
Ocorrências 2018

Essa tabela foi elaborada com base exclusivamente nos registros do livro de ocorrências do ano de 2018, na Divisão de Guarda e Vigilância (DGV).
Só foram levados em consideração fatos que são definidos como crime, desprezando-se infrações administrativas e contravenções penais.
Os casos envolvendo menores foram considerados crimes cometidos para efeito de análise da violência no campus .

Agressão

Local Data da Ocorrência Hora Ocorrência Tipo Classificação Vítima Autor do Fato Sexo da Vítima
Sexo do Autor do 

Fato
Observação 

Entre a Cooperativa dos Alunos da Universidade Rural 

(CAUR) e o Alojamento Masculino 6 (M6)
09/03/2018

6:00 

aproximadamente
Agressão  Artigo 129 do Código Penal Aluno

Pessoa sem vínculo com 

a Universidade
Masculino  

O local representativo para esta ocorrência é a CAUR. Um grupo indeterminado de pessoas foi autor da agressão. Segundo a

comunicante, namorada da vítima, houve uma discussão com várias pessoas que não pertencem à comunidade universitária, mas que

aqui estavam por causa de uma festa na CAUR. A discussão se transformou em agressões contra a vítima.
Sindicato dos Trabalhadores em Educação da UFRRJ 

(SINTUR)
30/07/2018 12:45 Agressão Recíproca Artigo 129 do Código Penal Ex-aluno Ex-aluno Feminino Masculino Alegou o ex-aluno que o motivo da contenda se refere ao ventilador, pois um queria que ficasse ligado e outro não.

Alojamento Feminino 1 (F1) 17/08/2018 21:20 Agressão Recíproca Artigo 129 do Código Penal Aluno Aluno Feminino Feminino Narra a vítima que a agressão teve início por causa de uma discussão sobre um tapete.

Alojamento Feminino 6 (F6) 19/09/2018
12:00 

aproximadamente
Agressão  Artigo 129 do Código Penal

Pessoa sem vínculo com 

a Universidade
Aluno Feminino Masculino

Houve uma discussão entre 3 (três) pessoas que resultou em lesões corporais praticadas pelo autor do fato contra a vítima. Esta, por

sua vez, foi conduzida ao ambulatório médico pela DGV, onde foi realizado o 1º (primeiro) atendimento.
Sindicato dos Trabalhadores em Educação da UFRRJ 

(SINTUR)
19/09/2018  Agressão Recíproca Artigo 129 do Código Penal Aluno Aluno Feminino e Masculino Feminino e Masculino Desavença entre casal de alunos que resultou em agressão de ambas as partes.

Ameaça
Local Data da Ocorrência Hora Ocorrência Tipo Classificação Vítima Autor do Fato Sexo Vítima Sexo Autor do Fato Observação 

Alojamento Masculino 1 (M1) 24/01/2018 9:45 Ameaça  Artigo 147 do Código Penal
Empregado de empresa 

terceirizada
Aluno Masculino Masculino  

Alojamento Feminino 3 (F3) 11/03/2018 21:00 Ameaça  Artigo 147 do Código Penal Aluno Aluno Feminino Feminino

Houve também injúria. A hora aqui registrada se refere ao momento da comunicação. Três alunas foram vítimas. Estas informaram à

autora de sua saída do quarto e indagaram se ela já havia sido procurada pelo setor competente. Logo então a autora do fato negou

agressivamente, insultando e ameaçando as moradoras do quarto. Essas últimas também informaram que tal fato já aconteceu

anteriormente em dezembro de 2017.

Alojamento Masculino 5 (M5) 09/05/2018  Ameaça  Artigo 147 do Código Penal Aluno Aluno Masculino Masculino
A data aqui registrada se refere à data da comunicação. Houve abaixo-assinado dos alunos do alojamento que, além de informar o

crime de ameaça, também afirmaram que o autor do fato tem comportamento homofóbico.
Alojamento Masculino 5 (M5) 15/06/2018 19:20 Ameaça  Artigo 147 do Código Penal Aluno Aluno Masculino Masculino  

Pavilhão Central (P1) 14/09/2018
Após o expediente 

bancário
Ameaça  Artigo 147 do Código Penal Funcionários da agência Aluno  Masculino

O fato foi comunicado em 19/09/2018. A ameaça se repetiu no dia 17/09/2018. No dia 14/09/2018, o aluno disse que iria quebrar

tudo e jogar uma bomba na agência, uma vez que estavam roubando o seu dinheiro. No dia 17/09/2018, praticou novamente os fatos

narrados acima, porém, o fez no lado de fora do P1, próximo à janela do banco.

Pavilhão Central (P1) 17/09/2018
Após o expediente 

bancário
Ameaça  Artigo 147 do Código Penal Funcionários da agência Aluno  Masculino

O fato foi comunicado em 19/09/2018. A ameaça se repetiu no dia 17/09/2018. No dia 14/09/2018, o aluno disse que iria quebrar

tudo e jogar uma bomba na agência, uma vez que estavam roubando o seu dinheiro. No dia 17/09/2018, praticou novamente os fatos

narrados acima, porém, o fez no lado de fora do P1, próximo à janela do banco.
Área dos Alojamentos Masculinos 25/09/2018  Ameaça  Artigo 147 do Código Penal Aluno Aluno Feminino Masculino Alega a vítima que vem sofrendo constrangimentos, assédio sexual e ameaças.

Alojamento Feminino 3 (F3) 15/10/2018 14:00 Ameaça  Artigo 147 do Código Penal Aluno
Pessoa sem vínculo com 

a Universidade
Feminino Masculino Data e hora aqui registradas se referem ao momento da comunicação. O ex-namorado da vítima foi o autor do fato.

Biblioteca Central (BC) 19/10/2018  Ameaça  Artigo 147 do Código Penal Aluno Aluno Masculino Masculino  

Alojamento Masculino 3 (M3) 03/12/2018 9:20 Ameaça  Artigo 147 do Código Penal Aluno Aluno Masculino Masculino

Houve também, conforme a Lei de Drogas, venda de drogas. Data e hora aqui registradas se referem ao momento da comunicação. Um

aluno convidou uma menina que circulava no corredor do alojamento para entrar no seu quarto. Ela entrou e viu que não havia drogas

no local e saiu dizendo que tinha que pegar "umas paradas" com outro aluno. Um dia após, esse aluno ameaçou o primeiro dizendo

que ele estava assustando sua cliente.

Alojamento Feminino 3 (F3) 12/12/2018  Ameaça  Artigo 147 do Código Penal Aluno Aluno Feminino Feminino

A data aqui registrada se refere à data da comunicação. Desentendimento entre alunas residentes do mesmo quarto por conta de uma

possuir um animal de estimação. Uma discente afirma que foi ameaçada e a que possui o animal acusa a outra de maltratar seu

animal.

