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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Memorando-Circular nº 3/2019/UFPR/R/JD/JD

Ao(À) Sr(a).:
Comunidade Acadêmica do Campus Central (Santos Andrade)
  

Assunto: Mudanças de acesso e medidas de segurança no Campus Central .

 

Em atendimento ao compromisso da Administração da UFPR com a melhoria da segurança do Campus
Central e conforme reunião das unidades que integram o Prédio Histórico da Santos Andrade informamos
que serão adotados os seguintes procedimentos em relação ao acesso ao prédio a par�r de 13 de maio
de 2019 (segunda-feira): 

I – O acesso da comunidade acadêmica pelo subsolo (ao lado da escadaria) será fechado e se dará pela
entrada principal no térreo (acesso principal da escadaria). O acesso pelo subsolo será feito mediante
campainha e será des�nado exclusivamente a pessoas com mobilidade reduzida e dificuldade de
locomoção, bem como para acesso de alunos e servidores com bicicletas;

II – Quando solicitado pela equipe de portaria e vigilância a comunidade interna e externa deverá se
iden�ficar apresentando a seguinte documentação:

a) discentes: documento de iden�ficação com foto e comprovante de matrícula atualizado para o
semestre le�vo vigente;

b) servidores técnicos e docentes: carteira de iden�dade funcional, crachá ou documento de
iden�ficação com foto;

c) comunidade externa: documento de iden�ficação com foto para preenchimento em livro de controle
os dados de nome, número do documento, telefone de contato e local de des�no dentro do prédio.

Ressaltamos que as ocorrências de segurança devem ser no�ficadas à administração central pelos
seguintes canais: pra@ufpr.br ou (41) 991-761-341.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por VERA KARAM DE CHUEIRI, DIR SETOR
CIENCIAS JURIDICAS, em 09/05/2019, às 15:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 1789853 e o
código CRC 79C3AAAE.
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