
 
 
 
 

 

 

 

SIG / UnB 

Sistema Integrado de Gestão  SIG 

Sistema de Gestão Acadêmica  SIGAA 

 

Decanato de Pós-Graduação  DPG 

Secretaria de Administração Acadêmica  SAA 

Secretaria de Tecnologia da Informação  STI 

 

Módulo Lato Sensu 

Manual de Questionários para Processos Seletivos 

Perfis: Coordenador e Secretário 
 

 

 

 



 
  

1 

Sumário 

Questionários para Processos Seletivos .................................................................................... 2 

Qual a utilidade de um Questionário em um Processo Seletivo? ........................................ 2 

Acessar Questionários no Lato Sensu .................................................................................. 6 

Acessar Questionários no Stricto Sensu .............................................................................. 6 

Cadastrar Questionário ........................................................................................................ 7 

Adicionar pergunta do tipo 'Única Escolha' .................................................................... 8 

Adicionar pergunta do tipo 'Única Escolha Com Peso Na Alternativa' ........................ 10 

Adicionar pergunta do tipo 'Múltipla Escolha' .............................................................. 13 

Adicionar pergunta do tipo 'Múltipla Escolha Com Peso Nas Alternativas'................. 14 

Adicionar pergunta do tipo 'Dissertativa' ...................................................................... 16 

Adicionar pergunta do tipo 'Numérica' ......................................................................... 18 

Adicionar pergunta do tipo 'Verdadeiro ou Falso' ........................................................ 19 

Adicionar pergunta do tipo 'Arquivo' ............................................................................ 20 

Cadastrando Múltiplas Perguntas do tipo Arquivo .................................................. 21 

Após adicionar todas as perguntas desejadas... ............................................................. 23 

Visualizar Questionário ..................................................................................................... 25 

Alterar Questionário .......................................................................................................... 26 

Duplicar Questionário ........................................................................................................ 28 

Remover Questionário ....................................................................................................... 32 

 

 

 

  



 
  

2 

Questionários para Processos Seletivos 

O SIGAA apresenta a funcionalidade de gestão de questionários em diversos módulos. Para 

este manual, será abordada a aplicação dos questionários nos processos seletivos da pós-

graduação. 

Esses questionários serão criados pelos coordenadores ou secretários da pós-graduação 

(Lato Sensu e Stricto Sensu). Dessa forma, um coordenador ou um secretário poderão 

visualizar, cadastrar, alterar e inativar questionários aplicáveis aos candidatos de um processo 

seletivo. 

Qual a utilidade de um Questionário em um Processo Seletivo? 

Um questionário é utilizado para incluir perguntas não pré-cadastradas em um Formulário 

de Inscrição de um processo seletivo. Em outras palavras, será necessária a criação de um 

questionário apenas se houver a necessidade de incluir campos customizados, ou seja, campos 

não previstos nesse formulário. 

O Formulário de Inscrição é gerado automaticamente pelo sistema após um gestor, como o 

gestor lato sensu, realizar a aprovação e a publicação de um processo seletivo. Esse formulário 

é padrão para todos os processos seletivos, independentemente do curso ou, por exemplo, da 

unidade responsável pela criação de uma proposta de curso lato sensu. 

Vale destacar que, se os campos previstos no Formulário de Inscrição já atendem à 

necessidade de dados requisitados aos candidatos, não haverá a necessidade de nenhuma outra 

intervenção no processo seletivo, ou seja, não será necessária a criação de um questionário. 

Como informado anteriormente, a criação de um questionário só será necessária em caso de 

inclusão de outros campos. 

Para exemplificar, segue abaixo uma tela apresentando a forma padrão em que é gerado o 

Formulário de Inscrição após a publicação de um processo seletivo: 
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PADRÃO 

Os campos exibidos na imagem acima estão listados abaixo, com destaque em vermelho para 

os campos de preenchimento obrigatório. 

