
Orientações sobre os Monitores Gestores para o Busco Saúde - UFJF

Quais dados as Unidades precisam informar para o Busco Saúde - UFJF?
Com antecedência mínima de 15 dias ao retorno das atividades presenciais é necessário informar os 
nomes e contatos (e-mail e telefone celular) dos monitores gestores de cada Unidade.

Qual o papel de um monitor gestor?
Acompanhar diariamente a transmissibilidade de COVID-19 e possível quebra de protocolo em sua 
Unidade e comunicar imediatamente a direção de Unidade e coordenações de cursos/estágio sobre o
aumento dessa transmissibilidade e possível quebra de protocolo para tomada de decisão e ações 
urgentes. 

Quem pode ser o monitor gestor?
Não precisa nenhuma expertise específica para ser um monitor gestor, pois nós do Busco Saúde - 
UFJF iremos capacitá-lo.

Quem escolhe o monitor gestor?
Isso fica a cargo de cada direção de Unidade. Pode ser um docente ou TAE desde que esta pessoa 
tenha acesso direto à direção de Unidade e coordenações para tomada de decisão e ações urgentes.

Quantos monitores gestores são necessários?
Pelo menos dois monitores gestores por Unidade.

A atividade de monitoramento dos gestores é feito de forma online?
Sim, todo o processo de monitoramento e reuniões são feitas de modo remoto.

Como as atividades de monitoramento remoto ocorrem?
Através do uso de:
1) Um Sistema Gestor do Busco Saúde – UFJF, acessível via navegador web (é necessário conexão de
internet),
2) Um grupo de WhatsApp próprio para essas atividades,
3) Por e-mails enviados pela nossa equipe de monitores individuais através da conta oficial do Busco 
Saúde – UFJF (buscosaude.cat@ufjf.edu.br)
4) Por comunicação oficial junto à direção de Unidade e coordenações.

Como ficamos sabendo sobre a evolução do quadro de COVID-19 na UFJF?
Quinzenalmente a equipe do Busco Saúde – UFJF lança boletins epidemiológicos divulgados 
publicamente para toda a comunidade, e diariamente os monitores gestores podem acompanhar os 
dados através do “Painel Gerencial de Monitoramento” dentro do  Sistema Gestor do Busco Saúde – 
UFJF.

Eu, como gestor, também posso divulgar os dados observados no “Painel Gerencial de 
Monitoramento” dentro do  Sistema Gestor do Busco Saúde – UFJF?
Não, todos que possuem acesso aos dados do Busco Saúde – UFJF assinam um termo de sigilo e 
confidencialidade se comprometendo a não divulgar nenhum dado ou informação do Busco Saúde – 
UFJF.

Busco Saúde - UFJF

Universidade Federal de Juiz de Fora

Central de atendimento do Busco Saúde - UFJF
Horário de Atendimento:
De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

Contatos:
Telefone: (32) 2102-6342
E-mail: buscosaude.cat@ufjf.edu.br
Whatsapp: +553221026342
Site: https://www2.ufjf.br/buscosaude

Anexo 4 - Orientações "Busco Saúde" (0531763)         SEI 23071.902851/2021-19 / pg. 1

mailto:buscosaude.cat@ufjf.edu.br

	Anexo 4 - Orientações "Busco Saúde" (0531763)

