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O aplicativo Campus USP 
foi desenvolvido pela STI 
(Superintendência de 
Tecnologia da 
Informação) em parceria 
com a SPPU 
(Superintendência de 
Prevenção e Proteção 
Universitária).
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Lançado em setembro de 
2016, está disponível para 
download na Play Store 
(Android) e App Store 
(iOS). Basta digitar 
“Campus USP” na barra 
de pesquisa das lojas 
para encontrá-lo.
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https://play.google.com/store/apps/details?id=br.usp.campus_usp&hl=en
https://apps.apple.com/br/app/campus-usp/id1052700869


O aplicativo funciona 
apenas para a 
comunidade USP e 
dentro dos limites dos 
campi.

Para conectar-se, você 
deve utilizar seu número 
USP e senha do 
USPDigital – a senha 
única.
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A seguir, algumas 
funcionalidades do 
aplicativo.

É importante ressaltar 
que, para utilizá-las, é 
necessário ativar o 
sistema de localização do 
seu aparelho. Campus USP 



Ao abrir o aplicativo pela 
primeira vez, o usuário 
verá a seguinte tela, 
pedindo seu número de 
telefone. O preenchimento 
não é obrigatório, mas é 
importante para que a 
Guarda Universitária 
possa entrar em contato, 
caso necessário.



Na tela seguinte, o usuário 
deverá fazer login com o 
seu usuário (número USP) 
e senha (senha única 
USPDigital).



Após o login, o aplicativo 
exibirá seu menu geral. 
Você poderá escolher 
entre quatro opções: 
REGISTRAR OCORRÊNCIA, 
CHAMADA DE 
EMERGÊNCIA, MAPA DE 
SEGURANÇA e ENTRAR EM 
ALERTA.
A seguir, falaremos em 
detalhes sobre cada uma 
das funções.



REGISTRAR OCORRÊNCIA: 
ao escolher essa opção, o 
aplicativo apresentará a 
tela ao lado com 12 
diferentes funções que 
tratam sobre problemas 
diversos, como furto ou 
roubo, animais no campus 
e iluminação pública. Cada 
uma dessas funções abrirá 
uma nova tela, na qual o 
usuário poderá especificar 
o problema, fornecendo 
uma descrição, foto e/ou 
áudio.



REGISTRAR 
OCORRÊNCIA: é 
importante ressaltar 
que nem todas as 
opções apresentadas 
são de 
responsabilidade da 
Guarda Universitária. 
As funções dentro das 
linhas vermelhas são 
atendidas pela Guarda 
Universitária; aquelas 
dentro das linhas azuis 
são chamados para a 
Prefeitura do Campus.



REGISTRAR OCORRÊNCIA –
furto ou roubo: para 
reportar um furto ou 
roubo, o usuário deverá 
selecionar a opção 
adequada no menu 
anterior. Feito isso, o 
aplicativo apresentará a 
tela ao lado. O usuário 
poderá anexar uma foto 
e/ou áudio e relatar, por 
escrito, a ocorrência. Além 
disso, clicando no botão 
em vermelho GUARDA 
UNIVERSITÁRIA, poderá 
fazer uma chamada para a 
Guarda.



CHAMADA DE 
EMERGÊNCIA: ao escolher 
essa opção, o usuário 
poderá entrar em contato 
diretamente com a Guarda 
Universitária do campus 
por meio de uma ligação 
telefônica.



MAPA DE SEGURANÇA: 
essa função permite ao 
usuário ver os pontos de 
ocorrência no campus, que 
poderá filtrá-las por 
período e por tipo. Ao 
selecionar algum ícone de 
ocorrência no mapa, 
informações como data, 
hora e tipo de ocorrência 
serão exibidas. Assim 
como as demais funções, é 
importante que o sistema 
de localização do celular 
esteja ativado.



ENTRAR EM ALERTA: ao usar 
essa função, o usuário 
manterá seu dispositivo em 
estado de alerta. O tempo 
definido previamente é de 5 
minutos, mas poderá ser 
ajustado de acordo com a 
necessidade do usuário. 
Caso haja uma situação de 
pânico, o dispositivo deve 
ser agitado e, então, um 
chamado será feito junto à 
Guarda Universitária.
É importante que durante o 
tempo em alerta, o 
dispositivo permaneça com 
a tela ligada.



Ressaltamos que para 
utilizar qualquer 
funcionalidade do 
aplicativo, é necessário 
que o celular tenha uma 
conexão de dados ativa, 
seja ela via WiFi ou 
pacote de dados.
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Para sugestões, críticas ou 
quaisquer problemas, entre 
em contato através do link: 
http://ocorrências.uspdigital.
usp.br/suporte/

Campus USP 


