
ATENT
UCAMP S

P R O G R A M A

ingressantes
e veteranos

Apoio:

US
P/

ES
AL

Q/
AT

AD
 � S

ER
VI

ÇO
 D

E P
RO

DU
ÇÕ

ES
 G

RÁ
FIC

AS
 � M

AR
ÇO

 D
E 2

02
1

Fonte utilizada:
Folder �Calouros e Veteranos�  elaborado pelo Núcleo dos Direitos, USP Diversidade e Pró-Reitoria de 
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Saibam como denunciar casos de
violência, discriminação ou trote no

Campus USP �Luiz de Queiroz�



Integração sim!

Disque-trote: 0800-012-1090
Núcleo dos Direitos: (11) 3091-9185 ( )diversidade@usp.br
Ouvidoria do Campus: (19) 3447-8616 ( )ouvidoria.lq@usp.br
Guarda Universitária/Segurança do Campus: (19) 3429-4349
Ministério Público de Piracicaba: (19) 3422-6276

Telefones úteis para
 e emergências denúncias

de trote
Na USP e no Campus USP �Luiz de Queiroz�
•
•
•
•
•

Como denunciar casos de
violência, discriminação  trote ou

no Campus USP �Luiz de Queiroz�

•

•

•

Nenhum ingressante precisa ou deve participar de 
atividade que o coloque em situação de humilhação, 
constrangimento ou coação.
Caso você se sinta ameaçado ou tenha sofrido alguma 
violência ou forma de discriminação no campus, por 
parte de aluno/a, professor/a ou funcionário/a, você 
pode fazer uma denúncia.

?
•

•

•

Locais para acolhimento
                          e no Campus:atendimento 

Divisão de Atendimento à Comunidade (DVATCOM) onde atuam 
Assistentes Sociais e Psicóloga.  Tel: (19) 3429-4161, e.mail: social.lq@usp.br 
ou  // whatsApp: (19) 99648-9174dvatcom.lq@usp.br 

Para informações, orientações e acolhimento decorrentes de práticas que violem 
o respeito à dignidade da pessoa humana:

No caso de uma emergência acesse a central da Guarda Universitária 
do campus diretamente no dispositivo móvel �Campus USP�:
no app store (iOS) e Play Store (Android).

Conheça o Aplicativo móvel
 ,  de Segurança Emergências

     e Denúncias de trote    
Campus USP �Luiz de Queiroz�

Para utilizar esse aplicativo você precisa ter 
número USP e senha única, precisa fornecer seu 
telefone para que a Guarda Universitária possa 
entrar em contato com você em caso de 
emergência.  Não se preocupe, suas informações 
serão mantidas em sigilo. No dispositivo móvel os 
registros podem ser feitos por meio de texto, 
fotos ou áudio e são encaminhados para o 
atendimento da Guarda Universitária e das 
Prefeituras dos campi .

Aplicativo móvel de Segurança Trote não!

Área de abrangência:
Limítrofe aos campi da USP

EMERGÊNCIA

MÉDICA

VIOLÊNCIA
CONTRA

MULHERES

ANIMAISNO CAMPUS

no 

Mulheres em situações de violência de gênero na USP/SAS e 
Escritório USP Mulheres: acesse o Portal de Serviços Computacionais da 
USP ( ) e Clique Social: agendar horário https://portalservicos.usp.b
com assistente social ou pelo e-mail  atendeviolenciagenero@usp.br

Assistência Acadêmica,
tel: (19) 3429-4113
e.mail:  atac-esalq@usp.br

Centro Médico Campus (UBAS)
tel: (19) 3429-4333, e.mail: ubaslq@usp.br  