Dano ao Patrimônio Particular

Local Data da Ocorrência Hora Ocorrência Tipo Classificação Vítima Autor do Fato Sexo Vítima Sexo Autor do Fato Observação 

Atrás do Anexo 2 (dois) do Instituto de Biologia (IB) 07/08/2018 19:00 Dano ao Patrimônio Particular Rede de corda destruída
Artigo 163, paragrafo único, inc. III do

Código Penal
Aluno  Masculino  

O comunicante afirma que construiu uma rede no local para deitar e alega inicialmente se tratar de furto ocorrido no período de férias

entre o calendário acadêmico de 208-1 e 2018-2. Depois passou a suspeitar de um ato institucional praticado pela DGV. Pois segundo

o aluno, uma amiga sua lhe disse que uns guardas falaram que iriam cortar as cordas (rede) porque ela facilitava a prática de crimes

no local, afinal alguém poderia ali se esconder.

Em Frente à Imprensa Universitária 31/08/2018 7:10 Dano ao Patrimônio Particular Carro destruído por chamas
Artigo 163, paragrafo único, inc. IV do

Código Penal
Servidor

Pessoa sem vínculo com 

a Universidade
Masculino Feminino Uma equipe da DGV foi para o local e acionou o CBERJ, que rapidamente controlou a situação.

Alojamento Masculino 5 (M5) 24/10/2018 Entre 23:00 e 08:00 Dano ao Patrimônio Particular Pneu de moto furado Artigo 163 do Código Penal Aluno  Masculino  
O fato foi comunicado em 25/10/2018. Três alunos foram vítimas do furto. Tais vítimas suspeitam de outro aluno que reclamava pelo

fato de as motos ficarem estacionadas no corredor do alojamento.

Dano ao Patrimônio Público

Local Data da Ocorrência Hora Ocorrência Tipo Classificação Vítima Autor do Fato Sexo Vítima Sexo Autor do Fato Observação 

Restaurante Universitário (RU) 20/01/2018 7:20 Dano ao Patrimônio Público Vidro quebrado
Artigo 163, parágrafo único, inc. III do

Código Penal
     

Anexo 1 (um) do Instituto de Biologia (IB) 05/03/2018
19:50 

aproximadamente
Dano ao Patrimônio Público Vidro quebrado

Artigo 163, paragrafo único, inc. III do

Código Penal
Universidade Aluno  Masculino A DGV atendeu solicitação do responsável pelo prédio, que viu o aluno quebrar o vidro da posta da sala A do Anexo 1 (um).

Novo Hotel Universitário 19/03/2018 10:38 Dano ao Patrimônio Público Porta arrombada
Artigo 163, paragrafo único, inc. III do

Código Penal
Universidade    

Data e hora aqui registradas se referem ao momento da comunicação. Funcionário da empreiteira que trabalha no local foi quem

detectou o arrombamento e comunicou à DGV.

Residência Oficial 27/03/2018 19:00 Dano ao Patrimônio Público

Porta da frente arrombada 

e porta do banheiro 

arrancada

Artigo 163, paragrafo único, inc. III do

Código Penal
Universidade    

A hora aqui registrada se refere ao momento da constatação. Havia uma festa nas proximidades, e a equipe de plantão, ao passar pelo

local, contatou a violação do bem e isolou a área.

Parque Aquático 21/04/2018  Dano ao Patrimônio Público Corrente cortada
Artigo 163, paragrafo único, inc. III do

Código Penal
Universidade    A data aqui registrada se refere à data da comunicação. O servidor chegou ao local e constatou a violação.

Residência Oficial 01/05/2018 21:00 Dano ao Patrimônio Público Porta arrombada
Artigo 163, paragrafo único, inc. III do

Código Penal
Universidade    Fato constatado pelo vigilante de plantão.

Antigo Departamento de Horticultura 13/05/2018 19:20 Dano ao Patrimônio Público Porta arrombada
Artigo 163, paragrafo único, inc. III do

Código Penal
Universidade

Pessoa sem vínculo com 

a Universidade
 Masculino

Dois homens foram autores do fato. Um servidor veio à DGV relatar o ocorrido no dia 14/05/2018. Uma ligação anônima de morador

do local no mesmo dia deu as informações do fato.

Departamento de Fitotecnia/ Fitopatologia
Entre 23 e 

24/05/2018
9:00 Dano ao Patrimônio Público Cadeados destruídos

Artigo 163, paragrafo único, inc. III do

Código Penal
Universidade    

A hora aqui registrada se refere ao momento da comunicação. Servidor do setor percebeu o ocorrido ao chegar para trabalhar, bem

como verificou que não houve subtração de nenhum objeto.

Parque Aquático 29/06/2018 7:05 Dano ao Patrimônio Público  
Artigo 163, paragrafo único, inc. III do

Código Penal
Universidade    

Data e hora aqui registradas se referem ao momento da constatação. O vigilante de serviço no local constatou o vidro da janela

quebrado, micro-ondas jogado no chão, porta de depósito arrombada e cadeira dentro da piscina.

Alojamento Feminino 5 (F5) 29/06/2018 14:00 Dano ao Patrimônio Público Ventiladores quebrados
Artigo 163, paragrafo único, inc. III do

Código Penal
Universidade    

A hora aqui registrada se refere ao momento da comunicação. A comunicante alega que outra aluna, residente do mesmo quarto, teria

causado o dano sem que a comunicante visse o ato sendo praticado.

Parque Aquático 29/07/2018 19:00 Dano ao Patrimônio Público Porta arrombada
Artigo 163, paragrafo único, inc. III do

Código Penal
Universidade    Data e hora aqui registradas se referem ao momento da constatação. O fato foi constatado pelo vigilante ao assumir o serviço no local.

Instituto de Tecnologia (IT) 15/10/2018  Dano ao Patrimônio Público Porta arrombada
Artigo 163, paragrafo único, inc. III do

Código Penal
Universidade    

A data aqui registrada se refere à data da comunicação. O fato foi constatado por um aluno que também informou que não houve

subtração de bem.

Avicultura 26/10/2018  Dano ao Patrimônio Público Cadeado estourado
Artigo 163, paragrafo único, inc. III do

Código Penal
Universidade    A data aqui registrada se refere à data da comunicação.

Pavilhão de Aulas Teóricas (PAT) 08/11/2018  Dano ao Patrimônio Público Lixeira e câmera
Artigo 163, paragrafo único, inc. III do

Código Penal
Universidade Aluno  Masculino

A equipe foi solicitada a comparecer no local, porém quando chegaram, o aluno já havia se evadido. Informaram à equipe que o

discente teve um "surto".

Ginásio de Esportes 27/12/2018  Dano ao Patrimônio Público Porta Arrombada
Artigo 163, parágrafo único, inc. III do

Código Penal
Universidade    A data aqui registrada se refere à data da constatação. Arrombamento na porta de trás do G1 (Ginágio de Esportes)

Instituto de Veterinária (IV) 02/12/2018  
Tentativa de Dano ao 

Patrimônio Público

Tentativa de arrombamento 

de porta

Artigo 163, paragrafo único, inc. III

combinado com artigo 14, inc. II,

ambos do Código Penal 

Universidade    Fato foi constatado pelo vigilante de plantão.
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Encontro de Cadáver

Local Data da Ocorrência Hora Ocorrência Tipo Classificação Vítima Autor do Fato Sexo Vítima Sexo Autor do Fato Observação 

Bairro Peixoto 02/04/2018  Encontro de Cadáver  Artigo 211 do Código Penal
Parentes e/ou amigos do 

de cujus
   

Encontradas partes de corpo humano, antebraço e fêmur. A equipe de plantão, ao fazer ronda pelo local, sentiu um forte odor e os

vigilantes saíram da viatura para averiguar. Após encontrarem as partes do cadáver, comunicaram o fato à 48ª DP, que acionou a

perícia para o local. Quatro dias depois, a equipe encontrou um crânio e parte da coluna cervical.

