
Ocorrências 2017Essa tabela foi elaborada com base exclusivamente nos registros do livro de ocorrências do ano de 2019, 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 .

Abuso Sexual

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

Próximo ao Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) 27/02/2019 19:00 Abuso Sexual Assédio e ameaça Aluno
Pessoa sem vínculo com a 

Universidade
Feminino Masculino

Aluna foi assediada por rapaz que conheceu a 1 ano ao caminhar com o mesmo em direção ao alojamento. O rapaz se declarou para a vítima insinuando que deviam 

ficar juntos, que se ela não quisesse ele teria que estuprá-la e a pegar a força.

Pavilhão Central (P1) 21/05/2019 20:00 Abuso Sexual Assédio Aluno do Pré-ENEM Aluno Masculino Masculino Ocorrência registrada pelo professor do Pré-ENEM, tendo como testemunha um outro aluno do curso preparatório.

Rua  entre o PAT e o Restaurante Universitário 03/07/2019 20:15 Abuso Sexual Tentativa de estupro Aluno
Pessoa sem vínculo com a 

Universidade
Feminino Masculino Aluna ao sair do PAT seguindo em direção a Praça da Alegria foi abordada por um elemento onde houve agressões, tentativa de assalto e estupro.

Alojamento Masculino 3 (M3) 11/11/2019 14:00 Abuso Sexual Assédio Aluno Aluno Feminino Masculino
Uma aluna da UFRRJ veio ao DGV nesta data para registrar o assédio sexual sofrido pela mesma por meio de um aluno da universidade. A vítima relata que o assediador 

queria encontrar com ela no meio do mato e que ela não poderia gritar para que ele "entrasse" nela. A localização aqui registrada refere-se ao endereço do assediador.

Alojamento Masculino 3 (M3) 11/11/2019 14:00 Abuso Sexual Assédio Aluno Aluno Feminino Masculino

Uma aluna da UFRRJ veio ao DGV nesta data para registrar o assédio sexual sofrido pela mesma por meio de um aluno da universidade. A vítima relata que o assediador 

a chamou para entrar em seu quarto, pediu um abraço e a empurrou em sua cama, prendendo-a, contra sua vontade a fim de ter relações sexuais com a vítima, que 

conseguiu se desvencilhar. A localização aqui registrada refere-se ao endereço do assediador.

Alojamento Masculino 3 (M3) 12/11/2019 11:00 Abuso Sexual Assédio Aluno Aluno Feminino Masculino

Uma aluna da UFRRJ veio ao DGV nesta data para registrar o assédio sexual sofrido pela mesma por meio de um aluno da universidade. A vítima relata que o assediador 

foi até sua casa lamentar-se do falecimento de sua avó, entretanto, a intenção do mesmo era de ter relações sexuais com a moça e ficou insistindo para tal fato, negado 

pela vítima. Com a chegada de uma vizinha, o rapaz evadiu-se da casa. A localização aqui registrada refere-se ao endereço do assediador.

Alojamento Masculino 3 (M3) 12/11/2019 11:00 Abuso Sexual Agressão Física Aluno Aluno Feminino Masculino

Uma aluna da UFRRJ veio ao DGV nesta data para registrar o assédio sexual sofrido pela mesma por meio de um aluno da universidade. A vítima afirma que teve um 

relacionamento com este rapaz, porém não manteve devido ao seu jeito agressivo de ser. A vítima relata que já foi estrangulada pelo mesmo para poder fazer sexo, 

além de ser imobilizada. A localização aqui registrada refere-se ao endereço do abusador.

Rua entre a Residência Oficial e o Jardim Botânico 03/12/2019 7:00 Abuso Sexual Tentativa de estupro Filho de servidor
Pessoa sem vínculo com a 

Universidade
Feminino Masculino

Moça estava indo para escola quando o meliante surgiu e a abraçou, ameaçando-a. A jovem então correu e o suspeito evadiu-se. Segundo a vítima, é a segunda vez que 

o mesmo homem tenta atacá-la.

Alojamento Masculino 3 (M3) 04/12/2019 14:00 Abuso Sexual Assédio Aluno Aluno Feminino Masculino Aluna relata que sofreu importunação sexual por outro aluno residente do M3. A localização aqui registrada refere-se ao endereço do suspeito.

Agressão

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

Alojamento Feminino 2 (F2) 08/03/2019 0:00 Agressão Física Aluno Aluno Feminino Feminino Desavença entre alunas que eram do mesmo quarto devido ao sumiço dos pertences de uma delas.

Restaurante Universitário (RU) 27/03/2019 17:35 Agressão Verbal Servidor Aluno Masculino Masculino Aluno agrediu verbalmente um funcionário do RU após o mesmo solicitar identificação.

Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) 02/05/2019 17:50 Agressão Física Aluno Servidor Masculino Masculino Servidor da DGV agrediu fisicamente aluno da UFRRJ, havendo testemunhas no local. Após o ocorrido o mesmo assumiu o fato e aceitou retratação.

Pavilhão Central (P1) 02/05/2019 0:00 Agressão Ofensa e agitação Servidor Aluno Masculino e Feminino Masculino Aluno encontava-se exaltado e ofendendo servidores na sala 61 do P1. Chegou a empurrar um dos servidores até ser contido.

Alojamento Masculino 2 (M2) 13/06/2019 11:30 Agressão Verbal e recíproca Aluno Aluno Masculino Masculino Desavença entre alunos do mesmo quarto.

Corredor próximo ao Alojamento Masculino 1 (M1) 13/06/2019 9:00 Agressão Verbal e física Aluno Aluno Masculino Masculino Aluno se exaltou com outro aluno agredindo-o de maneira física e verbal após o horário do café da manhã. 

Hall dos Alojamentos Femininos 13/06/2019 14:40 Agressão Física Aluno Aluno Feminino Masculino
Aluno passava pelo Hall dos alojamentos feminino quando os cães foram em cima dele, o mesmo revidou atacando os animais. Vendo toda a situação, uma aluna tentou 

intervir para que o rapaz não machucasse os animais, entretanto, o mesmo torceu os dedos da moça e ameaçou de matar s animais.

Alojamento Masculino 2 (M2) 01/07/2019 21:00 Agressão Recíproca Aluno Aluno Masculino Masculino Desavença entre alunos do mesmo quarto.

Rua de frente ao Pavilhão Central (P1) 17/07/2019 9:00 Agressão Verbal Empregado de empresa terceirizada Servidor Feminino Masculino Vigilante se exaltou com funcionária terceirizada da UFRRJ. A vítima registra que foi agredida verbalmente pelo guarda, havendo testemunhas.

Alojamento Masculino 2 (M2) 25/07/2019 9:35 Agressão Física Aluno Aluno Feminino Masculino
Aluno se comportou de maneira agressiva com outra estudante desta instituição, como o mesmo toma remédios controlados, a DGV foi acionada por apreensão de 

outrros estudantes.

Alojamento Masculino 3 (M3) 27/07/2019 22:40 Agressão Física Aluno Aluno Feminino e Masculino Feminino e Masculino Discussão entre casal no M3 gerou agressão física entre ambos.

Alojamento Masculino 5 (M5) 26/08/2019 23:10 Agressão Física e recíproca Aluno Aluno Masculino Masculino
Casal que reside no alojamento m5 juntamente com outro aluno entraram em discussão e partiram para agressões físicas após o consumo de bebida alcóolica e 

medicamentos anti-depressivos.

Alojamento Feminino 4 (F4) 30/09/2019 14:30 Agressão Física Aluno Aluno Feminino Feminino Alunas entraram em desavença e uma delas bateu na cara da outra.

Alojamento Feminino 4 (F4) 24/10/2019 21:44 Agressão Física Aluno Aluno Feminino Feminino Alunas do alojamento F4 se desentenderam e uma deu um tapa na cara da outra.

Alojamento Feminino 6 (F6) 27/10/2019 18:30 Agressão Física Aluno
Pessoa sem vínculo com a 

Universidade
Feminino Feminino Moradora do alojamento f6, ao tentar socorrer sua vizinha que tentava se suicidar, foi agredida pela mãe da mesma além de sofrer ameaças.

Alojamento Masculino 2 (M2) 12/11/2019 11:45 Agressão Física e verbal Aluno Aluno Masculino Masculino Desavença entre alunos do mesmo quarto.

Alojamento Masculino 2 (M2) 27/11/2019 3:30 Agressão Física Aluno Aluno Masculino Masculino Aluno residente do M2 relata que foi agredido por seu colega de quarto enquanto dormia.

Alojamento Feminino 6 (F6) 14/12/2019 19:30 Agressão Verbal Aluno Aluno Feminino Feminino Desentendimento entre alunas.

Ameaça

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

Portão Principal da Universidade Rural (PPUR) 19/01/2019 19:30 Ameaça Perseguição Filho de servidor
Pessoa sem vínculo com a 

Universidade
Feminino Masculino

Filha de servidor da UFRRJ vem recebendo ameaças constantes e perseguição de seu ex-companheiro. O mesmo veio a furtar a motocicleta da vítima e abandonou-a no 

PPUR.

Restaurante Universitário (RU) 01/03/2019 11:30 Ameaça Servidor Aluno Feminino Masculino Aluno que teria burlado a fila para a entrada do Restaurante Universitário se exaltou ao ser abordado pela funcionária do local, ameaçando-a e aos demais funcionários.