Dados Pessoais Naturalidade 

• CPF • País 



 
  

4 

• Nome 

• E-mail 

• Nome da Mãe 

• Nome do Pai 

• Sexo 

• Data de Nascimento 

• Estado Civil 

• Etnia 

• Tipo da Escola do Ensino Médio 

• UF 

• Município 

 

Documentos Endereço 

• RG 

• Órgão de Expedição 

• UF 

• Data de Expedição 

• Título de Eleitor 

• Zona 

• Seção 

• UF 

• Data de Emissão 

• Passaporte 

• CEP 

• Logradouro 

• N.º 

• Bairro 

• Complemento 

• UF 

• Município 

• Tel. Fixo 

• Tel. Celular 

O formulário também conterá um último campo chamado Observações para o preenchimento 

de informações adicionais. Todos esses campos representam o modelo padrão de um 

formulário de inscrição, que será exibido no Portal Público do SIGAA após o DPG realizar 

a aprovação e a publicação do processo seletivo do seu respectivo curso. 

Porém, a depender do curso e de exigências normativas, pode surgir a necessidade do 

preenchimento de outros campos pelo candidato, como, por exemplo, apresentar um campo 

de confirmação de leitura das regras do edital, um campo de múltipla escolha para os tipos de 

vagas que deseja concorrer, um campo para anexar um currículo em PDF, entre outros. 

Por conta disso, há a necessidade de criação de um questionário customizado para a 

inclusão de campos não previstos em um formulário de inscrição. Como exemplo, segue 

abaixo um formulário de inscrição no qual foi incluído o “Questionário para Técnicos-

Administrativos”, destacado em vermelho, contendo três novas perguntas: um campo textual 

para informar a matrícula FUB, um campo de arquivo para enviar o currículo e um campo de 

única escolha para selecionar a unidade pertencente. 
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Caberá cada unidade verificar se o formulário de inscrição padrão atende às exigências 

necessárias para a avaliação dos candidatos ou se será necessária a criação de um questionário 

para a inclusão de novos campos. 

Para verificar como incluir um questionário em um processo seletivo, consulte o Manual do 

Portal do Coordenador, na seção Cadastrar Novo Processo Seletivo, do seu respectivo 

módulo de pós-graduação. 

Acessar Questionários no Lato Sensu 

Para visualizar essa funcionalidade no Lato Sensu, acesse SIGAA → Módulos → Portal do 

Coordenador Lato Sensu → Cadastro → Processos Seletivos → Questionários para Processos 

Seletivos. 

 

O sistema exibirá uma listagem dos questionários cadastrados pelo coordenador lato sensu, 

conforme demonstrado abaixo: 

 

Acessar Questionários no Stricto Sensu 

Para visualizar essa funcionalidade no Stricto Sensu, acesse SIGAA → Módulos → Portal 

do Coordenador Stricto Sensu → Cadastros → Processos Seletivos → Gerenciar 

Questionários. 
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O sistema exibirá uma listagem dos questionários cadastrados pelo coordenador stricto sensu, 

conforme demonstrado abaixo: 

 

Cadastrar Questionário 

Na tela de listagem dos questionários, o sistema apresentará um link que permitirá o cadastro 

de um questionário. Para realizar o cadastro, clique no link mencionado, conforme a imagem 

destacada abaixo: 

 

Em seguida, o sistema solicitará um nome para o questionário. Faça o preenchimento e clique 

no botão Avançar. 
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Na tela seguinte, será possível criar perguntas conforme o tipo de pergunta mais apropriado 

para o campo. 

 

Para tal, será necessário definir, através do campo Tipo de pergunta, as opções de resposta 

que serão exibidas ao usuário. Dessa forma, de acordo com a resposta desejada, será possível 

oferecer as alternativas mais apropriadas para cada situação. 

 

Segue abaixo um detalhamento para cada tipo de pergunta a ser escolhida. 

Adicionar pergunta do tipo 'Única Escolha' 

Digamos que deseja incluir, por exemplo, uma pergunta sobre o tipo de vaga que o candidato 

deseja concorrer. Para tal, serão oferecidas três opções: 
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• Ampla Concorrência; 

• Vagas destinadas a candidatos negros; 

• Vagas destinadas a candidatos com deficiência ou atendimento especial. 