Pasto Atrás do Setor de Psicologia 12/05/2018  Encontro de Cadáver  Artigo 211 do Código Penal
Parentes e/ou amigos do 

de cujus
   Foi informado que havia um cadáver na área de pastagem que só dá acesso pela rodovia.

Furto de Bicicleta

Local Data da Ocorrência Hora Ocorrência Tipo Classificação Vítima Autor do Fato Sexo Vítima Sexo Autor do Fato Observação 

Alojamento Masculino 5 (M5) 11/01/2018 8:15 Furto Bicicleta Artigo 155 do Código Penal Aluno
Pessoa sem vínculo com 

a Universidade
Masculino Masculino Houve uma ligação telefônica informando que um homem tinha furtado uma bicicleta naquele momento.

Fundos do Pavilhão Central (P1)
Entre 19 e 

20/01/2018
Entre 12:00 e 14:00 Furto Bicicleta

Artigo 155, parágrafo quarto, inc. I do

Código Penal
Aluno  Masculino  A data aqui registrada se refere à data da comunicação. A bicicleta estava trancada no momento do furto.

Alojamento Masculino 5 (M5) 25/01/2018 Entre 00:00 e 6:00 Furto Bicicleta
Artigo 155, parágrafo quarto, inc. I do

Código Penal
Aluno  Masculino  A bicicleta estava trancada no momento do furto.

Ginásio G2 (Forninho) 21/03/2018 Entre 18:30 e 19:30 Furto Bicicleta Artigo 155 do Código Penal Aluno  Feminino   

Rua da Colina no Bairro Ecologia 26/03/2018 9:00 Furto

Celular, TV, notebook, 

bicicleta, 150 reais e 

outros bens na residência

Artigo 155, parágrafo quarto, inc. I do

Código Penal
Servidor  Masculino  

Data e hora aqui registradas se referem ao momento da constatação. A vítima, ao chegar na residência, encontrou a porta arrombada,

dando falta dos seus pertences.

Jardim Botânico (JB)
Entre 03 e 

04/04/2018
Entre 18:00 e 08:00 Furto

Bicicleta, maqueta, 

furadeira e 2 (dois) rolos 

de fio

Artigo 155 do Código Penal     O servidor fechou o prédio e, no dia seguinte, deu falta dos objetos e das chaves que abrem o prédio.

Praça de Desportos
Entre 10 e 

11/04/2018
 Furto Bicicleta

Artigo 155, parágrafo quarto, inc. I do

Código Penal
Aluno  Feminino  A bicicleta estava trancada no momento do furto.

Pavilhão de Aulas Teóricas (PAT)
Entre 25 e 

26/04/2018
Entre 17:00 e 13:00 Furto Bicicleta

Artigo 155, parágrafo quarto, inc. I do

Código Penal
Aluno  Masculino  A bicicleta estava trancada no momento do furto.

Fundos do Pavilhão Central (P1) 15/05/2018 Entre 15:40 e 16:00 Furto Bicicleta Artigo 155 do Código Penal Aluno  Masculino   

Instituto de Florestas (IF) 16/05/2018 Entre 13:00 e 15:00 Furto Bicicleta
Artigo 155, parágrafo quarto, inc. I do

Código Penal
Aluno  Masculino  A bicicleta estava trancada no momento do furto.

Fundos do Pavilhão Central (P1)
Entre 09 e 

11/06/2018
7:50 Furto Bicicleta Artigo 155 do Código Penal Aluno  Feminino  A hora aqui registrada se refere ao momento da comunicação.

Instituto de Veterinária (IV) 12/06/2018 Entre 15:00 e 17:30 Furto Bicicleta
Artigo 155, parágrafo quarto, inc. I do

Código Penal
Aluno  Feminino  A bicicleta estava trancada no momento do furto.

Em Frente ao Pavilhão Central (P1): 19/06/2018  Furto Bicicleta
Artigo 155, parágrafo quarto, inc. I do

Código Penal
Aluno  Masculino  A bicicleta estava trancada no momento do furto.

Em Frente ao Instituto de Veterinária (IV) 20/06/2018  Furto Bicicleta Artigo 155 do Código Penal Aluno  Feminino  O fato foi comunicado em 21/06/2018.

Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) 26/06/2018 8:40 Furto Bicicleta
Artigo 155, parágrafo quarto, inc. I do

Código Penal
Aluno  Feminino  Data e hora aqui registradas se referem ao momento da comunicação.

Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) 29/06/2018 Entre 20 e 21:30 Furto Bicicleta Artigo 155 do Código Penal Aluno  Feminino   

Alojamento Masculino 3 (M3)
Entre 30/06/2018 e 

02/07/2018
 Furto Bicicleta

Artigo 155, parágrafo quarto, inc. I do

Código Penal
Aluno  Masculino   

Fundos do Pavilhão Central (P1) 12/07/2018 Entre 14:00 e 22:00 Furto Bicicleta
Artigo 155, parágrafo quarto, inc. I do

Código Penal
Aluno  Feminino  A bicicleta estava trancada no momento do furto.

Alojamento Feminino 4 (F4)
Entre 11 e 

12/08/2018
 Furto Bicicleta

Artigo 155, parágrafo quarto, inc. I do

Código Penal
Aluno  Feminino  O fato foi comunicado em 13/08/2018.

Rua UAX do Instituto de Floresta (IF) 16/08/2018 13:00 Furto Bicicleta Artigo 155 do Código Penal Servidor  Masculino  Servidor foi almoçar em casa, momento em que deu falta da bicicleta.

Em Frente à Biblioteca Central Antiga 20/06/2018  Furto Bicicleta Artigo 155 do Código Penal Aluno
Pessoa sem vínculo com 

a Universidade
Masculino Masculino

A bicicleta estava trancada no momento do furto. O fato foi comunicado em 29/08/2018. A bicicleta foi recuperada pela DGV. Em

18/09/18 a vítima foi informada que sua bicicleta estava embaixo do F1. A vítima compareceu à DGV e comunicou o fato. Uma equipe

de plantão da foi ao local e encontrou um indivíduo na posse do bem, que disse ter encontrado a bicicleta abandonada. Foram todos

conduzidos à 48ª DP. 
Em Frente ao Instituto de Floresta (IF) 03/09/2018 15:00 Furto Bicicleta Artigo 155 do Código Penal Aluno  Feminino  Data e hora aqui registradas se referem ao momento da comunicação.

Restaurante Universitário (RU) 29/09/2018  Furto Bicicleta Artigo 155 do Código Penal Aluno  Masculino  O fato foi comunicado em 30/09/2018.

Corredor do Alojamento Feminino
Entre 30 e 

31/11/2018
Entre 15:00 e 03:00 Furto Bicicleta

Artigo 155, parágrafo quarto, inc. I do

Código Penal
Aluno  Feminino  A bicicleta estava trancada no momento do furto. 

