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EVENTO DISCUTE SEGURANÇA NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR 

A Universidade Federal do Pará (UFPA) é sede do XXI Seminário Nacional de Segurança das Instituições Públicas de 

Ensino Superior, entre os dias 26 de novembro a 01 de dezembro de 2012, no Centro de Eventos Benedito Nunes. O 

evento busca discutir de forma unificada as questões relacionadas à Segurança nestas Instituições e procurar soluções 

e novas idéias para problemas existentes com os órgãos de Segurança Pública, e com a sociedade civil. 

A UFPA é a instituição da Região Norte que abrange a maior comunidade acadêmica. Todos os dias circulam pela 

cidade universitária Professor José da Silveira Netto mais de 50 mil pessoas, entre professores, alunos, servidores e 

visitantes. E para garantir a segurança deste público, a Universidade conta com uma diretoria de segurança que 

abrange três coordenadorias: vigilância, controle e inteligência. A primeira controla vigilantes da Instituição e 

terceirizados, a segunda controla os ambulantes, pessoas e empresas dentro do campus e a última trabalha com 

investigação e análise de risco. Esta ainda engloba o sistema de monitoramento, composto por 36 câmeras espalhadas 

pelo campus monitoradas 24 horas. 

Nos últimos anos a Instituição vem investindo em tecnologia, inteligência, treinamento e estudos para verificar quais 

setores devem receber melhorias. No ano de 2012 já foram investidos cerca de 15 milhões de reais. A Diretoria de 

Segurança trabalha atualmente com 419 vigilantes e já há previsão de aumento para 2013, com a crescente expansão 

da UFPA. Além dos vigilantes ainda há quatro viaturas caracterizadas 

Os campi do interior também fazem parte do sistema de vigilância. Estes locais possuem câmeras internas, sistemas de 

alarmes e vigilantes terceirizados sobre a responsabilidade da Diretoria. Segundo a Diretoria de Segurança da UFPA, 

nos últimos anos as ocorrências na cidade Universitária têm diminuído consideravelmente devido  aos recursos 

investidos, como a capacitação de profissionais, materiais e novas tecnologias para a Central de Monitoramento e a 

parceira com a Policia Militar,  que efetivamente vem realizando rondas dentro e fora do campus. Ainda de acordo 

com a Diretoria, as ocorrências registradas ocorrem devido a falta de atenção e de certos cuidados, como carros 

abertos e mal-estacionados, equipamentos expostos, portas e janelas mal fechadas, entre outros. 

“Em relação aos projetos para o ano de 2013, estarmos começando a discutir e elaborar, ainda neste ano de 2012. 

Começamos o planejamento junto com varias universidades publicas e privadas, que estarão reunidas no Seminário 

Nacional de Segurança das IPES com o propósito de trocas de conhecimentos, experiências na utilização de novas 

tecnologias, novas estratégias para o serviço de segurança, etc. Está prevista a construção de um novo prédio para a 

vigilância”, diz Luiz Sérgio Nascimento, coordenador  de Segurança. 

A programação inicia no dia 26 com a abertura oficial e leitura no regimento, no dia seguinte ocorre a palestra 

“Projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional” e pela parte da tarde acontece mais duas palestras que abordam 

temas como políticas e vigilância eletrônica. No último dia a programação encerra com a entrega de certificados. 

OCORRÊNCIAS: Em 2012, dentre as ocorrências mais registradas na UFPA estão: furto do patrimônio de terceiros, 

com 23 registros; furto de patrimônio da universidade sem arrombamento, com 10 registros; suspeitos detidos e/ou 

retirados do campus, com 10 registros; roubo com arma branca ou de fogo, com quatro registros; e arrombamento e/ou 

furto de veículo, também com quatro registros.  

Serviço: 
XXI Seminário Nacional de Segurança das Instituições Públicas de Ensino Superior 
Período: 26 de novembro a 01 de dezembro. 
Local: Centro de Eventos Benedito Nunes 

  


