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Metodologia. 

Pesquisa quantitativa, que consiste na realização de entrevistas pessoais, com a aplicação de 

questionário estruturado junto a uma amostra aleatória representativa do eleitorado em 

estudo. 

Plano Amostral: Seleção Aleatória Simples sem reposição direta de 226 professores, 

distribuídos proporcionalmente segundo o tamanho de cada unidade acadêmica. Ní

de estimação fixado (teórico) foi de 5

estimação obtido pela pesquisa foi de 7% 

As entrevistas foram realizadas por discentes e docentes do curso de Estatística da 

Universidade Federal de Goiás, vinculado ao projeto de extensão Núcleo de Apoio em 

Estatística. Elas ocorreram de forma presencial e telefônica.

entrevistas realizadas em uma amostra aleatória de 25% dos questionários aplicados.
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Ficha Técnica 

Pesquisa de opinião para as eleições do Sindicato dos docentes das 

Universidades Federais do Estado de Goiás. 

Núcleo de Apoio em Estatística, IME - UFG 

Diretoria do Sindicato dos Docentes das Universidade Federais do Estado de Goiás. 

: 226, Regional Goiânia. 

06/05/2017 

Data de termino da Pesquisa: 09/05/2017 

Registro do Estatístico no CONRE:9982-A 

Msc. Alex Felipe Rodrigues Lima 

Recursos próprios do Projeto. 

Pesquisa quantitativa, que consiste na realização de entrevistas pessoais, com a aplicação de 

questionário estruturado junto a uma amostra aleatória representativa do eleitorado em 

: Seleção Aleatória Simples sem reposição direta de 226 professores, 

distribuídos proporcionalmente segundo o tamanho de cada unidade acadêmica. Ní

de estimação fixado (teórico) foi de 5,5%, com nível de confiança de 95%, sendo que o er

estimação obtido pela pesquisa foi de 7% . 

As entrevistas foram realizadas por discentes e docentes do curso de Estatística da 

Goiás, vinculado ao projeto de extensão Núcleo de Apoio em 

e forma presencial e telefônica. Realizou-se uma verificação das 

entrevistas realizadas em uma amostra aleatória de 25% dos questionários aplicados.
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Pesquisa de opinião para as eleições do Sindicato dos docentes das 

Diretoria do Sindicato dos Docentes das Universidade Federais do Estado de Goiás. 

Pesquisa quantitativa, que consiste na realização de entrevistas pessoais, com a aplicação de 

questionário estruturado junto a uma amostra aleatória representativa do eleitorado em 

: Seleção Aleatória Simples sem reposição direta de 226 professores, 

distribuídos proporcionalmente segundo o tamanho de cada unidade acadêmica. Nível de erro 

, com nível de confiança de 95%, sendo que o erro de 

As entrevistas foram realizadas por discentes e docentes do curso de Estatística da 

Goiás, vinculado ao projeto de extensão Núcleo de Apoio em 

se uma verificação das 

entrevistas realizadas em uma amostra aleatória de 25% dos questionários aplicados. 
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I. Participação na eleição anterior para a Diretoria da ADUFG

 Em relação à participação na eleição anterior para a Diretoria do Sindicato dos 

Docentes das Universidades Federais do Estado de Goiás (ADUFG), conforme pode ser 

observado na FIG. 1, aproximadame

processo eleitoral. Na TAB. 1, considerand

observar que esse valor pode

os resultados obtidos na eleição anterior

 

Figura 1. Você participou (votou) na eleição anterior para a diretoria 
da ADUFG?. 
Fonte: Dados coletados pelo Núcleo de Apoio em Estatística

 

  

Não 

Sim 

Não responde

Tabela 1. Distribuição percentual dos entrevistados segundo 
participação na eleição anterior da ADUFG e margens de erro
Fonte: Dados coletados pelo

 

58,37%
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Participação na eleição anterior para a Diretoria da ADUFG. 

participação na eleição anterior para a Diretoria do Sindicato dos 

Docentes das Universidades Federais do Estado de Goiás (ADUFG), conforme pode ser 

observado na FIG. 1, aproximadamente 59% dos entrevistados manifestou que votou nesse 

Na TAB. 1, considerando o intervalo de confiança de 95

observar que esse valor pode-se encontrar entre 52,06% e 64,42%, o que vai 

eição anterior. 