Hall do Alojamento Masculino 2 (M2) 02/04/2019 18:20 Ameaça Aluno
Pessoa sem vínculo com a 

Universidade
Masculino Masculino

Estudante da UFRRJ e morador do alojamento masculino relata que sofreu ameaças e humilhação de um vendedor que fica no corredos dos alojamentos. O fato se deu 

devido ao aluno estar devendo dinheiro a este vendedor.

Alojamento Feminino 4 (F4) 06/08/2019 10:00 Ameaça Aluno Aluno Feminino Masculino Aluno ameaçou agredir outras alunas e seu cachorro se o mesmo viesse a atacar sua cadela.

Alojamento Feminino 5 (F5) 19/08/2019 12:00 Ameaça Aluno Aluno Feminino Feminino Alunas do alojamento F5 estão preocupadas e se sentindo ameaçadas por uma colega de quarto que disse que iria matar a todas.

Alojamento Feminino 4 (F4) 21/08/2019 15:30 Ameaça Aluno Aluno Feminino Feminino
Aluna do alojamento F2 relata que vem sofrendo retaliações por suas colegas de quarto, chegando a ser ameaçada. O motivo seria a opinião contrária as colegas de 

quarto de introduzirem um animal para residir junto das mesmas.

Hall dos alojamentos 10/09/2019 19:20 Ameaça Verbal Aluno Aluno Feminino Feminino

Alojamento Feminino 1 (F1) 10/10/2019 17:00 Ameaça Agressão Física Aluno Aluno Feminino Masculino
Aluna desta IES, residente do F1, relata que sofreu uma tentativa de agressão por parte do ex-namorado. O motivo seria de que o mesmo não aceita o fim do 

relacionamento.

Alojamento Masculino 4 (M4) 19/11/2019 12:11 Ameaça Agressão Física Aluno Aluno Masculino Masculino Aluno residente do M4 relata que vem sofrendo ameaças de agressão física por um outro aluno do mesmo alojamento.

Alojamento Masculino 2 (M2) 26/11/2019 15:20 Ameaça Aluno Aluno Masculino Masculino
Alunos compareceram ao DGV para pedir providências a serem tomadas devido as recorrentes ameaças de morte e agressão efetuadas por um aluno do mesmo 

alojamento. Afirmam que o aluno tem comportamento agressivo e temem por sua segurança.

Alojamento Masculino 2 (M2) 02/12/2019 12:00 Ameaça Aluno Aluno Masculino Masculino
Aluno residente do M2 queixou-se de seu colega de quarto que vem ameaçando-o de morte. A vítima alega que já foi agredido  e teve seu armário arrombado e seus 

pertences vendidos. Ambos alunos possuem distúrbios psicológicos.

Ataque de Cães

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

Entre a ADUR e o Alojamento Feminino 6 (F6) 13/02/2019 18:00 Lesão Corporal Ataque de cães Servidor Masculino
Cães localizados próximos ao Alojamento Feminino e a ADUR vêm atacando os pedestres. Um professor da UFRRJ, que também foi atacado, pede que sejam tomadas 

medidas de segurança, pois também passam crianças e idosos pelo local.

Próximo ao Alojamento Feminino 3 (F3) 20/02/2019 Lesão Corporal Ataque de cães Aluno Masculino
Cães localizados próximos ao Alojamento Feminino (F3) atacaram aluno que passava pelo local. O mesmo foi mordido nas duas pernas e pede que sejam tomadas 

providências.

Alojamento Feminino 4 (F4) 02/05/2019 Lesão Corporal Ataque de cães A DGV recebeu denúncias de uma cadela que estava atacando pessoas que passavam próximo ao local.

Descida dos Alojamentos Femininos 02/06/2019 7:45 Lesão Corporal Ataque de cães Aluno Masculino Aluno que descia a rua próxima aos alojamentos feminino relata que foi atacado por 2 cachorros que permanecem no local. O mesmo pede providências.

Próximo ao Alojamento Feminino 2 (F2) 24/06/2019 8:30 Lesão Corporal Ataque de cães
Pessoa sem vínculo com a 

Universidade
Masculino Senhor que conserta bicicletas nos alojamentos femininos relata que foi atacado por cães ao passar na área próxima ao F2.

Atropelamento

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

Em frente ao lago do Instituto de Agronomia (IA) 05/09/2019 15:15 Atropelamento Aluno Feminino Masculino
Motorista em alta velocidade fez uma ultrapassagem entre alunos que caminhavam em direção ao museu de solos e acabou atropelando uma aluna que estava no 

caminho.

Setor de Obras 27/11/2019 12:00 Atropelamento Empregado de empresa terceirizada
Pessoa sem vínculo com a 

Universidade
Masculino Masculino Senhor que trabalha no setor de obras foi atropelado por um motociclista que realiza entrega de comidas no campus.