Neste caso, o candidato deverá selecionar apenas um item entre as opções disponibilizadas. 

Para incluir essa pergunta, utilizaremos o tipo de pergunta ÚNICA ESCOLHA. Após 

selecionar o tipo, o sistema exibirá uma área para incluir todas as alternativas, conforme 

demonstrado abaixo: 

 

Preencha o campo “Pergunta” e, por ser um campo obrigatório neste exemplo, selecione o 

campo “Pergunta Obrigatória?”. 

Em seguida, informe as alternativas para cada resposta possível. Para cada alternativa a ser 

adicionada na pergunta, clique no ícone “Adicionar alternativa” ( ), conforme demonstrado 

abaixo: 
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Por fim, clique no botão Adicionar Pergunta para deixar registrada essa pergunta no 

questionário que está sendo criado. 

 

O sistema exibirá uma mensagem de sucesso, conforme demonstrado abaixo: 

 

Adicionar pergunta do tipo 'Única Escolha Com Peso Na Alternativa' 

Digamos que deseja incluir, por exemplo, uma pergunta sobre o grau acadêmico do candidato. 

Para tal, serão oferecidas três opções: 
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• Possuo diploma de curso de pós-graduação em nível de doutorado ou mestrado (Stricto 

Sensu); 

• Possuo certificado de curso de pós-graduação em nível de especialização (Lato Sensu); 

• Possuo diploma de conclusão de curso de graduação. 

Neste caso, o candidato poderá selecionar apenas um item entre as opções disponibilizadas. 

Para incluir essa pergunta, utilizaremos o tipo de pergunta ÚNICA ESCOLHA COM PESO 

NA ALTERNATIVA. Após selecionar o tipo, o sistema exibirá uma área para incluir todas 

as alternativas, conforme demonstrado abaixo: 

 

Preencha o campo “Pergunta” e, por ser um campo opcional neste exemplo, não selecione o 

campo “Pergunta Obrigatória?”. 

Em seguida, informe as alternativas para cada resposta possível. Para cada alternativa a ser 

adicionada na pergunta, clique no ícone “Adicionar alternativa” ( ), conforme demonstrado 

abaixo: 



 
  

12 

 

Por fim, clique no botão Adicionar Pergunta para deixar registrada essa pergunta no 

questionário que está sendo criado. 

 

O sistema exibirá uma mensagem de sucesso, conforme demonstrado abaixo: 
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Adicionar pergunta do tipo 'Múltipla Escolha' 

Digamos que deseja incluir, por exemplo, uma pergunta sobre quais sistemas da UnB o 

candidato possui acesso. Para tal, serão oferecidas três opções: 

• SIGAA; 

• Serviços TIC; 

• Sistema Eletrônico de Informações (SEI). 

Neste caso, o candidato poderá selecionar mais de um item entre as opções disponibilizadas. 

Para incluir essa pergunta, utilizaremos o tipo de pergunta MÚLTIPLA ESCOLHA. Após 

selecionar o tipo, o sistema exibirá uma área para incluir todas as alternativas, conforme 

demonstrado abaixo: 

 

Preencha o campo “Pergunta” e, por ser um campo opcional neste exemplo, não selecione o 

campo “Pergunta Obrigatória?”. 

Em seguida, informe as alternativas para cada resposta possível. Para cada alternativa a ser 

adicionada na pergunta, clique no ícone “Adicionar alternativa” ( ), conforme demonstrado 

abaixo: 
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Por fim, clique no botão Adicionar Pergunta para deixar registrada essa pergunta no 

questionário que está sendo criado. 

 

O sistema exibirá uma mensagem de sucesso, conforme demonstrado abaixo: 

 

Adicionar pergunta do tipo 'Múltipla Escolha Com Peso Nas Alternativas' 

Digamos que deseja incluir, por exemplo, uma pergunta sobre quais sistemas, necessários para 

o curso, o candidato possui conhecimento. Para tal, serão oferecidas três opções: 
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• Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint); 

• MATLAB; 

• AutoCAD. 