. Você participou (votou) na eleição anterior para a diretoria 

Dados coletados pelo Núcleo de Apoio em Estatística. 

Estimado Intervalo de Confiança 95%

L. Inferior L. Superior

33,94% 28,25% 40,13%

58,37% 52,06% 64,42%

Não respondeu 7,69% 4,94% 11,79%

. Distribuição percentual dos entrevistados segundo 
participação na eleição anterior da ADUFG e margens de erro

Dados coletados pelo Núcleo de Apoio em Estatística. 

 

33,94%58,37%

7,69%

Não

Sim

Não responde

 

Página 3 

participação na eleição anterior para a Diretoria do Sindicato dos 

Docentes das Universidades Federais do Estado de Goiás (ADUFG), conforme pode ser 

nte 59% dos entrevistados manifestou que votou nesse 

o o intervalo de confiança de 95%, podemos 

, o que vai ao encontro com 

 

. Você participou (votou) na eleição anterior para a diretoria 

Intervalo de Confiança 95% 

L. Superior 

40,13% 

64,42% 

11,79% 

. Distribuição percentual dos entrevistados segundo 
participação na eleição anterior da ADUFG e margens de erro. 

Não responde
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II. Intenção de participação (votar) na próxima eleição da ADUFG

Com relação à intenção de participar (votar) na próxima eleição do dia 16 de maio

observamos na FIG. 2 que aproximadamente 78% dos entrevistados

votar. Estima-se que a participação 

82,61% (ver TAB. 2). 

 

Figura 2. Você pretende participar (votar) na próxima eleição para a 
Diretoria da ADUFG no dia 16/05
Fonte: Dados coletados pelo Núcleo de Apoio em Estatística

 

  

Não 

Sim 

Não responde 

Tabela 2. Distribuição dos entrevistados segundo intenção de participação (votar) na 
próxima eleição do dia 16/05/20
Fonte: Dados coletados pelo Núcleo de Apoio em Estatística

 

 

77,88%
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II. Intenção de participação (votar) na próxima eleição da ADUFG.  

intenção de participar (votar) na próxima eleição do dia 16 de maio

observamos na FIG. 2 que aproximadamente 78% dos entrevistados manifestaram que 

se que a participação dos sindicalizados na eleição encontra-se entre 72,28% e 

. Você pretende participar (votar) na próxima eleição para a 
da ADUFG no dia 16/05/2017 

Dados coletados pelo Núcleo de Apoio em Estatística. 

Estimado Intervalo de Confiança 95%

L. Inferior 

15,9% 11,88% 

77,9% 72,28% 

6,2% 3,79% 

. Distribuição dos entrevistados segundo intenção de participação (votar) na 
próxima eleição do dia 16/05/2017 para a diretoria da ADUFG. 

Dados coletados pelo Núcleo de Apoio em Estatística. 

 

15,93%

77,88%

6,19%

Não

Sim

Não responde
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intenção de participar (votar) na próxima eleição do dia 16 de maio de 2017, 

manifestaram que irão 

se entre 72,28% e 

 

. Você pretende participar (votar) na próxima eleição para a 

Intervalo de Confiança 95% 

L. Superior 

21,03% 

82,61% 

9,97% 

. Distribuição dos entrevistados segundo intenção de participação (votar) na 

Não responde
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III.  Intenção de voto para a próxima eleição

 Para aqueles sindicalizados que responderam afirmativamente sua decisão de 

participar na próxima eleição foi indagada sua intenção de voto nas atuais chapas 

concorrentes para a diretoria da ADUFG. Observa

aproximadamente 53% das 

aproximadamente 24% das intenções de voto dos sindicalizados. Aproximadamente 21,59% 

dos sindicalizados que manifestaram sua participação no processo eleitoral

ainda não definiram seu voto.