Alojamento Masculino 3 (M3) 05/11/2018 Entre 13:00 e 16:00 Furto Bicicleta Artigo 155 do Código Penal Aluno  Masculino  A bicicleta estava trancada no momento do furto. 

Rua Lateral Direita ao Pavilhão Central (P1) 05/12/2018 Entre 09:00 e 12:50 Furto Bicicleta
Artigo 155, parágrafo quarto, inc. I do

Código Penal
Servidor  Masculino  A bicicleta estava trancada no momento do furto. 

Rua da Colina no Bairro Ecologia 26/03/2018 15:45 Tentativa de Furto Bicicleta

Artigo 14, parágrafo segundo

combinado com artigo 155, ambos do

Código Penal

Morador  Masculino  

O comunicante entrou em contato com a DGV para informar que uma pessoa entrou no quintal da residência da vítima e subtraiu a

bicicleta. A equipe de plantão foi ao local e avistou o elemento. Este se evadiu do local quando a patrulha, deixando o produto do furto, 

que foi devolvido à vítima pela DGV.

Alojamento Masculino 6 (M6) 26/10/2018 11:15 Tentativa de Furto Bicicleta

Artigo 155, parágrafo quarto, inc. I

combinado com artigo 14, inc. II,

ambos do  Código Penal

Aluno  Masculino  
Data e hora aqui registradas se referem ao momento da comunicação. A bicicleta estava trancada no momento do furto. A vítima

informou que quando foi pegar a sua bicicleta observou que o cadeado foi danificado.

Furto de Patrimônio Público

Local Data da Ocorrência Hora Ocorrência Tipo Classificação Vítima Autor do Fato Sexo Vítima Sexo Autor do Fato Observação 

Entre o Instituto de Veterinária (IV) e o Instituto de 

Tecnologia (IT)
01/02/2018 Entre 11:00 e 12:30 Furto de Patrimônio Público Gaiolas Artigo 155 do Código Penal Universidade    

O local representativo para esta ocorrência é o Instituto de Veterinária (IV). Determinado trabalho de pesquisa realizado por aluno

consistia em capturar primatas para verificar a existência de certas patologias no animal. As gaiolas eram colocadas em vários pontos.

Todas foram subtraídas.

Novo Hotel Universitário 11/02/2018 19:00 Furto de Patrimônio Público
Várias torneira, chuveiros e 

vasos sanitários
Artigo 155 do Código Penal Universidade    O fato foi constatado pelo vigilante ao assumir o posto de serviço e vistoriar o local.

Departamento de Fitotecnia/Fitopatologia 12/03/2018 8:00 Furto de Patrimônio Público Botija de gás
Artigo 155, parágrafo quarto, inc. I do

Código Penal
Universidade    

Data e hora aqui registradas se referem ao momento da comunicação. Depois de comunicado o fato, a DGV foi até o local e contatou

que houve arrombamento do basculante da cozinha dos fundos, por onde foi retirado o objeto.
Biblioteca Central Antiga 06/04/2018 16:54 Furto de Patrimônio Público Separadores de livro Artigo 155 do Código Penal Universidade Aluno  Masculino Três alunos foram autores do furto. O servidor de plantão no monitoramento observou a ação. Houve flagrante. 

Pitágoras
Entre 26 e 

27/04/2018
 Furto de Patrimônio Público Datashow Artigo 155 do Código Penal Universidade    

Houve também furto de patrimônio particular. O fato foi comunicado à DGV em 03/05/2018. O datashow e o celular foram guardados

em um armário em 26/04/2018. No dia seguinte, os objetos desapareceram.
Entre o Instituto de Zootecnia (IZ) e o Departamento 

de Geociências (DEGEO)
16/05/2018

15:00 

aproximadamente
Furto de Patrimônio Público Cabo de energia Artigo 155 do Código Penal Universidade    

O local representativo para esta ocorrência é em frente ao DEGEO. O fato foi constatado pelo servidor do setor elétrico após receber

reclamações sobre falta de energia.

Horticultura 29/06/2018  Furto de Patrimônio Público 2 (duas) roçadeiras Artigo 155 do Código Penal Universidade
Pessoa sem vínculo com 

a Universidade
 Masculino A data aqui registrada se refere ao dia em que as roçadeiras foram recuperadas com a participação da DGV.
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Furto

Local Data da Ocorrência Hora Ocorrência Tipo Classificação Vítima Autor do Fato Sexo Vítima Sexo Autor do Fato Observação 

Ao lado do Setor de Transporte 02/01/2018  Furto

Telha, toda a mobília e a 

máquina de lavar. Porta 

arrombada

Artigo 155, parágrafo quarto, inc. I do

Código Penal

Dependente de servidor 

falecido
   A data aqui registrada se refere à data da comunicação. As telhas estavam no quintal.

Corredor dos Alojamentos Masculinos 09/01/2018 7:30 Furto Moto Artigo 155 do Código Penal Aluno  Masculino  Data e hora aqui registradas se referem ao momento da comunicação. A moto estava estacionada no corredor do alojamento.

Estacionamento da Biblioteca Central 10/01/2018  Furto Placa de veículo Artigo 155 do Código Penal Servidor  Masculino  A data aqui registrada se refere à data da comunicação. 

Hall dos Alojamentos Masculinos 10/03/2018 1:50 Furto Moto Artigo 155 do Código Penal Aluno  Masculino  

A hora aqui registrada se refere ao momento da comunicação. A vítima informou o ocorrido e foram realizadas buscas na áreas, bem

como foi observado o monitoramento por câmeras, sem constatação de anormalidade. A vítima declarou que o autor do fato não ligou

a moto, levou-a empurrando.

Sala de Estudos (Em Frente ao Restaurante 

Universitário)
21/03/2018

14:30 

aproximadamente
Furto Celular Artigo 155 do Código Penal Aluno

Pessoa sem vínculo com 

a Universidade
Masculino Masculino

A vítima narrou que estava sentada no banco do corredor da sala de estudos com seu celular ao lado de sua perna. Chegou então um

rapaz que vendia balas e doces, sentou do lado dela e começou conversar. Depois, o rapaz foi embora e quando a vítima percebeu, o

seu celular não estava mais ao seu lado.

Prédio principal do Instituto de Florestas (IF) 27/04/2018  Furto Furadeira Artigo 155 do Código Penal
Empregado de empresa 

terceirizada
 Masculino  A vítima desconfiou dos ocupantes de um veículo da mesma empresa que vítima trabalha.

Rua UBZ (IZ) 27/04/2018  Furto Dinheiro Artigo 155 do Código Penal Servidor  Masculino  
A data aqui registrada se refere à data da comunicação. A vítima relatou que R$ 1300,00 (mil e trezentos reais) sumiram de sua

residência, esta não foi arrombada e ninguém tem a chave da mesma.

Pitágoras
Entre 26 e 

27/04/2018
 Furto Celular Artigo 155 do Código Penal Aluno  Masculino  

Houve também furto de patrimônio público. O fato foi comunicado à DGV em 03/05/2018. O datashow e o celular foram guardados em

um armário em 26/04/2018. No dia seguinte, os objetos desapareceram.

