
TUTORIAL DE CADASTRO
Aplicativo Guardiões da Saúde 



INSTALAR O APLICATIVO 

Apple Store

Play Store

O aplicativo está disponível para Android e iOS.

Clique na imagem, de acordo com o seu sistema
operacional, e faça o download gratuito do
aplicativo!



CADASTRO
Após instalado, abra o
aplicativo e clique em
"Cadastre-se".



Após ler os termos e políticas,
clique em "Eu Aceito".

CADASTRO 



Preencha os campos com seus dados pessoais  
e/ou selecione a opção na qual se encaixa,
como no exemplo abaixo:

Aqui, os campos "país", "estado" e
"município" são referentes ao usuário.
Portanto, preencha-os de acordo com o local
no qual reside.

CADASTRO



País da instituição de ensino (Brasil)

Estado ao qual pertence a instituição (São
Paulo)

Município no qual se localiza a instituição
(São Carlos, Sorocaba, Araras ou Buri)

Ao selecionar que é integrante de alguma
instituição de ensino, a  UFSCar, preencha os
campos seguintes com os dados referentes à
Universidade: 

CADASTRO



Em "Grupo" clique no nome da UFSCar e
selecione o Campus da Universidade em
"Campus".

Em "Área" encontre a opção na qual está inserido
o seu departamento. No campo "Unidade"
escolha seu departamento.
 
Por fim, preencha o campo "RA" com seu registro
acadêmico ou número UFSCar (deve ter 6
dígitos).

EXEMPLO

CADASTRO



Para finalizar seu cadastro, insira o seu e-mail e crie uma senha.
Pronto! Agora é só clicar em "Cadastrar".

Não se esqueça de anotar a senha escolhida!

CADASTRO



Acesse o menu (as três barras no canto
superior esquerdo da tela) e, em seguida,
clique em "Vigilância Ativa".

Para que as suas informações possam ser
acompanhadas pela equipe de Vigilância
Epidemiológica da UFSCar é necessário seguir
alguns passos:

VIGILÂNCIA ATIVA



Aparecerá na tela uma breve explicação
sobre o  que é a "Vigilância Ativa".

Após a leitura, informe seu número de
celular e confirme que leu as
informações sobre a política de
privacidade e proteção de dados e que
está ciente da sua ação.

Feito! Agora, você está 
 participando da Vigilância
Ativa.

VIGILÂNCIA ATIVA 



Na tela inicial do aplicativo aparecerá a
pergunta "Como está se sentido hoje?".
Escolha a opção na qual se enquadra e
selecione. A recomendação é que você

faça isso diariamente. 

Se você escolher a opção "BEM", verá a
seguinte mensagem: 

MONITORAMENTO

DO USUÁRIO 



Se você selecionar a opção "MAL", aparecerá
uma tela com uma lista de sintomas para que
você selecione quais deles está sentindo.  

MONITORAMENTO DO USUÁRIO 



Após selecionar o que sente, informe se teve
contato com mais alguém com sintomas e se
procurou algum serviço hospitalar.

Pronto, agora uma equipe da Vigilância
Epidemiológica da UFSCar fará contato com você

para o acompanhamento da sua saúde.

MONITORAMENTO DO USUÁRIO 



PARTICIPE DA ESTRATÉGIA 

GUARDIÕES DA SAÚDE 
da UFSCar 

Vamos cuidar uns dos outros e vencer a Covid-19 

apoio


