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1 Acessando o serviço

a) Digite na barra de endereços: questionario.utfpr.edu.br.

b) Será carregada a interface como na figura abaixo.

c) Insira o login e senha institucionais.

d) A figura abaixo mostra a tela inicial do serviço.

1 – Menu superior
2 – Lista de questionários ativos
1 – Menu superior
2 – Lista de questionários ativos

1

2
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2 Criando um questionário simples

a) Clique no botão “Questionários”.

b) Clique no botão “Criar um novo questionário”.

c) Defina um título para o questionário.

d) Escolha o idioma para o questionário.

e) Coloque a descrição do questionário.
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f) É possível colocar mensagens de boas-vindas ou de agradecimento

quando o usuário inicia ou termina de responder as perguntas. Não é

um campo obrigatório e se encontra abaixo do campo “Descrição”.

g) Na barra, clique no botão “Salvar”.
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h) A página de administração do questionário será aberta.

2.1 Adicionando perguntas

a) No menu de configuração, clique na opção “Structure”.

b) Clique no botão “Adicionar grupo de questões”.

c) Defina um título para o grupo de questões.

1 – Menu de Configuração.
2 – Barra de botões.
3 – Painel de opções.

1 – Menu de Configuração.
2 – Barra de botões.
3 – Painel de opções.

1

2
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d) Clique no botão “Salvar”.

e) Clique no botão “Adicionar pergunta”.

f) Todas as questões necessitam de um “código” que é nome do campo
para posterior  contabilização das estatísticas.  O código deverá ser
único para cada pergunta. É um campo obrigatório.

g) Para identificar a pergunta, insira um código. Exemplo: “pergSedes”.

h) No campo “pergunta”, insira a pergunta específica.

i) É possível colocar uma ajuda para a pergunta como se fosse uma dica
ao  usuário  na  hora  de  responder  à  pergunta,  como  no  exemplo
abaixo.
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j) No campo “Opções gerais”, clique em “Texto livre longo”.

k) Clique no tipo “Questões de resposta única”.

l) Escolha a opção “Lista (Rádio)”.

m) Clique no botão “Selecione”.

n) Clique no botão “Salvar e fechar”.

o) Clique no botão “Editar opções de resposta”.



9

p) Para cada resposta é necessário definir um código.

q) Digite as opções conforme o exemplo.

r) Para novas opções, clique no botão “+”.

s) Crie uma resposta.

t) Crie uma resposta

u) Clique no botão “Salvar e fechar”.

2.2 Visualizando o questionário

a) Clique no botão “Pré-visualizar o grupo de perguntas”. Será aberta
uma nova aba para visualização da pergunta.

b) Visualize como ficou a pergunta e as alternativas.
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c) Feche a aba.

2.3 Adicionando mais perguntas.

a) Clique no botão “Questionários”.

b) Clique no questionário para editar.

c) Clique no botão “Adicionar pergunta”.

d) Crie um código para a pergunta.

e) Crie a pergunta.
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f) Escolha o tipo da pergunta, como por exemplo, “Texto livre curto”. 

g) Clique no botão “Salvar”.

h) Clique no botão “Pré-visualizar o grupo de perguntas”.

i) Abra o questionário novamente.

j) Adicione uma pergunta.

k) Escolha o tipo da pergunta “Lista (Rádio)” no grupo “Questões de
resposta única”.

l) O campo será obrigatório.  Para marcar como obrigatório, clique no
botão “Obrigatória” e deixe com status “Ligado”.

m) Clique no botão “Salvar”.

n) Clique no botão “Editar opções de reposta”.
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o) Crie as respostas abaixo.

p) Clique no botão “Salvar e fechar”.