 

Figura 3.Se as eleições para o sindicato ADUFG fossem h
chapa você votaria? 
Fonte: Dados coletados pelo Núcleo de Apoio em Estatística

 

Chapa 

Chapa 1 

Chapa 2 

Indeciso 

NR 

Tabela 3. Distribuição dos sindicalizados que participarão nas eleições do dia 
16/05/2017 segundo intenção de voto
Fonte: Dados coletados pelo Núcleo de Apoio em Estatística

 

52,84%
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a próxima eleição. 

Para aqueles sindicalizados que responderam afirmativamente sua decisão de 

participar na próxima eleição foi indagada sua intenção de voto nas atuais chapas 

concorrentes para a diretoria da ADUFG. Observa-se na FIG.3 que a chapa 1 obtev

aproximadamente 53% das intenções de voto dos sindicalizados. A chap

% das intenções de voto dos sindicalizados. Aproximadamente 21,59% 

dos sindicalizados que manifestaram sua participação no processo eleitoral

ainda não definiram seu voto. 

.Se as eleições para o sindicato ADUFG fossem hoje, em que 
 

Dados coletados pelo Núcleo de Apoio em Estatística. 

Estimado Intervalo de Confiança 95%

L. Inferior 

52,84% 45,79% 

23,86% 18,38% 

21,59% 16,35% 

1,70% 0,58% 

. Distribuição dos sindicalizados que participarão nas eleições do dia 
segundo intenção de voto. 

Dados coletados pelo Núcleo de Apoio em Estatística. 

 

52,84%

23,86%

21,59%

1,70%
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Para aqueles sindicalizados que responderam afirmativamente sua decisão de 

participar na próxima eleição foi indagada sua intenção de voto nas atuais chapas 

se na FIG.3 que a chapa 1 obteve 

dos sindicalizados. A chapa 2 obteve 

% das intenções de voto dos sindicalizados. Aproximadamente 21,59% 

dos sindicalizados que manifestaram sua participação no processo eleitoral declararam que 

 

oje, em que 

Intervalo de Confiança 95% 

L. Superior 

59,78% 

30,38% 

27,95% 

4,90% 

. Distribuição dos sindicalizados que participarão nas eleições do dia 

Chapa 1

Chapa 2

Indeciso

NR
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IV. Distribuição dos votos dos sindicalizados indecisos. Simulação de possíveis cenários

Observa-se na TAB.3 que aproximadamente 22% dos sindicalizados que 

processo eleitoral, à data de realização da entrevista, ainda não tinham definido por qual das 

chapas votariam. Com o objetivo de ter um melhor panorama sobre o possível resultado da 

eleição, simulamos 3 cenários 

• Cenário 1: A chapa 1 obtém 60% dos votos dos indecisos e a chapa 2 obtém 40% dos 

votos dos indecisos (cenário de prevalência)

• Cenário 2: A chapa 1 obtém 50% dos votos dos indecisos e a chapa 2 obt

votos dos indecisos. 

• Cenário 3: A chapa 1 obtém 40% dos votos dos indecisos e a chapa 2 obtém 60% dos 

votos dos indecisos. 

Os resultados de tal simulação são apresentados nas tabelas 4 e 5 a seguir.

Observa-se na TAB. 4 que, em termos pe

obteria 65,91% dos votos e a Chapa 2 32,39%. Considerando o segundo cenário, a Chapa 1 

obteria 63,64% dos votos e a Chapa 2 obteria 34,66% dos votos. Finalmente considerando o 

terceiro cenário observa-se que a Chapa 1 obteria 61,36% dos votos e a Chapa 2 obt

36,93% dosvotos. 

 

Chapa Estimado

1 

2 

Indeciso 

NR 

Tabela 4. Distribuição relativa das intenções de voto 
segundo cenários considerados
Fonte: Dados coletados pelo Núcleo de Apoio em Estatística

Notas. n.a. : não se aplica. 

 

Na TAB. 5 são apresentados os intervalos

Observa-se que no cenário 1 a Chapa 1 obteria entre 58,94% e 72,25% dos votos. A Chapa 2 

obteria entre 26,16% e 39,30% dos votos.

