Aplicativo Móvel de Segurança

Campus USP

CENTRAL DE MONITORAMENTO DA
GUARDA UNIVERSITÁRIA
ATENDIMENTO 24 HORAS

Área de abrangência: Limítrofe aos campi da USP

Baixe o aplicativo:
Disponível na Apple Store (iOS) e Play Store (Android)

Aplicativo Móvel de Segurança Campus USP

O aplicativo
Permite comunicação rápida da comunidade USP com a
Central de Operações da Superintendência de Prevenção
e Proteção Universitária (SPPU) e as Prefeituras dos campi
da USP.
Você pode informar ocorrências de segurança e
administrativas pelo envio de descrições, fotos e trechos
de áudio a qualquer momento, pois o atendimento é 24
horas.
Utilização exige número USP
Ao efetuar o download do aplicativo, você deverá fornecer
o número do celular para a instalação. Ao abri-lo, faça
o login utilizando o seu número USP (fornecido quando
se estabelece vínculo com a Universidade como aluno,
docente ou funcionário) e a senha única (a mesma utilizada
nos demais sistemas da USP).
As informações pessoais, necessárias para que a Central
de Operações possa identificar a ocorrência e contatálo, serão acessadas diretamente da base de dados da
Universidade e mantidas em sigilo.

Consulte as explicações detalhadas no site da SPPU:
www.sppu.usp.br

Termo de Uso
Ao instalar o aplicativo você concorda com os seguintes
termos:
· Que a Central de Operações da Guarda Universitária entre
em contato com você, pelo seu celular, caso necessário;
· Que o aplicativo envie para a Central de Operações,
quando for acionado, o seu número USP, o número do
seu celular, a data e hora da ocorrência e as coordenadas
geográficas capturadas pelo smartphone;
· Que você se compromete a fazer login apenas com o seu
número USP;
· Que você reportará apenas ocorrências reais. Relatos
falsos prejudicam a qualidade do serviço de segurança
e sujeitam seu autor às penalidades civis e criminais
cabíveis;
· Que a USP não se responsabiliza por erros ou atrasos
decorrentes de problemas na transmissão de dados ou por
defeitos oriundos do dispositivo móvel;
· Que o aplicativo deverá ser utilizado apenas para
comunicação de ocorrências dentro dos campi da USP;
· Que você autoriza o uso das imagens e informações
relativas às ocorrências enviadas pelo aplicativo para as
providencias necessárias.
Informações
· A USP se compromete a manter a confidencialidade,
a segurança e o sigilo das informações prestadas pelos
usuários;
· A utilização do aplicativo será gratuita apenas se você
utilizar uma rede Wi-Fi.

EMERGÊNCIA NOS CAMPI
Campus USP Fernando Costa – Pirassununga
(19) 3565.4011
Polícia Militar 190
SAMU 192
Bombeiros 193

SAIBA MAIS, ACESSE O SITE:
www.sppu.usp.br
DÚVIDAS E SUGESTÕES:

dov@usp.br

Desenvolvimento
Superintendência de Prevenção e Proteção Universitária
Superintendência de Tecnologia da Informação
Prefeitura do Campus de Pirassununga