2.4 Organizando as perguntas

a) Abra o questionário.

b) Clique no botão “Reorganizar perguntas/grupos de perguntas”.

c) No  grupo  “Organizar  grupos  de  perguntas”,  arraste  a  pergunta
“pergAva” em cima da pergunta “pergSedes”.

d) Clique no botão “Salvar”.
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2.5 Ativando um questionário

a) A ativação do questionário  permite que o formulário  de perguntas
fique disponível ao usuário.

b) A  ativação  somente  deve  ser  realizada  se  o  questionário  está
totalmente  completo  e  configurado.  Sendo  assim,  não  será  mais
possível editá-lo.

c) Abra o questionário.

d) Clique no botão “Ativar questionário”.

e) O LimeSurvey mostra o aviso abaixo:

f) Clique no botão “Salvar e Ativar questionário”.

g) O questionário é ativado e a tabela de dados é criada.

h) A mensagem ainda mostra se o usuário deseja que o questionário
seja aberto ao público ou a um grupo restrito.
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i) No  modo  restrito,  os  usuários  que  irão  responder  o  questionário
necessitarão de um token que é um código de acesso para responder
o questionário. O Token é válido para apenas uma resposta de cada
usuário.

j) Este exemplo será aberto a todos. Clique na opção “Não, obrigado”.

2.6 Criando a tabela de participantes

a) Abra o questionário.

b) Clique em “Configurações”.

c) Clique no botão “Configurações de participantes”.

d) Clique no botão “Participantes do questionário”.

e) Clique no botão “Inicializar tabela de participantes”.

2.7 Cadastrando um participante

a) Abra o questionário.

b) Clique no botão “Participantes do questionário”. 

c) Clique no botão “Criar”.

d) Clique na opção “Adicionar participante”.
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e) Insira o primeiro e último nome.

f) Insira o e-mail do participante.

g) Clique no botão “Salvar”.

h) Para  que  o  usuário  tenha  permissão  de  acesso  para  responder  o
questionário, clique no botão “Gerar códigos de acesso”.

i) Clique no botão “Sim”.

j) Clique no botão “OK”.

2.8 Inserindo participantes por arquivo CSV

a) O formato básico de importação deve conter os campos: “firstname,
lastname, email” e separados por vírgulas. Outros formatos não serão
importados.

b) O questionário pode ser enviado para uma lista de e-mails carregados
através de um CSV.

c) Abra o questionário.

d) Clique no botão “Participantes do questionário”.

e) Clique em “Criar”.

f) Escolha a opção “Arquivo CSV”.

g) Clique no botão “Escolher arquivo” em “Selecione o arquivo CSV para
importar”.
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h) Localize o arquivo CSV com os contatos de e-mails para inserir na
tabela de participantes.

i) Escolha opção “Virgula”, por exemplo.

j) Role a barra de rolagem e clique no botão “Importar”.

2.9 Enviando um questionário por e-mail.

a) Abra o questionário.

b) Clique no botão “Participantes do questionário”.

c) Clique no botão “Convites & lembretes”. 

d) Clique na opção “Enviar convite por e-mail”.

e) Clique no botão “Enviar convites”.
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f) O convite será enviado ao e-mail do participante.

2.10 Parando um questionário

a) Abra o questionário.

b) Clique no botão “Parar este questionário”. 

c) Existem dois tipos de parar o questionário. Expiração e Desativação.

d) O tipo “Expiração”.

e) O tipo “Desativação”.

f) Escolha o tipo que mais se encaixa ao seu questionário.

2.11 Exportando as respostas do questionário

a) O questionário precisa estar parado.

b) Abra o questionário.
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c) Clique no botão “Display/Export”.

d) Existem vários formatos de exportação dos dados. 

e) Clique, como por exemplo, no formato “Formato ‘valores separados
por tabulação’(*.txt)”. Este formato poderá ser utilização em qualquer
editor de planilha eletrônica.

f) Clique no botão “Exportar”.

g) O arquivo será salvo na pasta de Downloads do navegador e poderá
ser importado para os programas que fazem a editoração de planilhas
eletrônicas.
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3 Outras opções

3.1 Criando uma política de dados

a) Abra o questionário criado.

b) Clique em “Configurações”.

c) Clique na opção “Configurações da política de dados.”

d) Clique no botão “Texto embutido”.

e) Defina o  “Rótulo  da caixa  de  seleção  da política  do  questionário”
como, por exemplo , “Política de privacidade”. 
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f) Insira a política de privacidade.

g) Clique no botão “Salvar”.

h) Clique no botão “Visualizar questionário”. 

i) O questionário é exibido na tela.
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j) Observe que a política é oculta e existe uma caixa para marcação. O
usuário  precisa  marcar  a  caixa  da  política  para  prosseguir  com o
preenchimento do questionário.

k) Para mostrar a política de dados, clique em “Mostrar política”.

l) É aberta a janela com a política de dados.