Considerando o cenário 2, a Chapa 1 obteria entre 56,62% e 70,12% dos votos. Neste cená

a Chapa 2 obteria entre 28,28% e 41,64% dos votos (ver TAB. 5).
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IV. Distribuição dos votos dos sindicalizados indecisos. Simulação de possíveis cenários

se na TAB.3 que aproximadamente 22% dos sindicalizados que participarão no atual 

à data de realização da entrevista, ainda não tinham definido por qual das 

. Com o objetivo de ter um melhor panorama sobre o possível resultado da 

eleição, simulamos 3 cenários plausíveis, descritos a seguir: 

: A chapa 1 obtém 60% dos votos dos indecisos e a chapa 2 obtém 40% dos 

(cenário de prevalência). 

: A chapa 1 obtém 50% dos votos dos indecisos e a chapa 2 obt

 

pa 1 obtém 40% dos votos dos indecisos e a chapa 2 obtém 60% dos 

 

Os resultados de tal simulação são apresentados nas tabelas 4 e 5 a seguir. 

se na TAB. 4 que, em termos percentuais, considerando o primeiro cenário

teria 65,91% dos votos e a Chapa 2 32,39%. Considerando o segundo cenário, a Chapa 1 

obteria 63,64% dos votos e a Chapa 2 obteria 34,66% dos votos. Finalmente considerando o 

se que a Chapa 1 obteria 61,36% dos votos e a Chapa 2 obt

Estimado 
Cenário 

1 2 

52,84% 65,91% 63,64% 

23,86% 32,39% 34,66% 

21,59% n.a. n.a 

1,70% 1,70% 1,70% 

. Distribuição relativa das intenções de voto para as eleições da ADUFG, 
segundo cenários considerados. 

Dados coletados pelo Núcleo de Apoio em Estatística. 

Na TAB. 5 são apresentados os intervalos de confiança de 95% para as simulações realizadas. 

se que no cenário 1 a Chapa 1 obteria entre 58,94% e 72,25% dos votos. A Chapa 2 

obteria entre 26,16% e 39,30% dos votos. 

Considerando o cenário 2, a Chapa 1 obteria entre 56,62% e 70,12% dos votos. Neste cená

entre 28,28% e 41,64% dos votos (ver TAB. 5). 

 

Página 6 

IV. Distribuição dos votos dos sindicalizados indecisos. Simulação de possíveis cenários. 

participarão no atual 

à data de realização da entrevista, ainda não tinham definido por qual das 

. Com o objetivo de ter um melhor panorama sobre o possível resultado da 

: A chapa 1 obtém 60% dos votos dos indecisos e a chapa 2 obtém 40% dos 

: A chapa 1 obtém 50% dos votos dos indecisos e a chapa 2 obtém 50% dos 

pa 1 obtém 40% dos votos dos indecisos e a chapa 2 obtém 60% dos 

rcentuais, considerando o primeiro cenário, a Chapa 1 

teria 65,91% dos votos e a Chapa 2 32,39%. Considerando o segundo cenário, a Chapa 1 

obteria 63,64% dos votos e a Chapa 2 obteria 34,66% dos votos. Finalmente considerando o 

se que a Chapa 1 obteria 61,36% dos votos e a Chapa 2 obteria 

3 

61,36% 

36,93% 

n.a 

1,70% 

para as eleições da ADUFG, 

de 95% para as simulações realizadas. 

se que no cenário 1 a Chapa 1 obteria entre 58,94% e 72,25% dos votos. A Chapa 2 

Considerando o cenário 2, a Chapa 1 obteria entre 56,62% e 70,12% dos votos. Neste cenário, 
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Considerando o cenário 3, a Chapa 1 obteria entre 54,21% e 67,97% dos votos. Neste cenário, 

a Chapa 2 obteria entre 40,42% e 43,96% dos votos (ver TAB. 5).