Dano ao Patrimônio Particular

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

Ao lado do Pavilhão Central (P1) 10/01/2019 14:30 Dano ao Patrimônio Particular Arrombamento de veículo Empregado de empresa terceirizada Masculino Masculino Três elementos abriram a janela de um veículo e tentavam mexer em seu interior, com a chegada dos agentes da DGV evadiram do local.

Cruzamento entre as rua que dão acesso ao IZ e ao PAT 11/04/2019 16:15 Dano ao Patrimônio Particular Colisão entre veículos Servidor Servidor Masculino Masculino Veículo bateu no carro de professor que vinha na pista preferencial. O autor do fato não assumiu a culpa, exaltou-se e foi embora.

Instituto de Agronomia (IA) 11/04/2019 16:00 Dano ao Patrimônio Particular 1 bicicleta Aluno Masculino
Ao pegar sua bicileta no IA, o aluno reparou que havia uma corrente que não era sua presa a roda da bicicleta. Foi necessário trazê-la a DGV para efetuar o corte da 

corrente.

Alojamento Masculino 5 (M5) 07/06/2019 13:00 Dano ao Patrimônio Particular Desmonte de motocicleta Aluno Masculino
Motocicleta foi furtada na entrada do M5 pela madrugada. Foi encontrada às 07h da manhã  em frente o M6 com a parte frontal parcialmente desmontada. O horário 

aqui resgistrado se refere a hora que o ocorrido foi comunicado.

Rua de frente ao Pavilhão Central (P1) 09/06/2019 11:00 Dano ao Patrimônio Particular Colisão entre dois veículos

Saída do Instituto de Veterinária (IV) 19/06/2019 9:00 Dano ao Patrimônio Particular Colisão entre carro e moto Masculino Masculino O proprietário do veículo não viu a o motociclista vindo em sua direção na BR-465 ao sair pelo portão do IV, tendo como resultado a colisão entre os mesmos.

Rua UAR (Horticultura) 10/07/2019 14:00 Dano ao Patrimônio Particular Colisão entre carro e moto Servidor Aluno Masculino Masculino

Alojamento Feminino 2 (F2) 20/08/2019 8:00 Dano ao Patrimônio Particular Roda da bicicleta Aluno Feminino
Aluna residente do alojamento F2 informa que, deixou sua bicileta presa no bicicletário do alojamento no dia anterior, porém, ao ir buscá-la nesta manhã observou que 

haviam retirado a roda traseira de sua bicicleta.

Alojamento Feminino 4 (F4) 08/09/2019 5:30 Dano ao Patrimônio Particular 1 bicicleta Aluno Feminino Masculino Ao realizar ronda pelos alojamentos, vigilantes avistaram um rapaz mexendo em uma bicicleta sem rodas que evadiu-se quando avistou os vigilantes.

Saída lateral do Instituto de Biologia (IB) 01/10/2019 19:00 Dano ao Patrimônio Particular Bicicletas
Ao se retirarem pela saída lateral do IB, os vigilantes de plantão observaram 2 meliantes que haviam acabado de retirar 2 rodas traseiras de bicicletas que se 

encontravam presas no instituto. Ao avistarem os guardas, os meliantes evadiram-se. 

Estacionamento ao lado do Alojamento Masculino 2 (M2) 13/11/2019 17:30 Dano ao Patrimônio Particular Pneus rasgados Aluno Aluno Masculino Masculino Aluno teve dois pneus de seu carro rasgados por outro aluno desta universidade. O mesmo já foi identificado.

Dano ao Patrimônio Público

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

Setor de elétrica 03/03/2019 19:40 Dano ao Patrimônio Público Tentativa de arrombamento Universidade Dois elementos tentavam abrir o cadeado que trancava o setor de elétrica da UFRRJ. Ao avistarem os vigilantes deram fuga.

Fundos do Pavilhão Central (P1) 09/03/2019 19:00 Dano ao Patrimônio Público Pichação Universidade Foi denunciada à DGV que alguém estava pichando as paredes do P1, chegando lá foi constatado o fato porém o autor havia evadido.

Avicultura 24/04/2019 17:00 Dano ao Patrimônio Público Portão aberto Universidade
Ao realizar rondas pelo campus foi verificado que o portão da área da Avicultura se encontrava aberto, oferencendo riscos a comunidade acadêmica. Após fecharem 

com cadeado foi verificado, por volta das 21:30, que o portão havia sido aberto novamente.

Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) 30/04/2019 19:20 Dano ao Patrimônio Público Arrombamento de porta Universidade
Alunos do curso de História relataram arrombamento da sala do Diretório. Após averiguações foi constatado que a fechadura da porta havia sido trocada, visto que a 

sala não era utilizada a algum tempo e o Diretório do curso de Administração achou que poderiam usar.

Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) 21/05/2019 18:00 Dano ao Patrimônio Público Armário arrombado Universidade
Armário de funcionário da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) foi arrombado, onde foi levada uma bolsa, provavelmente de aluno, que continha 

documentos e dinheiro.

Residência Oficial 27/05/2019 8:00 Dano ao Patrimônio Público Porta arrombada e vidro quebrado Universidade Fato constatado pelo vigilante de plantão.

Casa do Vice Reitor 05/10/2019 20:45 Dano ao Patrimônio Público Universidade Foram constatados que a porta da sacada estava aberta e com o vidro quebrado.
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Ocorrências 2017

Lateral do Pavilhão Central (P1) 27/10/2019 17:30 Dano ao Patrimônio Público Colisão de veículo Universidade
Pessoa sem vínculo com a 

Universidade
Feminino Senhora que dirigia um veículo sem possuir carteira de habilitação colidiu com o meio fio ao lado do P1, causando danos ao veículo e o patrimônio público.

Laboratório de materiais e dispositivos supercondutores (DEFIS) 29/10/2019 14:00 Dano ao Patrimônio Público Tentativa de arrombamento Universidade Professor da UFRRJ compareceu ao DGV para relatar a tentativa de arrombamento de dois ar condicionados presentes no laboratório.

Residência Oficial 31/10/2019 8:00 Dano ao Patrimônio Público Arrombamento Universidade Porta lateral havia sido arrombada e a porta da frente estava aberta, a mesmo foi aberta por dentro.

Novo Hotel Universitário 10/11/2019 9:00 Dano ao Patrimônio Público Universidade
Porta de vidro da recepção encontrava-se quebrada e partes que a compõe (como dobradiças, fechaduras) estavam no balcão. Também foram encontrados estilhaços 

de vidro nos fundos do prédio.

Alojamento Masculino 3 (M3) 29/11/2019 10:00 Dano ao Patrimônio Público Porta do alojamento Universidade Aluno Masculino Aluno teve um surto psicótico e quebrou a porta do quarto do alojamento onde mora utilizando um extintor de incêndio.

Residência Oficial 05/12/2019 8:00 Dano ao Patrimônio Público Porta e vidro quebrados Universidade Portas do banheiro da residência anexa estão depredadas e com vidro quebrado. As portas também encontram-se fora do lugar.

Departamento de Física 12/12/2019 16:00 Dano ao Patrimônio Público Tentativa de arrombamento Universidade
Professor do DEFIS relata que durante a madrugada houve uma tentativa de arrombamento, no respectivo departamento, através da abertura do ar-condicionado na 

parede.

Bovino de Leite 17/12/2019 8:00 Dano ao Patrimônio Público Portão danificado Universidade Portão de ferro que dá acesso ao Peixoto foi encontrado danificado (amassado).

Encontro de Cadáver

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

Rua UB nº 10 (Oficina) 17/06/2019 18:40 Encontro de Cadáver Empregado de empresa terceirizada Masculino Senhor que trabalhava em obras da Universidade foi encontrado morto pelo ajudante e vigilante de plantão. Aparentemente de causas naturais.

Furto

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

Próximo ao Jardim Botânico 21/02/2019 9:00 Furto 1 celular Aluno Masculino Masculino
Furto de celular de um aluno próximo ao Jardim Botânico. A vítima aponta um suspeito e sugere que o mesmo estaria portando uma arma, pois estava insinuando 

através de gestos.

Estacionamento do Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) 29/05/2019 13:30 Furto Veículo Aluno Masculino
Aluno havia deixado seu carro no estacionamento do ICHS, ao retornar notou o sumiço. Ao analisar as câmeras de monitoramento, foi verificado que o veículo havia 

saído no pórtico.

Alojamento Masculino 6 (M6) 17/12/2019 12:00 Furto 1 notebook Aluno Masculino Aluno residente do alojamento M6 alega que teve seu notebook furtado dentro de seu quarto.

Furto de Bicicleta

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

Alojamento Feminino 4 (F4) 14/03/2019 12:00 Furto de Bicicleta 1 bicicleta Aluno Feminino
Aluna, residente do F4, relata que teve sua bicicleta furtada durante a época da férias escolares. A bicileta encontrava-se trancada nos corredor do alojamento

feminino.

Hall dos Alojamentos Femininos 11/04/2019 13:30 Furto de Bicicleta 1 bicicleta Aluno Feminino Aluna relata que deixou sua bicicleta presa no bicicletário dos alojamentos F2, F3 e F4, e quando retornou a mesma já havia sido furtada.

Portão do Instituto de Veterinária (IV) 12/04/2019 10:30 Furto de Bicicleta 1 bicicleta Aluno
Pessoa sem vínculo com a 

Universidade
Masculino Masculino

Aluno deu falta de sua bicicleta e procurou agentes da DGV para ajudar a procurá-la. A mesma foi encontrava com um meliante que tentava sair do campus através da

saída próxima ao IV.