Atrás do Instituto de Biologia (IB) 13/05/2018 21:00 Furto Mesas cadeiras Artigo 155 do Código Penal     
A vítima é desconhecida. A equipe de plantão recebeu informação sobre um furto em andamento, compareceu ao local, mas não

avistou ninguém, e então recolheu o restante dos objetos. 

Em Frente ao Instituto de Biologia (IB) 06/06/2018
14:30 

aproximadamente
Furto Celular e mochila Artigo 155 do Código Penal Aluno  Feminino  

A equipe de plantão estava nas proximidades quando foi informada pelo rádio do ocorrido. Realizou buscas mas não encontrou

ninguém.

Bovino de Leite 23/06/2018 9:30 Furto
2 (dois) arreios, 2 (duas) 

mantas e 1 (uma) faca

Artigo 155, parágrafo quarto, inc. I do

Código Penal

Empregado de empresa 

terceirizada
 Masculino  Vítima informou que o local onde ficavam os materiais foi arrombado.

Laboratório de Anatomia Humana da Educação Física 30/07/2018 9:30 Furto
Torneiras, fechaduras, 

caixas de lâmpada, etc.

Artigo 155, parágrafo quarto, inc. I do

Código Penal
Empreiteira    

Data e hora aqui registradas se referem ao momento da comunicação. O responsável pela obra detectou o arrombamento da porta de

onde se encontravam diversos materiais que foram subtraídos.

Bovino de Leite 11/08/2018 7:50 Furto
Ferramentas e 5 (cinco) 

litros de gasolina

Artigo 155, parágrafo quarto, inc. I do

Código Penal
Universidade    

Data e hora aqui registradas se referem ao momento da comunicação. Servidor do local, ao chegar para trabalhar, observou o cadeado

cortado e jogado no chão, e o material subtraído.

Alojamento Feminino 1 (F1) 14/08/2018 11:25 Furto
Dinheiro, sacola e copos 

térmicos
Artigo 155 do Código Penal Aluno  Feminino  

Alunas foram vítimas do furto. O fato vem ocorrendo a cerca de 9 (nove) meses, segundo a comunicante, não há qualquer violação no

local.
Alojamento Masculino 1 (M1) 28/08/2018  Furto Violão, patins e roupas Artigo 155 do Código Penal Aluno  Masculino  Narrou a vítima que, ao chegar no local, deu falta dos objetos.

Próximo ao Corredor dos Alojamentos  Masculinos 06/09/2018  Furto Placa de veículo Artigo 155 do Código Penal Aluno  Masculino  Disse a vítima que estacionou o veículo às 03:00, e quando foi sair com o carro, notou o ocorrido. 

Rua da Pátria no Bairro Ecologia 06/09/2018  Furto Aparelho de TV Artigo 155 do Código Penal Servidor
Pessoa sem vínculo com 

a Universidade
Feminino Masculino Um elemento disse que era "da obra" entrou e subtraiu o bem da vítima.

Alojamento Masculino 1 (M1) 09/10/2018
18:30 

aproximadamente
Furto Celular Artigo 155 do Código Penal Aluno  Masculino  A vítima narrou que o fato ocorre enquanto tomava banho, pois deixou o aparelho na parede do box.

Ciclovia (em Frente ao Gavião Dourado) 12/10/2018  Furto Celular Artigo 155 do Código Penal Aluno  Feminino  A vítima não quis fazer o registro.

Pavilhão de Aulas Teóricas (PAT) 23/10/2018 14:00 Furto Tablet
Artigo 155, parágrafo quarto, inc. IV do

Código Penal
Aluno

Pessoa sem vínculo com 

a Universidade
Feminino Feminino e Masculino

Alega a vítima que estava na sala de estudos e que saiu para atender o celular. Quando retornou, o objeto havia sumido, bem como

um casal que estava no local.

Alojamento Masculino 3 (M3) 24/10/2018  Furto Dinheiro e Celular Artigo 155 do Código Penal Aluno  Masculino  
O fato foi comunicado em 25/10/2018. Ocorreu uma festa no quarto e havia várias pessoas estranhas no local. A vítima informou que

teve sua mochila revirada enquanto dormia, ocorrendo a subtração dos seus bens.

Avicultura 01/11/2018
17:00 

aproximadamente
Furto 3 (três) sacos de ração

Artigo 155, parágrafo quarto, inc. I do

Código Penal
Universidade

Pessoa sem vínculo com 

a Universidade
 Masculino

A equipe de plantão recebeu denúncia anônima de que um homem arrombou a porta da fábrica de ração, colocou 3 (três) sacos de

ração em uma carroça e se evadiu do local. A DGV foi ao local e prendeu em flagrante o elemento, conduzindo-o para a 48ª DP

(Quadragésima-oitava Delegacia Policial).

Alojamento Masculino 2 (M2)
Entre 15 e 

16/11/2018
Entre 21:30 e 00:30 Furto Notebook Artigo 155 do Código Penal Aluno  Masculino  A vítima informou que não havia sinal de arrombamento.

Alojamento Masculino 6 (M6)
Entre 20 e 

21/11/2018

00:00 

aproximadamente
Furto

Carteira com cartão de 

crédito e documentos 

pessoais

Artigo 155 do Código Penal Aluno  Masculino  Informou a vítima que o crime ocorreu no intervalo entre sua ida ao banheiro e retorno para o quarto.

Alojamento Masculino 3 (M3)
Entre 14 e 

21/11/2018
 Furto Notebook Artigo 155 do Código Penal Aluno  Masculino  A vítima relatou que foi para sua casa por causa dos feriados e quando retornou, deu falta do bem.

Futura Sede do DAST (Divisão de Atenção à Saúde do 

Trabalhador)
29/11/2018  Furto

Ferramentas, micro-ondas, 

bebedouro, furadeira, etc.
Artigo 155 do Código Penal

Empresa prestadora de 

serviços da obra
    

Pitágoras 28/04/2018 22:30 Tentativa de Furto Celular

Artigo 14, parágrafo segundo

combinado com artigo 155, parágrafo

quarto A, inc. IV, ambos do Código

Penal

Aluno de outra IFES
Pessoa sem vínculo com 

a Universidade
 Masculino

Dois homens foram autores do fato. As vítimas narraram que 2 (dois) elementos em uma moto se aproximaram do grupo e disseram

para passarem os celulares. O grupo correu e gritou muito, fazendo com que os indivíduos se evadissem do local. O grupo afirmou que

os indivíduos não aparentavam estar armados. Somente um casal informou matrícula, e não consta registro da quantidade total de

vítimas. O grupo disse que estava na Rural devido a um evento que ocorria aqui e circulavam entre o ICHS e a CAUR.

Injúria

Local Data da Ocorrência Hora Ocorrência Tipo Classificação Vítima Autor do Fato Sexo Vítima Sexo Autor do Fato Observação 

Em Frente à Divisão de Guarda e Vigilância (DGV) 28/02/2018  Injúria Recíproca Artigo 140 do Código Penal Servidor Servidor   
Discussão entre servidores que teve início no Km 7 da BR-465 (primeira passarela) por conta de uma "fechada" dada na viatura oficial.

