
 

Orientações de Preenchimento – Instituições/Empresas 

1.  Após ler a página de apresentação do questionário, faça o cadastro com seu e-mail, registre o login 

(CNPJ de sua instituição) e cadastre sua senha de acesso (a senha deve conter seis caracteres).  

 

2. O acesso ao questionário se dará na página de índice e, como você poderá observar, o instrumento 

é composto de várias partes. Ao clicar o botão “RESPONDER” você será remetido(a)  para a questão 

correspondente. Observe que, após responder a uma questão, o botão  correspondente, no índice, 

se transforma em “EDITAR”, o que permitirá rever e alterar as  respostas se necessário.  

 

3. Tenha cuidado, ao preencher o item 2.5,  em  indicar corretamente o tipo de oferta  de EAD que 

sua instituição/empresa faz ao público interessado. Dessa indicação dependerá a apresentação 

das questões a serem respondidas pela instituição/empresa. Isto é,  sistema está programado 

para apresentar as questões segundo o tipo de oferta  indicado pela instituição: se sua 

instituição/empresa oferecer cursos regulamentados e cursos livres corporativos, por exemplo, 

você deverá selecionar as alternativas A e E; se ela oferecer apenas produtos ou serviços de EAD 

(ou seja, se não implantar cursos para alunos da própria instituição/empresa, mas oferecer 

outros produtos ou serviços a outras instituições/empresas-clientes), deverá selecionar apenas a 

alternativa F. 

 

4. Ao responder uma questão, se ela tiver sido preenchida de modo correto, o sistema informará que 

a resposta foi aceita e direcionará o respondente à questão seguinte, desde que você feche a 

mensagem clicando em .  

 

5. Em todas as questões você encontra o botão “ACESSAR O ÍNDICE”, que lhe permite retornar e 

responder a questão que desejar.  

 

6. Se você tiver que interromper o preenchimento, o sistema salvará o que já foi respondido. Ao 

acessar novamente o questionário, as questões já respondidas estarão assinaladas no índice. Você 

poderá então alterar sua resposta ou escolher em qual questão continuará o preenchimento. 

 

7. Seu questionário só será computado após finalizar o preenchimento.  

 