Rua da Floresta 25/05/2019 Período noturno Furto de Bicicleta 2 bicicletas Servidor Masculino Cerca da casa do servidor foi cortada durante a noite para que pudessem furtar as bicicletas que se encontavam do lado de fora da casa. 

Área dos Alojamentos 27/06/2019 15:30 Furto de Bicicleta 1 bicicleta Aluno
Pessoa sem vínculo com a 

Universidade
Masculino

Foi notificado ao DGV que um rapaz havia cortado a cerca da área do bovino e adentrado ao campus com uma égua. Mais tarde, o mesmo foi encontrado carregando

uma bicicleta onde foi confessado que a obteve pela área dos alojamentos.

Alojamento Masculino 4 (M4) 29/07/2019 13:00 Furto de Bicicleta 1 bicicleta Aluno Masculino Aluno relatou furto de sua bicicleta que estava presa no corredor do seu referido alojamento.

Portão Principal da Universidade Rural (PPUR) 06/08/2019 11:15 Furto de Bicicleta 1 bicicleta Aluno Masculino Aluno relata que deixou sua bicicleta no Pórtico Principal no dia 10/07 e após retornar das férias verificou que a mesma havia sido furtada.
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Portão Principal da Universidade Rural (PPUR) 06/08/2019 20:34 Furto de Bicicleta 1 bicicleta elétrica
Pessoa sem vínculo com a 

Universidade
Feminino Esposa de servidor da UFRRJ informa que deixou sua bicicleta elétrica às 16:30 no PPUR, porém, ao retornar, percebeu que a mesma havia sido furtada.

Ambulatório Médico 12/08/2019 17:00 Furto de Bicicleta 1 bicicleta Servidor Feminino Enfermeira do Ambulatório Médico da UFRRJ relata o furto da bicicleta de seu neto que havia sido deixada presa, e ao retornar não mais a encontrou.

Restaurante Universitário (RU) 21/08/2019 13:30 Furto de Bicicleta 1 bicicleta Aluno Feminino Aluna relata que deixou sua bicicleta presa no bicicletário do bandeijão por 20 minutos, e quando retornou a mesma já havia sido furtada.

Bicicletário do Pavilhão Central (P1) 28/08/2019 17:00 Furto de Bicicleta 1 bicicleta Aluno Feminino Aluna havia deixado sua bicicleta presa no bicicletário para poder assistir a uma palestra no P1, ao retornar observou que a bicicleta havia sido furtada.

Alojamento Feminino 3 (F3) 02/09/2019 11:00 Furto de Bicicleta 1 bicicleta Aluno Feminino
Aluna havia deixado sua bicicleta presa ao lado do alojamento F3 no dia 29/08/2019, porém ao retornar a UFRRj na semana seguinte percebeu que a bicicleta já não se

encontrava no lugar.

Fundos do Ginásio de Esportes 17/09/2019 22:00 Furto de Bicicleta 1 bicicleta Aluno Masculino Aluno havia deixado sua bicicleta presa nos fundos da praça de esportes para correr e ao voltar a mesma havia sido furtada.

Bicicletário do Instituto de Veterinária (IV) 10/12/2019 15:00 Furto de Bicicleta 1 bicicleta Aluno Feminino Aluna relata que foi assistir sua aula no IV as 8h e deixou sua bicicleta trancada no bicicletário do Instituto e, ao retornar, percebeu que a mesma havia sido furtada.

Em frente ao Pavilhão Central (P1) 11/12/2019 Furto de Bicicleta 1 tricliclo Aluno Masculino Aluno havia deixado seu triciclo preso em frente ao Pavilhão Central, e ao retornar percebeu que o mesmo havia sido furtado.

Furto de Patrimônio Público

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

Parasitologia 24/01/2019 Furto de Patrimônio Público 3 bombas d'água Universidade
Furto de 3 bombas d'água que estavam no setor de parasitologia (antigo curral de apreensão). A responsável pelo local afirma que não havia proteção, sendo de fácil

acesso para a ação de meliantes.

Setor de elétrica 02/05/2019 14:30 Furto de Patrimônio Público Cabo de cobre Universidade Funcionário do setor de elétrica comunicou o furto de aproximadamente 400 metros de cabo de cobre n°25.

Pavilhão Central (P1) 14/05/2019 11:00 Furto de Patrimônio Público Ar-condicionado Universidade

Durante a manutenção de um ar-condionado localizado na sala 07 do P1, foi constatado o escapamento de gás do mesmo, sendo este o motivo do mau funcionamento

do aparelho. Entretanto, o Prefeito Universitário havia enviado anteriormente uma foto do aparelho em diferente estado, o que levou a crer que a causa do mau

funcionamento do ar-condicionado foi uma possível tentativa de furto.

