
05/04/2019 Segurança: veja como usar o aplicativo Alerta Ufes | Universidade Federal do Espírito Santo

www.ufes.br/conteudo/seguranca-veja-como-usar-o-aplicativo-alerta-ufes 1/2

BRASIL Serviços Barra GovBr

  
Ir para o conteúdo 1 Ir para o menu 2 Ir para a busca 3 Ir para o rodapé 4

    

Categoria: Manchete

Segurança: veja como usar o aplicativo Alerta Ufes

Publicado em 4 de Abril de 2019 - 18:41

Você conhece o Alerta Ufes? Sabe como usá-lo? O aplicativo foi desenvolvido pelo Núcleo de
Tecnologia da Informação (NTI) da Universidade e lançado em abril de 2017 como uma das
ações para melhorar a segurança nos campi.

Esta e outras matérias são destaque na edição 540 do jornal Informa. Clique aqui
(https://issuu.com/ufes/docs/informa540-web)  e acesse o jornal na íntegra.

Disponível gratuitamente para celulares com sistema operacional Android, o aplicativo pode
ser baixado na Play Store. Com ele, os usuários (que devem ser membros da
comunidade acadêmica) podem enviar um alerta imediato para a Central de
Videomonitoramento da Universidade avisando sobre qualquer problema, desde a deficiência
na iluminação de determinada área até a ocorrência de um acidente ou situação suspeita.
Para isso, basta pressionar o botão de alerta na tela (veja abaixo como instalar o aplicativo e
se cadastrar).

O prefeito universitário, Renato Schwab, explica que todos os chamados são visualizados
pela equipe de videomonitoramento: “Ao acionar o Alerta Ufes, a localização do usuário, seu nome completo e número de telefone aparecem diretamente na
tela dos monitores da Central de Segurança da Universidade. As câmeras são direcionadas para o ponto da chamada e o vigilante ou policial mais próximo é
comunicado para atender à ocorrência no local”.

O objetivo da ferramenta não é apenas agilizar o atendimento de demandas dentro dos campi, mas também antecipar situações que possam oferecer risco. Além
do aplicativo, os usuários dos campi podem entrar em contato com a Central de Segurança por meio do telefone 4009-2727 (ou ramal 2727, para quem estiver
dentro da Ufes), que funciona 24 horas.

Polícia Militar

Ainda neste primeiro semestre, a Ufes realizará outro curso de formação para uma nova turma de policiais militares (PMs) que atuará nos campi. O convênio
firmado entre a Ufes e a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) prevê a atuação de cerca de 120 policiais nos quatro campi da Universidade e na Base
Oceanográfica de Aracruz. Atualmente, 67% do quantitativo de policiais militares previsto para o campus de Goiabeiras está atuando, em regime de 24 horas. No
campus de Maruípe, o quantitativo total de PMs já foi preenchido. 

Os policiais militares que se voluntariam a atuar nos campi da Ufes são do quadro da reserva e passam por um criterioso processo de seleção que
envolve avaliação física e psicológica, no âmbito da Polícia Militar, e um curso preparatório na Universidade sobre temas como direitos humanos,
racismo, mediação de confl itos e vigilância comunitária, entre outros.

“Até que se complete o efetivo estimado de PMs em todos os campi, vigilantes da Ufes e seguranças patrimoniais continuarão atuando nos espaços
da Universidade”, explica Renato Schwab. “Estamos atentos ao aumento da violência, que é um problema de segurança pública e atinge toda a sociedade, mas
empenhados em garantir as condições desejáveis de segurança para a comunidade universitária e para todos aqueles que frequentam as instalações da Ufes”,
afirma o prefeito universitário.

Veja como funciona o aplicativo Alerta Ufes

• O usuário deve baixar o aplicativo na Play Store;

• Para se cadastrar, basta inserir: nome de usuário (igual ao cadastrado no sistema da Ufes), senha única e número de celular. Essa operação será realizada apenas
uma vez;

• Para acionar a Central de Segurança da Ufes, é preciso pressionar o botão de alerta que está na tela;

• A localização do usuário e sua identifi cação aparecerão diretamente nos monitores da Central de Segurança da Universidade.

Texto: Thereza Marinho
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