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SENHORES GESTORES, PROFESSORES E ESTUDANTES:
A Polícia Militar local, com base em operações realizadas na capital e em
grandes cidades do interior, em atenção à solicitação da Associação Baiana de
Mantenedoras do Ensino Superior (ABAMES), IES públicas e Governo do Estado,
iniciará nesta semana, a partir de 14/09, a Operação Ronda Universitária, com
horário das 18h às 2h, especialmente de quinta a sábado, por
motopatrulhamento, com policiais em escala extraordinária, um avanço
significativo a caminho da superação dos problemas de segurança que vem
assustando a população. Medida que visa prevenir e coibir, através da
intensificação de abordagens em áreas consideradas propícias para prática de
furto e roubo, como o centro da cidade e o entorno do UniAGES, bem como as
vias de acesso às cidades circunvizinhas, utilizadas como rotas de fuga.
Solidários à causa, também passamos a contribuir com medidas preventivas que
entram em vigor a partir do dia 20/09, com base no que estabelece a Portaria
021-V/2017, cientificando à comunidade acadêmica que fica suspensa a
comercialização de quaisquer produtos, inclusive lanches pelos alunos e
terceiros nas dependências desta IES, a exemplo de salas de aula e
estacionamentos, até porque a comercialização exige a necessidade de
autorização dos órgãos competentes.
Lamentamos pelos alunos que precisam dessa atividade, mas para garantir a
segurança da comunidade acadêmica, devemos coibir práticas que fragilizam a
segurança dos alunos e professores, inclusive com mais rigor no controle de
acesso e melhoria do sistema de apoio eletrônico interno e externo com
estratégias que contribuirão para o bom desempenho das polícias civil e militar.
Desse modo, esclarecemos que o discente flagrado realizando atividades
proibidas ou que seja comprovada a sua realização, será penalizado de acordo
com as sanções do Regimento Interno e Código de Ética do Centro Universitário
AGES e de suas Faculdades Integradas, podendo, até mesmo ser conduzido a
outras instâncias.
A REITORIA

Credenciado pelo MEC Portaria 547/2016 - CNPJ: 03732265000172
Av. Universitária, 23 - Parque das Palmeiras – CEP 48430-000 – Paripiranga - Bahia
www.faculdadeages.com.br - Telefone: (75) 3279-2210/3600 - Email: faleconosco@faculdadeages.com.br