A discussão continuou e terminou na DGV, onde ocorreu xingamentos de ambas as partes.

Alojamento Feminino 3 (F3) 11/03/2018 21:00 Injúria  Artigo 140 do Código Penal Aluno Aluno Feminino Feminino

Houve também ameaça. A hora aqui registrada se refere ao momento da comunicação. As vítimas informaram à autora de sua saída do

quarto e indagaram se ela já havia sido procurada pelo setor competente. Logo então a autora do fato negou agressivamente,

insultando e ameaçando as moradoras do quarto. Essas últimas também informaram que tal fato já aconteceu anteriormente em

dezembro de 2017.
Rua UBD - Instituto de Florestas (IF) 15/05/2018  Injúria  Artigo 140 do Código Penal Morador Morador Masculino Feminino A vítima relata que sua vizinha vem lhe chamando de ladrão e maconheiro.

Restaurante Universitário (RU) 19/06/2018  Injúria  Artigo 140 do Código Penal Servidor Aluno Feminino Feminino

Houve também constrangimento ilegal. O fato foi comunicado em 20/06/2018. A aluna pegou duas quentinhas, dizendo que uma delas

era para o seu amigo. Então a servidora foi atrás da aluna e falou que ela não poderia pegar duas quentinhas. A aluna jogou a refeição

atingindo a servidora e em 20/06/2018 a servidora impediu a aluna de entrar no Restaurante Universitário (RU).
Sindicato dos Trabalhadores em Educação da UFRRJ 

(SINTUR)
30/07/2018 12:45 Injúria Recíproca Artigo 140 do Código Penal Ex-aluno Ex-aluno Feminino Masculino Alegou o ex-aluno que o motivo da contenda se refere ao ventilador, pois um queria que ficasse ligado e outro não.

Prédio de Química (PQ) 07/08/2018 10:15 Injúria  Artigo 140 do Código Penal
Empregado de empresa 

terceirizada
Servidor Feminino Masculino  

Restaurante Universitário (RU) 20/08/2018
8:00 

aproximadamente
Injúria Recíproca

Artigo 140, parágrafo segundo do

Código Penal
Aluno Aluno Feminino Masculino

A aluna relatou, na 48ª DP (quadragésima-oitava delegacia de policia), que o aluno chegou xingando-a no RU. Na saída, a aluna

questionou o autor do xingamento e jogou iogurte, que  estava no copo, em cima do aluno. Este deu um soco na cabeça da aluna. 

Anexo ao Prédio de Química (PQ') 20/10/2018
12:40 

aproximadamente
Injúria Contra servidor

Artigo 141, parágrafo segundo do

Código Penal
Servidor Aluno Masculino Feminino

Houve também, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, fotografia de menor nua. O agente de segurança em serviço no ICHS 

(Instituto de Ciências Humanas e Sociais) avistou um homem com umas jovens entrando no PQ' e comunicou o fato à DGV. A equipe

foi ao local e encontrou no interior do prédio 1 (um) homem acompanhado de 3 (três) meninas, irmãs, sendo 2 (duas) delas sem

vínculo com a Universidade - uma menor e outra maior - e a terceira, uma aluna dessa instituição. O indivíduo tirava foto da menor

sem roupa, e a aluna ainda ofendeu a equipe que foi ao local.
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Lei de Crimes Ambientais

Local Data da Ocorrência Hora Ocorrência Tipo Classificação Vítima Autor do Fato Sexo Vítima Sexo Autor do Fato Observação 

Restaurante Universitário (RU)
Entre 29/06/2018 e 

01/07/2018
 Lei de Crimes Ambientais Pichação

Artigo 65 da Lei 9605/98 (Lei de

Crimes Ambientais)
Universidade    Um funcionário que trabalha no local relatou que o fato ocorreu entre o período noturno de sexta-feira e o período diurno de domingo.

Instituto de Veterinária (IV) 14/10/2018 11:20 Lei de Crimes Ambientais
Abandono de animal (um 

cão)

Artigo 32 da Lei 9605/98 (Lei de

Crimes Ambientais)

Coletividade/meio 

ambiente

Pessoa sem vínculo com 

a Universidade
  

Um veículo parou no portão do Instituto de Veterinária (IV), área externa, e os ocupantes do carro foram andando até IV onde

abandonaram o animal deixando-o amarrado.

Alojamento Feminino 3 (F3) 12/12/2018  Lei de Crimes Ambientais Maus tratos aos animais
Artigo 32 da Lei 9605/98 (Lei de

Crimes Ambientais)
 Aluno  Feminino

A data aqui registrada se refere à data da comunicação. Desentendimento entre alunas residentes do mesmo quarto por conta de uma

possuir um animal de estimação. Uma discente afirma que foi ameaçada e a que possui o animal acusa a outra de maltratar seu

animal.

Lei de Drogas

Local Data da Ocorrência Hora Ocorrência Tipo Classificação Vítima Autor do Fato Sexo Vítima Sexo Autor do Fato Observação 

Antigo Restaurante no Alojamento Feminino 6 (F6) 16/05/2018  Lei de Drogas Tráfico de drogas
Artigo 33 da Lei 11.343/2006 (Lei de

Drogas)
Coletividade

Pessoa sem vínculo com 

a Universidade
 Feminino

A equipe atendeu uma solicitação e foi informada no local que uma "menina" estava vendendo droga em uma sala do prédio e,

segundo informações, reside nos alojamentos, mas não é aluna.

Alojamento Masculino 3 (M3) 03/12/2018 9:20 Lei de Drogas Venda de drogas
Artigo 33 da Lei 11.343/2006 (Lei de

Drogas)
Coletividade Aluno  Masculino

Houve também ameaça. Data e hora aqui registradas se referem ao momento da comunicação. Um aluno convidou uma menina que

circulava no corredor do alojamento para entrar no seu quarto. Ela entrou e viu que não havia drogas no local e saiu dizendo que tinha

que pegar "umas paradas" com outro aluno. Um dia após, esse aluno ameaçou o primeiro dizendo que ele estava assustando sua

cliente.

Alojamento Masculino 5 (M5) 19/12/2018  Lei de Drogas Uso de Drogas
Artigo 28 da Lei 11.343/2006 (Lei de

Drogas)

Pessoa sem vínculo com 

a Universidade
Aluno Feminino Masculino

A equipe de plantão compareceu à Praça da Alegria e foi informada que uma jovem sem vínculo com a universidade vinha ao

alojamento para fazer uso de drogas.

Ocorrências Externas

Local Data da Ocorrência Hora Ocorrência Tipo Classificação Vítima Autor do Fato Sexo Vítima Sexo Autor do Fato Observação 

Rua de acesso ao Centro de Atenção Integral à Criança 

e ao Adolescente (CAIC)
09/01/2018  Dano ao Patrimônio Público Corte de cabo de fibra ótica

Artigo 163, paragrafo único, inc. III do

Código Penal
Universidade    A data de comunicação do fato foi 26/01/2018. Na ocasião do reparo do cabo, o técnico constatou que foi cortado.

