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SERVIÇOS

O que é a SVC?

A SVC integra:

Nossa MISSÃO é 
Promover ambiente agradável, seguro 
e de convívio nos campi da universidade 
por intermédio de ações preventivas 
e colaborativas.

E nossa VISÃO é 
Ser reconhecida pela comunidade 
interna como coordenadora de projetos 
e ações transversais de integração e 
organização da vivência e segurança 
preventiva em espaços universitários.

Apoio

(19) 3521.6000
svc@unicamp.br 

   /svcunicamp

Av. Albert Einsten, 763
Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
CEP: 13083-852 - Barão Geraldo
Campinas - São Paulo - Brasil
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Atividades 
da vigilância

Projetos 
de vivência

Monitoramento 
eletrônico

Estrutura 
administrativa 

moderna e 
interdisciplinar



Outros 
Serviços 

Apoio em 
situações 
de risco

ACIONE A SVC  
PELO TELEFONE

Sentindo-se em risco no campus? 
Ligue 3521·6000 

Grave o número da SVC no seu celular 
para acesso rápido.

USE O APP BOTÃO DE PÂNICO

O app envia sua localização à Central de Segurança 
da Unicamp* (mantenha a localização do aparelho de 
celular ativada). 

A SVC responde com prontidão.

Onde:  O aplicativo aciona a SVC no Campus Barão 
Geraldo, na Moradia Estudantil, no Lume  
e no CPQBA.

Quem:  Qualquer aluno, professor ou funcionário  
que tiver o usuário Unicamp ativo poderá fazer 
login e ativar o app.

Como:  Para download, pesquisar por botão pânico 
unicamp na Play Store ou App Store.

*Quando o usuário estiver fora  do campus, a ferramenta  
oferecerá a opção de acionamento da Polícia Militar.

Ambulância
ATENDIMENTO VIDAS

O VIDAS – Veículo Interno de Atendimento em Saúde é 
um serviço móvel para resgate e atendimento às urgên-
cias em saúde.

Faz o atendimento pré-hospitalar e transporte ao CECOM 
ou Unidade de Emergência Referenciada – HC na Unicamp.

Como:  Solicite ligando 3521·6000 ou via Botão de Pânico

Onde:  Além do Campus Barão Geraldo, o serviço atende 
a Moradia Estudantil, LUME e o CPQBA.

Quando:  Funciona 24 horas, inclusive aos finais de semana  
e feriados.

Achados e Perdidos
Perdeu sua carteira no Campus? Esqueceu a blusa no ponto 
de ônibus? Você pode pesquisar online, fazendo uma busca 
no Sistema de Achados e Perdidos no site da SVC.

Onde:  SVC (Campinas) e SAR (Limeira) 

Quando:  8h30–17h30, segunda à sexta (exceto feriados)

Segurança  
preventiva  
nos campi

A equipe da SVC visa inovar e ampliar as boas práticas 
na área da promoção de relações entre pessoas e 
proteção do patrimônio universitário. 

Para lidar com vivência e segurança universitária 
estamos combinando saberes da administração 
pública direcionada para a universidade e saberes 
acadêmicos e conceituais. 

Somos mais de 450 funcionários na vivência,  
vigilância e monitoramento nos campi  
de Campinas, Limeira e Piracicaba.

Projetos  
de Vivência

Em seu eixo estratégico de Vivência, a SVC busca a pro-
moção da cultura da paz, junto a ações de grande visi-
bilidade e utilidade pública, em parceria com diversas 
unidades da UNICAMP:

· Projetos de vivência em segurança;  
· Cultura e arte no campus;  
· Lazer e vida ao ar livre.

A Secretaria  
também é  
responsável por: 

Cadastro de veículos, Registro de Ocorrências,  
Planos de segurança para unidades e Interdição de vias. 
Consulte www.svc.unicamp.br