Neste caso, o candidato poderá selecionar mais de um item entre as opções disponibilizadas. 

Para incluir essa pergunta, utilizaremos o tipo de pergunta MÚLTIPLA ESCOLHA COM 

PESO NAS ALTERNATIVAS. Após selecionar o tipo, o sistema exibirá uma área para 

incluir todas as alternativas, conforme demonstrado abaixo: 

 

Preencha o campo “Pergunta” e, por ser um campo opcional neste exemplo, não selecione o 

campo “Pergunta Obrigatória?”. 

Em seguida, informe as alternativas para cada resposta possível. Para cada alternativa a ser 

adicionada na pergunta, clique no ícone “Adicionar alternativa” ( ), conforme demonstrado 

abaixo: 
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Por fim, clique no botão Adicionar Pergunta para deixar registrada essa pergunta no 

questionário que está sendo criado. 

 

O sistema exibirá uma mensagem de sucesso, conforme demonstrado abaixo: 

 

Adicionar pergunta do tipo 'Dissertativa' 

Digamos que deseja incluir, por exemplo, uma pergunta para o candidato informar demais 

treinamentos e/ou conhecimentos que possui relacionados ao curso pretendido. 
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Neste caso, por se tratar de uma resposta textual, utilizaremos o tipo de pergunta 

DISSERTATIVA. Após selecionar o tipo, o sistema exibirá os campos abaixo: 

 

Preencha o campo “Pergunta” e, por ser um campo opcional neste exemplo, não selecione o 

campo “Pergunta Obrigatória?”. 

Em seguida, informe a quantidade máxima de caracteres para a resposta. 

Por fim, clique no botão Adicionar Pergunta para deixar registrada essa pergunta no 

questionário que está sendo criado. 

 

O sistema exibirá uma mensagem de sucesso, conforme demonstrado abaixo: 
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Adicionar pergunta do tipo 'Numérica' 

Digamos que deseja incluir, por exemplo, uma pergunta para o candidato informar o total, em 

anos completos, de experiência profissional que possui na área de formação do curso 

pretendido. 

Neste caso, por se tratar de uma resposta numérica, utilizaremos o tipo de pergunta 

NUMÉRICA. Após selecionar o tipo, o sistema exibirá os campos abaixo: 

 

Preencha o campo “Pergunta” e, por ser um campo opcional neste exemplo, não selecione o 

campo “Pergunta Obrigatória?”. 

Em seguida, informe a quantidade máxima de caracteres para a resposta. 

Por fim, clique no botão Adicionar Pergunta para deixar registrada essa pergunta no 

questionário que está sendo criado. 

 

O sistema exibirá uma mensagem de sucesso, conforme demonstrado abaixo: 
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Adicionar pergunta do tipo 'Verdadeiro ou Falso' 

Digamos que deseja incluir, por exemplo, uma pergunta para o candidato informar se 

participou de algum curso Lato Sensu ofertado pela UnB nos últimos dois anos. 

Neste caso, por se tratar de uma resposta afirmativa ou negativa, utilizaremos o tipo de 

pergunta VERDADEIRO OU FALSO. Após selecionar o tipo, o sistema exibirá os campos 

abaixo: 

 

Preencha o campo “Pergunta” e, por ser um campo obrigatório neste exemplo, selecione o 

campo “Pergunta Obrigatória?”. 

Por fim, clique no botão Adicionar Pergunta para deixar registrada essa pergunta no 

questionário que está sendo criado. 

 

O sistema exibirá uma mensagem de sucesso, conforme demonstrado abaixo: 
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Adicionar pergunta do tipo 'Arquivo' 

Digamos que deseja solicitar, por exemplo, que o candidato faça o envio de seu currículo para 

a etapa de Avaliação Curricular. 

Neste caso, por se tratar de um arquivo, utilizaremos o tipo de pergunta ARQUIVO. Após 

selecionar o tipo, o sistema exibirá os campos abaixo: 

 

Caso o arquivo solicitado deva possuir a extensão PDF, selecione o campo “Apenas PDF?”. 