Colégio Técnico da Universidade Rural (CTUR) 29/01/2018
18:00 

aproximadamente
Dano ao Patrimônio Público

Fios do farol do ônibus, 

cabos do freio e da porta, 

todos cortados

Artigo 163, paragrafo único, inc. III do

Código Penal
Universidade    

Data e hora aqui registradas se referem ao momento da constatação. O motorista ao chegar no local encontrou o veículo com os cabos

e fios cortados.

Elipse Baixa 19/04/2018  Dano ao Patrimônio Público Porta arrombada
Artigo 163, paragrafo único, inc. III do

Código Penal
Universidade    

As chaves do PNR (Próprios Nacionais Residenciais) foram entregues ao servidor. Este, quando chegou ao local, constatou a violação

do imóvel.
Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente 

(CAIC)
24/06/2018 18:30 Dano ao Patrimônio Público Armários arrombados

Artigo 163, paragrafo único, inc. III do

Código Penal
CAIC    Data e hora aqui registradas se referem ao momento da constatação. O fato foi constatado pelo vigilante de plantão no local.

Elipse Baixa 01/08/2018 12:30 Furto
Diversos pertences na 

residência

Artigo 155, parágrafo quarto, inc. I do

Código Penal
Servidor  Masculino  

Data e hora aqui registradas se referem ao momento da comunicação. A vítima relatou que, ao chegar no local, observou a porta dos

fundos arrombada e diversos materiais subtraídos.
Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente 

(CAIC)
09/08/2018  Furto Carne e leite

Artigo 155, parágrafo quarto, inc. I do

Código Penal
CAIC    Funcionário que trabalha no local percebeu a violação do freezer e a subtração dos alimentos e comunicou o fato à DGV.

Ponto de ônibus do Instituto de Ciências Humanas e 

Sociais (ICHS)
28/08/2018

05:00 

aproximadamente
Homicídio  

Artigo 121 e artigo 129 amparados pelo

artigo 25, todos do Código Penal

Pessoa sem vínculo com 

a Universidade

Pessoa sem vínculo com 

a Universidade
Masculino Masculino

Houve também roubo e tentativa de roubo. Dois homens foram autores do fato. Um carro passou em frente ao ponto, saiu dele um

elemento que portava uma arma e mandou o aluno entregar o celular, o que foi feito. Ao abordar a 2ª (segunda) vítima, ouviu-se

disparos, quando o 2º (segundo) elemento saiu do carro em direção à 2ª (segunda) vítima. Esta efetuou disparos e mais uma vez

foram ouvidos outros disparos. O caso foi levado para 48ª DP. Um dos assaltantes morreu no local e o outro foi ferido.

Rua Cruzeiro no Bairro Ecologia 28/07/2018  Lesão Corporal Mordida de cachorro
Artigo 129, parágrafo sexto do Código

Penal
Servidor Morador Feminino Masculino A vítima alega que não tem portão na casa do proprietário do animal que foi para a rua morder a vítima.

Rua que Liga a Elipse com a Esquina do Pecado (Bairro 

Ecologia)
16/05/2018 8:15 Roubo Celular e dinheiro Artigo 157 do Código Penal     

Um veículo com dois indivíduos passou pela vítima e parou mais adiante. O carona saiu do carro abordou a vítima e lhe subtraiu os

pertences.

Em Frente ao Colégio Presidente Dutra 16/05/2018 22:00 Roubo Celular Artigo 157 do Código Penal
Pessoa sem vínculo com 

a Universidade
 Feminino e Masculino  O fato foi comunicado em 22/05/2018. Não há informações sobre o autor do roubo.

Ponto de ônibus do Instituto de Ciências Humanas e 

Sociais (ICHS)
10/08/2018

21:30 

aproximadamente
Roubo 4 (quatro) celulares

Artigo 157, parágrafo segundo, inc. II

do Código Penal
Aluno

Pessoa sem vínculo com 

a Universidade
Feminino Feminino e Masculino

Quatro alunas foram vítimas e um casal foi autor do roubo. As vítimas estavam no ponto quando parou uma moto com um homem

como condutor e a mulher como carona. Anunciaram o assalto e subtraíram os pertences das vítimas.

Rua da Pátria no Bairro Ecologia 14/08/2018 19:10 Roubo Bolsa, celular e chaves
Artigo 157, parágrafo segundo, inc. II

do Código Penal
Servidor  Feminino  Dois homens foram autores do roubo. A vítima foi abordada por 2 (dois) elementos que estavam em uma moto.

Ponto de Ônibus do Instituto de Ciências Humanas e 

Sociais (ICHS)
28/08/2018

05:00 

aproximadamente
Roubo Celular Artigo 157 do Código Penal Aluno

Pessoa sem vínculo com 

a Universidade
Masculino Masculino

Houve também tentativa de roubo e homicídio. Dois homens foram autores do fato. Um carro passou em frente ao ponto, saiu dele um

elemento que portava uma arma e mandou o aluno entregar o celular, o que foi feito. Ao abordar a 2ª (segunda) vítima, ouviu-se

disparos, quando o 2º (segundo) elemento saiu do carro em direção à 2ª (segunda) vítima. Esta efetuou disparos e mais uma vez

foram ouvidos outros disparos. O caso foi levado para 48ª DP. Um dos assaltantes morreu no local e o outro foi ferido.

Rodovia BR-465 em Frente ao CAIC (Centro de 

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente)
23/12/2018 17:40 Roubo 2 (dois) veículos Artigo 157 do Código Penal     

A hora aqui registrada se refere ao momento da comunicação. Houve um comunicado para o PPUR (Portão Principal da Universidade

Rural) de que uns elementos roubaram 2 (dois) veículos na BR-465 na altura do CAIC. Esse fato foi comunicado à PM (Polícia Militar)

pela DGV.

Rua de Acesso à Cancela da Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)
17/08/2018  Tentativa de Roubo  

Artigo 14, parágrafo segundo

combinado com artigo 157, ambos do

Código Penal

Servidor  Masculino  
Dois homens foram autores do fato. A vítima alegou que foi perseguida por 2 (dois) elementos que estavam em uma moto e que eles

só pararam de persegui-la quando a vítima, em seu automóvel, rompeu a cancela da rua.

Ponto de Ônibus do Instituto de Ciências Humanas e 

Sociais (ICHS)
28/08/2018

05:00 

aproximadamente
Tentativa de Roubo  Artigo 157 do Código Penal

Pessoa sem vínculo com 

a Universidade

Pessoa sem vínculo com 

a Universidade
Masculino Masculino

Houve também roubo e homicídio. Dois homens foram autores do fato. Um carro passou em frente ao ponto, saiu dele um elemento

que portava uma arma e mandou o aluno entregar o celular, o que foi feito. Ao abordar a 2ª (segunda) vítima, ouviu-se disparos,

quando o 2º (segundo) elemento saiu do carro em direção à 2ª (segunda) vítima. Esta efetuou disparos e mais uma vez foram ouvidos

outros disparos. O caso foi levado para 48ª DP. Um dos assaltantes morreu no local e o outro foi ferido.

