
 

PERGUNTAS DO QUESTIONÁRIO 

DADOS DO QUESTIONÁRIO 

Título: Questionário de acessibilidade 

Descrição: Questionário proposto para que as condições de acessibilidade do evento 

sejam garantidas. 

1. Você é pessoa com deficiência? (ÚNICA ESCOLHA) [obrigatório] 

(a) Sim 

(b) Não 

 

2. Qual é sua deficiência? (ÚNICA ESCOLHA) [obrigatório] 

(a) Física 

(b) Surdez 

(c) Deficiência visual (cego/baixa visão) 

(d) TEA 

(e) Não tenho deficiência 

 

3. Você precisa de apoio durante o evento? (ÚNICA ESCOLHA) [obrigatório] 

(a) Sim 

(b) Não 

 

4. Que tipo de apoio você precisa? (MULTIPLA ESCOLHA) [obrigatório] 

(a) Intérprete de Libras 

(b) Apoiador guia 

(c) Apoiador leitor/escriba 

(d) Textos ampliados 

(e) Textos em Braille 

(f) Não preciso de apoio 

 

  



TUTORIAL PARA CRIAÇÃO DE QUESTIONÁRIO NO SIGEVENTOS 

1. Na guia Cadastros, clique em Questionários. 

 

 

 

 

2. Selecione o evento digitando o título ou simplesmente alterando a data para 

anterior ao evento. Clique em Buscar. 

 

  



3. Clique na seta         para selecionar o evento. 

 

 

4. Clique em Cadastrar. 

 

  

EVENTO SELECIONADO 



 

5. Insira o título e a descrição informados na primeira página deste tutorial. 

Adicione outros eventos [se necessário] e em seguida clique em Avançar. 

 

 

6. Selecione o Tipo de pergunta (questões 1, 2 e 3 devem ter uma única resposta). 

Insira o título [disponível na primeira página deste tutorial], marque a 

disposição das respostas na vertical, sinalize o campo obrigatório e insira as 

alternativas (uma de cada vez) clicando no     . Clique em Adicionar pergunta. 

 

 Repita o passo 6 até a 3ª pergunta.  

EVENTO SELECIONADO 



7. Para a questão 4, selecione o Tipo de pergunta múltipla escolha. Insira o título 

[disponível na primeira página deste tutorial], marque a disposição das 

respostas na vertical, sinalize o campo obrigatório e insira as alternativas (uma 

de cada vez) clicando no     . Clique em Adicionar pergunta. 

 

8. Após adicionar todas as perguntas, clique em Avançar. 

 

9. Na página seguinte você poderá visualizar o questionário. Clique em Cadastrar. 

  



10. O questionário só será inserido para visualização dos participantes quando 

você for em  

1 Aba gestão de eventos 

2 Gerenciamento de eventos 

3 Selecionar a opção Abrir período de inscrição de participantes 

4 ao final do formulário com os dados do período de inscrição terá a opção 

Questionário, selecione o questionário de acessibilidade criado. 
 

 
 

 

As informações obtidas com o questionário devem ser enviadas ao departamento 

de acessibilidade via e-mail: acessibilidadenaia@unifesspa.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mais informações 

Ramal: 7128 

E-mail: naia@unifesspa.edu.br / acessibilidadenaia@unifesspa.edu.br 
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