de quadro de servidores na Guarda 62 

Universitária, melhoria das formas para as contratações de serviços terceirizados de vigilância 63 

do Campus, pois as atuais têm apresentado vários problemas, defende a realizações de festas 64 

no Campus que são momentos de entrosamento, relação entre os membros das comunidades; 65 

Prof. Dr. José Antonio Visintin – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia - FMVZ, 66 

entende que segurança é um assunto secreto, explica que os “bandidos” tendo acesso às 67 

informações sobre o assunto, imediatamente tomarão medidas para evitá-las; Prof. Dr. Renato 68 

de Figueiredo Jardim – Instituto de Física - IF, solicita ao Prof. Dr. Adilson o envio da 69 

apresentação realizada nesta data, sugere que exista um trabalho com a Policia Militar para 70 

aumentar a vigilância no entorno do Campus, que a vigilância para entrada no Campus nos 71 

finais de semana seja intensificado com adoção de melhores formas de controle; sugere ainda 72 

que em finais de semana e no período noturno, existam nas Unidades, um responsável da 73 

Unidade com poder de suspender aulas, caso necessário; Prof. Dr. Colombo Celso Gaeta 74 

Tassinari – Instituto de Geociências - IGc; concorda  com o programa preventivo apresentado 75 

pelo Prof. Dr. Adilson; é favorável a ronda da Polícia Militar no Campus, extensiva ao entorno 76 

conforme mencionado pelo Prof. Dr. Jardim, esclarece que a Comissão das Festas, da qual é 77 

presidente, já terminou a versão preliminar do Regulamento Básico para as Festas, que a 78 

Coordenadoria do Campus da Capital - COCESP, através do servidor Marino, está em contato 79 

com uma empresa especializada em organização de evento visando estabelecer uma 80 

sistemática de segurança nas festas, responsabilizando tanto civil como criminalmente os 81 

organizadores, por quaisquer acontecimentos que ocorram nas festas, esclarece que o Manual 82 

exigirá mais tempo na sua elaboração pois devem conter as normas da Universidade além das 83 

Normas de Segurança da Prefeitura de São Paulo - Contru, Corpo de Bombeiros, e outras mais; 84 

Prof. Dr. Adilson esclarece que a Polícia Militar tem acesso ao Campus independente da 85 

vontade da Universidade que é melhor que esse acesso seja escrito/definido entre as partes, 86 

com a elaboração de um convênio criando uma polícia comunitária – integração - parceria; 87 

Prof. Dr. Massucato informa sobre os procedimentos de formação da antiga Policia 88 

Comunitária que existia na Universidade; Prof. Dr Waldyr Antonio Jorge – Coordenadoria de 89 

Assistência Social - COSEAS,  parabeniza Prof. Dr. Adilson, Prof. Dr. Sidnei  e  Sr. Ronaldo Penna 90 



pelo excelente serviços prestados pela Guarda Universitária e pelo programa de segurança 91 

desenvolvido e ora apresentado, relata episódio de furto ”por encomenda”; exemplificando 92 

que a situação de insegurança no Campus não é nova, porém com enorme melhora no 93 

decorrer do tempo, sugere que a COCESP elabore uma proposta/projeto tratando da 94 

segurança efetiva do Campus, em toda a sua amplitude (traficantes/drogas; seqüestros 95 

relâmpagos, roubos e furtos, vigilância terceirizada entre outros) e apresentar ao Conselho 96 

para análise e encaminhamento; Prof. Dr. Adilson esclarece que estão trabalhando nesse 97 

sentido e que na visão do Magnífico Reitor a segurança é de responsabilidade direta da 98 

Reitoria;  Sr. Edivaldo Gomes – Escola de Artes, Ciências e Humanidades - EACH, externa que 99 

para os servidores não docentes da EACH a Polícia no Campus da EACH não seria um 100 

problema, informa que a empresa terceirizada daquele Campus é a Empresa Albatroz, que no 101 

primeiro dia de trabalho apresentou-se sem equipamento necessário (HTs) para realização dos 102 

trabalhos, solicita que o Campus da EACH seja incluído nos programas/projetos da segurança 103 

da Universidade; Prof. Dr. Tercio Ambrizzi – Instituto Astronômico e Geofísico - IAG, sugere 104 

que além da Policia Militar, a inclusão da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET; 105 