3.2 Listando questionário

a) Abra o questionário.

b) Clique botão “Publicação e acesso”.

c) Clique no botão “Listar questionários” para ativar a opção.

d) Quando é ativada a opção, o questionário ficará visível ao entrar no
painel https://questionario.utfpr.edu.br/limesurvey/.

e) Assim o usuário poderá ver o questionário sem receber o convite e
estar autenticado.

f) Clique no botão “Salvar”.

https://questionario.utfpr.edu.br/limesurvey/
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3.3 Habilitando CAPTCHA

a) Abra o questionário.

b) Clique botão “Publicação e acesso”.

c) Clique na opção “Utilizar CAPTCHA para acesso ao questionário:”

d) Clique no botão “Salvar”.

e) Ao executar o questionário será apresentado o CAPTCHA.

f) Existem outras opções de CAPTCHA que podem ser utilizados.

3.4 Gerando estatísticas

a) É possível gerar gráficos e estatísticas de questionários já finalizados.

b) Abra o questionário.

c) Clique em “Configurações”.
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d) Clique na opção “Estatísticas”.

e) É aberto o painel de estatísticas.

f) Usando a barra de rolagem, clique no grupo “Filtros de resposta”.

g) Escolha as estatísticas das perguntas que deseja gerar os gráficos.

h) Role a barra de rolagem do navegador para cima e clique no botão
“Mostrar Estatísticas”.

i) Serão mostradas as estatísticas das respostas.
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3.5 Enviando um questionário anônimo para a lista institucional

a) Quando  o  questionário  é  anônimo,  os  usuários  não  precisam  de
Tokens, que são códigos de acesso para identificar o usuário. Quando
o usuário usa o Token recebido para responder o questionário, só é
permitido que seja respondido uma única vez. 

b) Abra o questionário.

c) Clique em “Configurações”.

d) Clique no botão “Ativar questionário”.

e) Marque a opção “Respostas anônimas” como “Sim”.

f) O LimeSurvey mostra o seguinte aviso:
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g) Clique no botão “Salvar e Ativar questionário”.

h) No modo de pesquisa anônima, não é necessário criar os códigos de
acesso para os usuários que irão responder os questionários.

i) Como o tipo do questionário é anônimo, basta clicar no botão “Não,
obrigado”. 

j) Clique no botão “Participantes do questionário”.

k) Clique no botão “Criar”.

l) Clique no botão “Adicionar participante”.

m) No campo “E-mail” coloque a lista institucional.

n) Clique no botão “Salvar”.

o) Agora é possível enviar o convite aos assinantes da lista.
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3.6 Grupo de editores de um questionário

É possível realizar a administração de um questionário por mais de
um servidor, sendo interessante no caso de mais de uma pessoa precisar
editar  em  um  departamento,  ou,  estando  ausente  o  proprietário  do
questionário, outro servidor possa dar continuidade em sua administração.

Para usar esse recurso,  devem ser seguidos os seguintes passos:

a)  Abrir  um  chamado  no  sistema  de  chamados  da  DEINFRA
(https://suporte.utfpr.edu.br/otrs/customer.pl) informando os servidores que
deseja adicionar.

b)  No  questionário  que  foi  desenvolvido,  ir  na  opção  “Permissões  do
questionário”  e  selecionar  a  pessoa  ou  grupo  de  pessoas  que  poderão
visualizar e editar o questionário.

https://suporte.utfpr.edu.br/otrs/customer.pl
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c) Após clicar em uma das opções “Adicionar usuário” ou “Adicionar grupo
de usuários” é necessário definir as permissões para estes, sendo possível
definir vários níveis de permissão:

d) Finalizar a edição de permissões, clicando no botão “Salvar”.

 

e) Após esse procedimento, o outro servidor, ou grupo de servidores poderá
trabalhar no questionário. Vale lembrar que o proprietário continuará sendo
quem  desenvolveu  o  questionário,  sendo  estes  outros  servidores,
colaboradores na construção e administração do questionário. 
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