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TÓPICOS / RESUMO



SOBRE CONSTRUÇÃO DE INQUÉRITOS

O inquérito: teoria e prática

Rodolphe Ghiglione, Benjamin Matalon

Editora Celta Editora, 2001
ISBN 9727741207, 9789727741205



• Alunos (Qualidade das Unidades Curriculares; Satisfação; Planos futuros)

• Alumni (Monitorização da situação profissional)

• Empregadores (Satisfação com diplomados IST empregados)

• Pessoal Técnico (Satisfação; Avaliação de serviços)

• Docentes e Investigadores (Sobrecargas administrativas; Satisfação)

QUESTIONÁRIOS NO IST 



QUESTIONÁRIOS ONLINE

•Alcançar qualquer população em qualquer localização geográfica

•Ausência de custos com suportes físicos e logística

•Ausência de potenciais enviesamentos (Entrevistador / Contexto)

•Base de dados de resposta imediata e sem erros

•Produção de dados preliminares ainda no decorrer do inquérito

•Recurso a filtros e “caminhos” para tornar o processo mais cómodo e rápido para o inquirido

•Pode ser respondido em múltiplos suportes (Computador, Telemóvel, Tablet)

Principais vantagens:



QUESTIONÁRIOS ONLINE

•Não pode ser aplicado a populações sem competências informáticas

•Não permite controlar o ambiente/envolvente em que é respondido

Principais desvantagens:



QUESTIONÁRIOS ONLINE

Tirar máximo proveito das potencialidades dos questionários online:

•Manter um registo actualizado de e-mails das populações a inquirir

•Deixar as populações inquiridas “descansar”

•Minimizar a dimensão do questionário dentro do possível

Tempo médio de prenchimento inferior a 10 minutos. Máximo  entre 10 a 15 minutos 



APLICABILIDADE/UTILIDADE

O que fazer e como posso usar:

•No âmbito de investigação/pesquisa (Ex: Inquérito sobre mobilidade na cidade de Lisboa)

•Avaliação de satisfação de diversas populações (Alunos, parceiros de projecto etc.)

•Sondar necessidades de determinada população (Trabalhadores Dept., UI)

…

Consultar de um modo rápido, imediato e 
anónimo qualquer população 



Limesurvey

https://www.limesurvey.org/pt/

Software gratuito de open access 

Grande diversidade de tipos de perguntas

Múltiplas ferramentas de gestão do questionário

Exporta resultados para vários formatos (Excel, R, SPSS, STATA)

https://manual.limesurvey.org/LimeSurvey_Manual

https://manual.limesurvey.org/Installation_-_LimeSurvey_CE



Surveys.tecnico.ulisboa.pt/admin

Login: acesso fénix – IST ID







Construção do questionário



TIPOS DE ORGANIZAÇÃO

•Por grupo de questões/temática

•Pergunta-a-pergunta

•“todos-em-um”



PRINCIPAIS TIPOS DE PERGUNTAS

•Texo aberto (Curto ou longo)

•Entrada númerica

•Escolha única

•Escolha múltipla

•Perguntas pré-definidas (Género; Sim/Não, etc.)

•Matrizes



PRINCIPAIS TIPOS DE PERGUNTAS

Matriz



PRINCIPAIS DEFINIÇÕES

•Título

•Língua base – Não pode ser alterada após a criação do questionário

•Descrição

•Mensagens (Introdução e final)

Elementos de texto



PRINCIPAIS DEFINIÇÕES

•Administrador

•E-mail do administrador

•E-mail de retorno

•Formato e tema

Definições globais



PRINCIPAIS DEFINIÇÕES

•Permitir retroceder

•Mostrar barra de progresso

•Mostrar “existem X perguntas neste inquérito”

•Mostrar ecrã de boas vindas

Apresentação e navegação



CONDIÇÕES LÓGICAS



Edição de perguntas







Gestão do questionário



ACTIVAR O QUESTIONÁRIO

Principais opções

Gravar data

Respostas anónimas

Tempos



ACTIVAR O QUESTIONÁRIO

Principais opções

Acesso restrito

Acesso livre



ACTIVAR O QUESTIONÁRIO

Partilha do questionário

Visão geral: “Partilhar o seu questionário”



QUESTIONÁRIO EM CURSO

Verificar evolução das respostas



QUESTIONÁRIO EM CURSO

Verificar evolução das respostas



QUESTIONÁRIO EM CURSO

Verificar evolução das respostas



Conclusão do questionário



EXTRACÇÃO DA BD DE RESPOSTAS



Questionários “fechados”



TABELA DE PARTICIPANTES

•firstname

•lastname

•token

•email

-------------

attribute_1

attribute_2

…

Upload de ficheiro (Formato CSV)



TABELA DE PARTICIPANTES



TABELA DE PARTICIPANTES



TEMPLATES DE E-MAIL



Obrigado pela vossa atenção

Para quaisquer questões, dúvidas ou apoio à 
construção de questionários: 

joao.paiva.fernandes@tecnico.ulisboa.pt