Professora Doutora Sandra Margarida Nitrini – Faculdade de Filosofia Ciências e Letras - FFLCH, 106 

cumprimenta o Prof. Dr. Adilson pela apresentação; é favorável as festas, com controle; 107 

manifesta-se favorável a discussão sobre um projeto de segurança com uma Policia 108 

Comunitária e reforça a sugestão do Prof. Dr. Welington sobre a moção especial ao Magnífico 109 

Reitor para o aumento do quadro de servidores da Guarda Universitária. III - Palavra do 110 

Senhor Coordenador do Campus da Capital: Prof. Dr. José Sidnei Colombo Martini presta os 111 

seguintes informes sobre os seguintes assuntos: o assunto segurança ganhou maior “status” 112 

nessa gesta e; que a preocupação é com todos os campi que formam a Universidade de São 113 

Paulo, segurança envolve: obras, meios e capacitação; sugere que a apresentação do Prof.  Dr. 114 

Adilson seja realizada também nas Unidades do Campus; agradece o apoio recebido para o 115 

tema pelos Dirigentes da Unidades; solicita apoio dos Dirigentes das Unidades quanto a 116 

comunicação de todas as ocorrências à COCESP; solicita o apoio dos Dirigentes junto aos 117 

discentes da Unidade para que o tema seja discutido e aceito e que os projetos sejam vistos 118 

pela comunidade como forma de proteção; Festas no Campus – dia seguinte a realização das 119 

mesmas é um dia de “colocar a casa em ordem”;  segurança se faz externamente e também 120 

internamente na Unidade; explica que o ramal da Segurança do Campus da Capital é o 4222; 121 

que deve ser usado não somente para comunicar um roubo, por exemplo, mas também para 122 

comunicar situações suspeitas o que propicia o trabalho de prevenção; agradece todas as 123 

sugestões e críticas recebidas nesse plenário; informa que o Diretor da Academia de Polícia 124 

colocou-se a disposição para ministrar palestras sobre o assunto Drogas; esclarece que já são 125 

realizadas reuniões periódicas com a CET para o definição de um regramento jurídico aplicável 126 

à Universidade, com o objetivo de disciplinar possíveis ocorrências de transito no Campus; que 127 

as câmeras de vigilância existentes nos Campus estão sendo recuperadas; que o controle de 128 

acesso será realizado por câmeras nas portarias; que a iluminação do Campus já é objeto de 129 

licitação. Prof. Dr. Michel Michaelovitch de Mahiques – Instituto Oceanográfico - IO – relata 130 

dois casos referentes a segurança, para justificar a necessidade de aumento do efetivo do 131 

pessoal próprio da Universidade para o período noturno e finais de semana, que é urgente a 132 

qualificação do pessoal das empresas terceirizadas, que é extremamente necessária a 133 

vigilância de acesso por câmeras nas portaria, além das vias de acesso e nas própria Unidades; 134 

que acredita que se uma pesquisa fosse realizada, com clara definição do papel de uma Policia 135 



Comunitária Preventiva, a resposta seria positiva; Prof. Dr. Adilson – esclarece o momento é de 136 

pico de violência, como tantos nesses últimos seis anos, que a situação é grave, que é um sinal 137 

para reação, trabalhando na prevenção; informa que todos os campi estão inclusos no projeto 138 

unificado de segurança da USP, respeitando a autonomia das Unidades, informa que o 139 

encaminhamento de moção sugerida pelo Prof. Welington deva esperar já que a solicitação 140 

aumento de infra estrutura para a Segurança do Campus ao Magnífico Reitor ainda não foi 141 

formulada; coloca-se a disposição para realizar a apresentação em qualquer Unidade. Toma a 142 

palavra o senhor Presidente e não havendo outras manifestações agradeceu a presença de 143 

todos e declara encerrados os trabalhos desta sessão. Nada mais a tratar, eu, Kátia Maria 144 

Ferlin, Assistente Técnico Administrativo da Escola Politécnica da USP, lavrei a presente ata 145 

que lida e aprovada será assinada, por mim, e pelo senhor Presidente do Conselho Gestor do 146 

Campus da Capital, Prof. Dr. José Roberto Cardoso. 147 