Setor de obras 12/06/2019 20:00 Furto de Patrimônio Público Rolo de fios Universidade
Foi denunciada à DGV a presença de estranho no setor de obras. Ao chegar no local, os agentes perceberam que o meliante havia evadido pela área de mata atrás do

setor de obras. O indivíduo havia furtado vários rolos de fio, porém os agentes conseguiram recuperar alguns que o meliante deixou cair pelo caminho.

Área de Campo LQEPU (antiga Apreensão) 26/11/2019 14:30 Furto de Patrimônio Público 4 Bovinos Universidade Funcionário da UFRRJ deu falta de 4 bovinos da área. O mesmo percebeu que a cerca que envolve a área estava cortada em direção a rede férrea.

Incêndio

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

Ao lado da Cunicultura (IZ) 11/01/2019 22:00 Incêndio Universidade Foco de incêndio localizado ao lado da cunicultura, no Instituto de Zootecnia. O guarda de plantão controlou as chamas.

Rua UBZ (IZ) 18/01/2019 15:00 Incêndio Universidade Foco de incêndio situado numa área descampada próximo a rua UBZ n° 1. o Corpo de Bombeiros foi acionado e controlada a situação.

Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) 20/05/2019 16:00 Incêndio Universidade Incêndio provocado por um curto-circuito ocorrido no Teatro do ICHS.

Entre a Coordenação de Produção Vegetal e a Horticultura 26/06/2019 16:00 Incêndio Universidade O Corpo de Bombeiros compareceu ao campus da UFRRJ e obtiveram êxito no combate ao fogo.

Casa de Ração (equinocultura) 19/07/2019 20:00 Incêndio Universidade Fogo se alastrava próximo a casa de ração ameaçando uma casa na rua UQ. 

Rua UAU (Floresta) 26/07/2019 17:30 Incêndio Universidade Incêncio próximo a area residencial. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controu as chamas.

Próximo a Linha Férrea (Floresta) 27/07/2019 10:20 Incêndio Universidade Foco de incêncio na Floresta próximo a Linha Férrea. As chamas foram contraladas pelo agente da DGV.

Alojamento Feminino 3 (F3) 30/07/2019 12:15 Incêndio Universidade Incêndio no quarto 401 do alojamento Feminino F3. O corpo de Bombeiros foi acionado e as chamas controladas.

Departamento de Solos 08/11/2019 9:40 Incêndio Foco Universidade Foco de incêncio localizado próximo a casa de um professor. As chamas foram controladas.

Invasão de Residência Estudantil

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

Alojamento Feminino 6 (F6) 22/03/2019 8:30 Invasão de Residência Estudantil Tentativa Aluno Feminino Vítima revela terem tentado adentrar em seu quarto do alojamento durante a madrugada. A mesma acredita que tentaram invadir durante as férias também.

Alojamento Masculino 2 (M2) 30/04/2019 22:00 Invasão de Residência Estudantil Invasão Aluno Aluno Masculino Masculino Aluno invadiu quarto localizado no Alojamento M2 e se recusava a sair. O mesmo só se retirou do local com a chegada da guarda.

Alojamento Masculino 2 (M2) 15/11/2019 5:40 Invasão de Residência Estudantil Aluno Masculino Aluno relata que ao chegar em seu quarto no M2 percebeu sinais de arrombamento na porta.

Lei de Crimes Ambientais

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

Hospital Veterinário 15/02/2019 13:30 Lei de Crimes Ambientais Abandono de animal Animal
Pessoa sem vínculo com a 

Universidade
Masculino e Feminino

Um casal veio até o Hospital Veterinário trazendo um cão alegando que o mesmo havia sido atropelado. Como o hospital não tinha condições de tratar o animal, foi 

recomendado que procurassem outra clínica para atendê-lo. O casal não reagindo bem a este fato,  se exaltou e abandonaram o animal no campus. Fato esse que foi 

impedido pelos guardas.

Hospital Veterinário 24/10/2019 12:15 Lei de Crimes Ambientais Abandono de animal Animal
Pessoa sem vínculo com a 

Universidade
Masculino

A DGV foi comunicada sobre o caso de abandono de animal no Hospital Veterinário. Um sujeito deu entrada no hospital e saiu alegando que iria buscar dinheiro para a 

consulta, porém não mais retornou.

Roubo

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

Esquina de acesso ao Centro de Atenção Integral à Criança e ao 

Adolescente (CAIC)
29/05/2019 20:30 Roubo 2 celulares Aluno

Pessoa sem vínculo com a 

Universidade
Feminino Masculino Três assaltantes abordaram alunas na esquina que dá acesso ao CAIC e roubaram seus celulares.

Faixa da ciclovia perto do portão do Intituto de Veterinária (IV) 05/06/2019 Próximo das 00:00 Roubo Aluno
Pessoa sem vínculo com a 

Universidade
Masculino As vítimas não quiseram comparecer ao DGV para prestar mais informações.