Em seguida, preencha o campo “Pergunta” e, por ser um campo obrigatório neste exemplo, 

selecione o campo “Pergunta Obrigatória?”. 

Por fim, clique no botão Adicionar Pergunta para deixar registrada essa pergunta no 

questionário que está sendo criado. 
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O sistema exibirá uma mensagem de sucesso, conforme demonstrado abaixo: 

 

Cadastrando Múltiplas Perguntas do tipo Arquivo 

Caso seja necessário que o candidato envie múltiplos documentos, é recomendado criar uma 

pergunta do tipo ARQUIVO para cada documento a ser enviado. 

Exemplo: Deseja-se que, além dos campos solicitados no Formulário de Inscrição Padrão, 

o candidato também envie uma cópia da Carteira de Identidade, do CPF, do Título de Eleitor 

e do Certificado de Reservista. 

Para tal, o coordenador do curso deverá cadastrar quatro perguntas do tipo arquivo, uma 

para cada arquivo a ser enviado, conforme as orientações apresentadas no passo Adicionar 

pergunta do tipo 'Arquivo'. 

Segue abaixo uma demonstração de como ficaria o cadastro dessas perguntas: 
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Como consequência, após o coordenador concluir o cadastro do questionário (continuada a 

explicação em Após adicionar todas as perguntas desejadas...) e incluir esse questionário 

no respectivo processo seletivo (vide a etapa Cadastrar Novo Processo Seletivo no Manual 

do Portal do Coordenador), segue abaixo a tela, visualizada ao final do Formulário de 

Inscrição Padrão, que será apresentada ao candidato: 
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Como alternativa ao cadastro de múltiplas perguntas do tipo arquivo, uma outra abordagem 

seria criar apenas uma pergunta para contemplar o envio de múltiplos arquivos. Para isso, 

seria necessário que o candidato compactasse todos os documentos em um único arquivo com 

a extensão ZIP. Porém, esse cenário deverá ser utilizado apenas em último caso, pois, 

dependendo do tamanho final do arquivo compactado, o candidato poderá se deparar com 

erros de conexão durante o envio. Dessa forma, a recomendação é criar uma pergunta para 

cada arquivo a ser enviado, conforme as orientações apresentadas em Cadastrando Múltiplas 

Perguntas do tipo Arquivo. 

Após adicionar todas as perguntas desejadas... 

Uma vez que uma pergunta tenha sido adicionada no questionário, o sistema exibirá uma 

mensagem de sucesso no topo da tela e, simultaneamente, exibirá todos os campos em branco 

para a inclusão de uma nova pergunta no questionário. 

Caso tenha concluído de adicionar todas as perguntas desejadas, clique em Resumo do 

Questionário, conforme demonstrado abaixo: 
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O sistema exibirá um resumo de todas as perguntas adicionadas no passo anterior. Para 

finalizar o cadastro do questionário, clique em Cadastrar Questionário, conforme 

demonstrado abaixo: 
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O sistema exibirá uma mensagem de sucesso, informando que o questionário foi cadastrado. 

Para confirmar, basta visualizar o novo questionário na listagem dos questionários salvos no 

sistema. 

 

Visualizar Questionário 

Após acessar a listagem dos questionários, demonstrado na seção Acessar Questionários no 

Lato Sensu, será possível visualizar um questionário cadastrado. Para tal, clique no ícone 

Visualizar ( ), conforme a imagem destacada abaixo: 

 

O sistema apresentará todos os campos cadastrados no questionário, juntamente com o seu 

respectivo tipo de campo associado. 
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Alterar Questionário 

Após acessar a listagem dos questionários, demonstrado na seção Acessar Questionários no 

Lato Sensu, será possível alterar um questionário cadastrado. Para tal, clique no ícone Alterar 

( ), conforme a imagem destacada abaixo: 

 

Inicialmente, o sistema exibirá o título do questionário para alteração. Após a sua alteração, 

que é opcional, clique no botão Avançar. 

