
 



 
 

 

Como solicitar os serviços do NED? 
Para solicitar os serviços do NED, o interessado deve entrar com contato por um 

dos telefones citados acima, ou por e-mail.  
Em seguida, deverá preencher o formulário pelo link 
https://forms.gle/T8VZnh7xdSV55Yhp8 descrevendo quais as necessidades e objetivos 
de sua pesquisa. 

O NED reserva um prazo mínimo de 7 dias para a entregar dos resultados, 
podendo variar de acordo com a fila de espera, já que os resultados são entregues de 
acordo com a ordem de solicitação, sem exceções. 

O (a) solicitante da assessoria estatística poderá requerer reuniões com o 
departamento para receber instruções quanto à tabulação e para discussão dos 
resultados. Devendo ser sempre requerida por meio dos telefones ou e-mails do 
departamento, mediante disponibilidade das pesquisadoras.  

 

Dicas 
Dicas para Elaboração de Instrumento de Coleta de Dados 

• As questões que compõem o instrumento de coleta de dados devem sempre 
responder aos objetivos propostos no Projeto da Pesquisa; 

• Cada uma das questões elaboradas deve possibilitar uma única resposta, 
independentemente do número de alternativas, preferencialmente, não 
obrigatoriamente; 

• Padronizar informações: 

Ex. em questão de sexo: 
(1) Masculino 
(2) Feminino 

 
• Informação de idade, deixar o espaço livre para que os respondentes coloquem 

a idade em anos; 

Dicas para Tabulação dos Dados Coletados 

• Os dados devem ser tabulados em planilha do EXCEL. 
 

• A primeira coluna da tabela deverá identificar as unidades amostrais da sua 
pesquisa. 
 

https://forms.gle/T8VZnh7xdSV55Yhp8


 
• A primeira linha da tabela deve conter o nome de cada variável. 

 
• Se não for obtido um valor para determinado elemento deixe a célula em branco, 

não coloque hífen (-), asterisco (*) ou qualquer outro símbolo. 
 

• Ao realizar a tabulação no Excel, as respostas deverão ser transcritas com 
correspondência numérica ou caso permaneçam nominais deverão obedecer o 
mesmo padrão de escrita. 
 
Demonstrativo: 
 

 
 

• Em questionários onde houver a necessidade de múltipla escolha e oportunizar 
o respondente escolher várias alternativas, como o ex. abaixo: 
 
Quais são seus esportes favoritos?  
 

( ) Futebol 
( ) Basquete 
( ) Tênis 
( ) Vôlei 
( ) Natação 
 

A  tabela deve ter tantas colunas quanto for o número máximo possível de respostas, 
cada opção terá uma coluna. . 
 

Demonstrativo: 

Questionário para saber idade, sexo, se já foi ao dentista, preferência de cor, 
escolaridade e preferência de esportes (questão desmembrada): 

 