Outros

Local Data da Ocorrência Hora Ocorrência Tipo Classificação Vítima Autor do Fato Sexo Vítima Sexo Autor do Fato Observação 

Restaurante Universitário (RU) 19/06/2018  Constrangimento Ilegal  Artigo 146 do Código Penal Aluno Servidor Feminino Feminino

Houve também injúria. O fato foi comunicado em 20/06/2018. A aluna pegou duas quentinhas, dizendo que uma delas era para o seu

amigo. Então a servidora foi atrás da aluna e falou que ela não poderia pegar duas quentinhas. A aluna jogou a refeição atingindo a

servidora e em 20/06/2018 a servidora impediu a aluna de entrar no Restaurante Universitário (RU).

Parque Aquático 01/09/2018  Desacato  Artigo 331 do Código Penal Servidor Aluno Masculino Feminino
Grupo de alunos usando a piscina sem autorização foi abordado pela equipe do plantão, então uma aluna disse que quando alunas são

estupradas a Guarda não aparece.

Anexo ao Prédio de Química (PQ') 20/10/2018
12:40 

aproximadamente

Estatuto da Criança e do 

Adolescente
Fotografar menor nua

Artigo 240, parágrafo segundo, inc. II

da Lei 8069/90 (Estatuto da Criança e

do Adolescente)

Pessoa sem vínculo com 

a Universidade

Pessoa sem vínculo com 

a Universidade
Feminino Feminino e Masculino

Houve também injúria. O agente de segurança em serviço no ICHS (Instituto de Ciências Humanas e Sociais) avistou um homem com

umas jovens entrando no PQ' e comunicou o fato à DGV. A equipe foi ao local e encontrou no interior do prédio 1 (um) homem

acompanhado de 3 (três) meninas, irmãs, sendo 2 (duas) delas sem vínculo com a Universidade - uma menor e outra maior - e a

terceira, uma aluna dessa instituição. O indivíduo tirava foto da menor sem roupa, e a aluna ainda ofendeu a equipe que foi ao local.

Pasto da Bovino de Leite 10/08/2018  Invasão de Terra  Artigo 161 do Código Penal     A data aqui registrada se refere à data da constatação.

Escadaria de Acesso aos Alojamentos Masculinos 24/12/2018 14:45 Porte Ilegal de Arma de Fogo  
Artigo 14 da Lei 10.826/03 (Estatuto do

Desarmamento)
 

Pessoa sem vínculo com 

a Universidade
 Masculino

O fato foi comunicado em 26/12/2018 às 11:45. Um carro parou em frente à escadaria dos alojamentos, de onde saíram 2 (dois)

elementos, sendo que 1 (um) deles portava uma arma, possivelmente uma pistola calibre 380 (trezentos e oitenta). Os elementos

subiram a escadaria e 5 (cinco) minutos depois voltaram com uma garrafa de água, entraram no carro e foram embora.
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Ocorrências 2018

Roubo

Local Data da Ocorrência Hora Ocorrência Tipo Classificação Vítima Autor do Fato Sexo Vítima Sexo Autor do Fato Observação 

Portão do Instituto de Veterinária (IV) 23/01/2018  Roubo  Artigo 157 do Código Penal
Pessoa sem vínculo com 

a Universidade
 Masculino  

Foi informado ao Portão Principal da Universidade (PPUR) o crime ocorrido. Não consta nenhuma informação sobre os pertences

subtraídos, nem quantos elementos eram, nem a dinâmica do fato.

Próximo ao Instituto de Agronomia (IA) 23/02/2018 11:30 Roubo Notebook e celular
Artigo 157, parágrafo segundo, inc. II

do Código Penal
Aluno

Pessoa sem vínculo com 

a Universidade
Masculino Masculino Data e hora aqui registradas se referem ao momento da comunicação. Dois homens foram autores do roubo.

Área do Instituto de Florestas (IF) 08/03/2018
13:00 

aproximadamente
Roubo

Dois celulares. Com 

emprego de arma de fogo

Artigo 157, parágrafo segundo, inc. II e

parágrafo segundo A, inc. I do Código

Penal

Aluno
Pessoa sem vínculo com 

a Universidade
Feminino e Masculino Masculino

Um casal de alunos foi vítima do roubo e dois homens foram autores do mesmo. As vítimas foram abordadas pelos dois elementos que

vinham em duas bicicletas atrás das vítimas e somente um portava arma de fogo. Após a subtração dos pertences das vítimas, os

indivíduos se evadiram em direção à ciclovia.

Departamento de Solos 13/03/2018 12:10 Roubo  
Artigo 157, parágrafo segundo, inc. II

do Código Penal
Aluno

Pessoa sem vínculo com 

a Universidade
Feminino Masculino A vítima, ao sair do local, foi abordada por 2 (dois) elementos que estavam de bicicleta e lhe subtraíram o bem.

Portão do Instituto de Veterinária (IV) 22/03/2018 19:00 Roubo Celular Artigo 157 do Código Penal Aluno
Pessoa sem vínculo com 

a Universidade
Masculino Masculino

A hora aqui registrada se refere ao momento da comunicação. A vítima informou que foi abordada por um elemento que, com uma das

mãos sob a camisa, roubou o seu celular.

Praça de Desportos 22/03/2018 4:15 Roubo Celular Artigo 157 do Código Penal Aluno
Pessoa sem vínculo com 

a Universidade
Masculino Masculino O fato foi comunicado em 23/03/2018. Dois homens foram autores do fato.

Avicultura 02/04/2018 14:20 Roubo Celular Artigo 157 do Código Penal
Pessoa sem vínculo com 

a Universidade

Pessoa sem vínculo com 

a Universidade
Feminino Masculino

Uma menor foi vítima, e dois homens foram autores do fato. Dois indivíduos agarraram a vítima e tentaram jogá-la dentro do carro,

porém, sem sucesso. Durante a briga, o telefone parou dentro do carro. O fato foi comunicado à 48ª DP em 02/04/2018 e à DGV em

03/04/2018.

Portão do Instituto de Veterinária (IV) 05/06/2018 20:00 Roubo
Celular. Com emprego de 

arma de fogo

Artigo 157 parágrafo segundo A, inc. I,

do Código Penal
Parente de servidor

Pessoa sem vínculo com 

a Universidade
 Masculino A vítima relatou que o elemento estava em uma bicicleta e que portava uma pistola.

Departamento de Produtos Florestais (DPF-IF) 04/07/2018 8:00 Roubo
Celular. Com emprego de 

arma de fogo
Artigo 157 do Código Penal

Pessoa sem vínculo com 

a Universidade

Pessoa sem vínculo com 

a Universidade
Feminino Masculino A vítima informou que o indivíduo aparentava estar com um revólver.

Rua do Pinta Cega 05/07/2018 7:05 Roubo
Celular. Com emprego de 

arma de fogo
Artigo 157 do Código Penal Morador da Universidade

Pessoa sem vínculo com 

a Universidade
 Masculino Segundo a vítima, o indivíduo estava em uma bicicleta, passou pela vítima e anunciou o assalto, colocando a mão embaixo da blusa.

Em Frente à Biblioteca Central Antiga 30/10/2018
06:30 

aproximadamente
Roubo Celular Artigo 157 do Código Penal Servidor

Pessoa sem vínculo com 

a Universidade
Feminino Masculino

A vítima fazia caminhada pela manhã utilizando fone de ouvido no celular. Um homem de bicicleta veio em sua direção, puxou de sua

mão e foi embora.
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