 

Em seguida, serão exibidas todas as perguntas cadastradas para o questionário. Caso queira 

cadastrar uma nova pergunta, clique no link Nova Pergunta ( ), conforme destacado abaixo: 

 

Assim como detalhado na seção Cadastrar Questionário, o sistema apresentará alguns 

campos para o cadastro. Entre eles, destaca-se o campo Tipo de pergunta, que permite 

selecionar a forma como as respostas serão disponibilizadas ao usuário. 
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Após definir a pergunta, clique no botão Adicionar Pergunta, conforme demonstrado na 

imagem abaixo: 

 

Após cadastrar todas as perguntas desejadas, clique no botão Resumo do Questionário, 

conforme demonstrado abaixo: 

 

Em seguida, verifique a disposição das perguntas no questionário e, por fim, clique no botão 

Confirmar Alteração, conforme demonstrado abaixo: 
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O sistema apresentará uma mensagem de sucesso no topo da tela, demonstrado que o 

questionário foi atualizado. 

 

Duplicar Questionário 

Caso queira criar um novo questionário com base em outro já existente, utilize a 

funcionalidade de duplicação de questionário. Dessa forma, será possível aproveitar a 

estrutura de um questionário, incluindo campos e seus respectivos tipos, em um novo cadastro, 

bastando apenas ajustá-lo à nova realidade. 

Para tal, após acessar a listagem dos questionários, demonstrado na seção Acessar 

Questionários no Lato Sensu, clique no ícone Duplicar Questionário ( ), conforme a 

imagem destacada abaixo: 
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Para este exemplo, utilizaremos o “Questionário para Discentes” como modelo para a criação 

do novo questionário. 

Inicialmente, o sistema exibirá o título com a nomenclatura do questionário original. Faça a 

sua alteração para o título do novo questionário e, em seguida, clique no botão Avançar. 

 

Em seguida, serão exibidas todas as perguntas que serão aproveitadas no novo questionário. 

Faça os ajustes necessários, como, por exemplo, remover, alterar ou mover a ordem de 

apresentação das perguntas, conforme destacado com um retângulo vermelho na imagem 

abaixo: 

 

Também será possível realizar o cadastro uma nova pergunta. Para isso, clique no link Nova 

Pergunta ( ), conforme destacado com uma seta verde na imagem acima. 
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Para o cadastro de uma pergunta, assim como detalhado na seção Cadastrar Questionário, 

o sistema apresentará alguns campos. Entre eles, destaca-se o campo Tipo de pergunta, que 

permite selecionar a forma como as respostas serão disponibilizadas ao usuário. 

 

Após definir a pergunta, clique no botão Adicionar Pergunta, conforme demonstrado na 

imagem abaixo: 

 

Após cadastrar todas as perguntas desejadas, clique no botão Resumo do Questionário, 

conforme demonstrado abaixo: 
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Em seguida, verifique a disposição das perguntas no questionário e, por fim, clique no botão 

Confirmar Alteração, conforme demonstrado abaixo: 

 

O sistema apresentará uma mensagem de sucesso no topo da tela, demonstrado que o novo 

questionário foi cadastrado. 
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Observe que o questionário original (Questionário para Discentes), no qual foi clicado no 

ícone Duplicar Questionário ( ), continua com a sua integridade mantida, ou seja, não 

sofreu alterações após a criação do novo questionário (Questionário para Técnicos-

Administrativos). 

Remover Questionário 

Após acessar a listagem dos questionários, demonstrado na seção Acessar Questionários no 

Lato Sensu, será possível remover um questionário cadastrado. Para tal, clique no ícone 

Remover ( ), conforme a imagem destacada abaixo: 

 

O sistema exibirá todas as perguntas cadastradas para o questionário desejado. Para 

prosseguir, clique no botão Remover. 

 

Em seguida, será apresentada uma tela de confirmação. Para continuar, clique no botão OK. 
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Caso o questionário já tenha sido utilizado por algum candidato em um processo seletivo, o 

sistema apresentará a mensagem abaixo: 

 

Caso contrário, o sistema apresentará a mensagem de sucesso abaixo: 

 

 