Faixa da ciclovia perto do portão do Intituto de Veterinária (IV) 28/10/2019 20:20 Roubo Celular Aluno
Pessoa sem vínculo com a 

Universidade
Feminino Feminino e Masculino Alunas, ao retornarem andando do km 49, foram abordadas por um casal numa moto que anunciaram o assalto levando o celular de uma das vítimas.

Rua de frente ao Instituto de Zootecnia (IZ) 02/12/2019 20:45 Roubo 1 celular Aluno
Pessoa sem vínculo com a 

Universidade
Feminino Masculino Dois homens numa moto renderam e assaltaram uma aluna que estava caminhando em direção ao IZ.

Atrás do Alojamento Feminino 1 (F1) 06/12/2019 23:00 Roubo Tentativa Aluno
Pessoa sem vínculo com a 

Universidade
Feminino Masculino Dois rapazes de bicicleta abordaram duas alunas que estavam passando, as vítimas correram e os assaltantes fugiram.

Gramado do Lago Açu 13/12/2019 21:20 Roubo Tentativa Aluno
Pessoa sem vínculo com a 

Universidade
Feminino Masculino Um homem com uma faca abordou duas alunas que estavam próximo ao Lago e anunciou o assalto; uma delas começou a passar mal e então o meliante fugiu.

Ocorrências Externas

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

Rua Elipse Baixa 15/01/2019 21:10 Incêndio Servidor Masculino
Incêndio situado no quintal da casa de um professor da UFRRJ, teve início na área do bambuzal e foi se alastrando pondo a casa em risco. O Corpo de Bombeiros foi 

chamado e controlada a situação.

Rua da Pátria no Bairro Ecologia 15/02/2019 15:30 Dano ao Patrimônio Particular Arrombamento de imóvel Servidor Masculino Casa de professor da UFRRJ foi encontrada danificada por terceiros, onde quebraram o vidro da porta e as ferragens. Segundo a vítima, nada foi furtado.

Rua UAJ (Ecologia) 14/05/2019 15:00 Ameaça
Pessoa sem vínculo com a 

Universidade

Pessoa sem vínculo com a 

Universidade
Feminino Masculino Casal após beber discutiram entre si. O homem se exaltou e chegou a ´dar um tapa e empurrar a mulher, além usar uma faca para lhe fazer ameaças.

Próximo ao CAC 27/07/2019 12:40 Incêndio Universidade Incêncio na próximo ao CAIC. Como o Corpo de Bombeiros de Seropédica estava ocupado, as chamas foram contraladas pelos agentes de plantão no local.

Residencial Viana 15/08/2019 20:30 Abuso Sexual Estupro e ameaça Aluno Aluno Feminino Masculino
Vítima já havia sido violentada pelo mesmo agressor em 2017, porém com medo do mesmo, preferiu não prestar queixa. Este ano, novamente, o referido agressor se 

aproximou da vítima e a ameaçou, dizendo que eles deveriam ficar juntos. Obs.: a localização aqui registrada refere-se a rua da Residencia.

Bar Santo Grau (Rua do Grêmio) 22/08/2019 14:00 Agressão Física Aluno Aluno Feminino Feminino
A vítima relata que foi agredida do nada quando estava no bar com amigos, ao tentar separar, uma amiga também foi mordida e agredida pela agressora. A vítima 

afirma que a agressora estava incomodada com sua presença no bar. A data e hora aqui registradas referem-se ao momento do registro da ocorrencia.

Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC) 08/10/2019 16:20 Ameaça Servidor
Pessoa sem vínculo com a 

Universidade
Masculino Feminino

Funcionário do CAIC alega que sofreu ameaças de uma funcionária da Prefeitura de Seropédica. A mesma bateu com uma garrafa de café em sua cabeça, além de 

ameaçá-lo de morte e dizendo saber onde ele morava.

Ciclovia (altura do Pinta Cega) 18/11/2019 15:30 Roubo Tentativa Aluno
Pessoa sem vínculo com a 

Universidade
Feminino Masculino Tentativa de assalto na ciclovia; a vítima ao perceber tal ato correu e gritou fazendo com que o assaltante se assustasse e fosse embora.

Rua Bela Vista (Bairro Ecologia) 29/11/2019 18:10 Abuso Sexual Vulnerável Filho de servidor
Pessoa sem vínculo com a 

Universidade
Feminino Masculino

A data aqui registrada refere-se a data de registro da ocorrência na DGV. Fato ocorrido em 19/10/2019, entre 07h e 12h. A menor, que estava na casa da sua vizinha, 

teria acordado com suas roupas abaixadas até a altura dos joelhos e o marido de sua vizinha, nu, na cama.
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