 

Chapa Intervalos de 95% 
de c

1 L. Inferior

L. Superior

2 L. Inferior

L. Superior

Indecisos L. Inferior

L. Superior

NR L. Inferior

L. Superior

Tabela 5.Distribuição dos sindicalizados que participarão nas eleições do dia 
16/05/2017 segundo intenção de voto e cenário.
Fonte: Dados coletados pelo Núcleo de Apoio em Estatística
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Considerando o cenário 3, a Chapa 1 obteria entre 54,21% e 67,97% dos votos. Neste cenário, 

re 40,42% e 43,96% dos votos (ver TAB. 5). 

Intervalos de 95% 
de confiança 

Estimado Cenário

1 

L. Inferior 45,79% 58,94% 

L. Superior 59,78% 72,25% 

L. Inferior 18,38% 26,16% 

L. Superior 30,38% 39,30% 

L. Inferior 16,35% n.a 

Superior 27,95% n.a 

L. Inferior 0,58% 0,58% 

L. Superior 4,90% 4,90% 

.Distribuição dos sindicalizados que participarão nas eleições do dia 
16/05/2017 segundo intenção de voto e cenário. Intervalos de 95% de confiança.

Dados coletados pelo Núcleo de Apoio em Estatística. Notas. n.a. : não se aplica. 

 

Página 7 

Considerando o cenário 3, a Chapa 1 obteria entre 54,21% e 67,97% dos votos. Neste cenário, 

Cenário 

2 3 

56,62% 54,31% 

70,12% 67,97% 

28,28% 30,42% 

41,64% 43,96% 

n.a n.a 

n.a n.a 

0,58% 0,58% 

4,90% 4,90% 

.Distribuição dos sindicalizados que participarão nas eleições do dia 
Intervalos de 95% de confiança. 
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V. Questionário Completo 

A seguir é apresentado o questionário utilizado na pesquisa.

Bom dia/Boa tarde/Boa noite, meu nome é ______________________ e sou discente do curso de 

Estatística da Universidade Federal de Goiás, IME

Apoio em Estatística - NAE. Estamos aproveita

colocar em prática conceitos de amostragem aprendidos em sala de aula. Sua participação é muito 

importante para nós. 

Caso precise de alguma informação adicional em relação a esta pesquisa pode contata

Henriques da Matta coordenador do NAE nos telefones: (62) 3521

que o responsável técnico por esta pesquisa de opinião é o estatístico com registro no Conselho 

Regional de Estatística e ex-aluno do curso de g

Lima CONRE N° 9982-A.  

 

1. Você participou (votou) na  eleição anterior (ano de 2013) para a diretoria da 
ADUFG? 

Entrevistador: Verifique se o entrevistado 

1.1. Caso contrário, prossiga para a questão 2.

1.1  Qual foi o principal motivo pelo qual você não votou na eleição passada? (se precisar de mais 

espaço use o verso da folha)  

_________________________________________

2. Você pretende participar (votar)
dia 16 de maio próximo? 

Entrevistador: Verifique se o entrevistado 

2.1. Caso contrário, prossiga para a questão 3.

2.1  Qual seria o principal motivo pelo qual você não votará nas próximas eleições? 

_____________________________________________________________________________

3. Se as eleições para o sindicato 
chapa você votaria? (Resposta Espontânea)

 

4. Dado que você escolheu (veja a Opção marcada na questão 3 
2) existe a possibilidade de mudança de
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apresentado o questionário utilizado na pesquisa. 

Núcleo de Apoio em Estatística 

Pesquisa de Opinião 

Bom dia/Boa tarde/Boa noite, meu nome é ______________________ e sou discente do curso de 

Estatística da Universidade Federal de Goiás, IME-UFG, participante do Projeto de Extensão Núcleo de 

NAE. Estamos aproveitando o período de eleição para a diretoria da ADUFG para 

colocar em prática conceitos de amostragem aprendidos em sala de aula. Sua participação é muito 

Caso precise de alguma informação adicional em relação a esta pesquisa pode contata

Henriques da Matta coordenador do NAE nos telefones: (62) 3521-1208 ou (19) 982741936. Ressalto 

que o responsável técnico por esta pesquisa de opinião é o estatístico com registro no Conselho 

aluno do curso de graduação em estatística da UFG Alex Felipe Rodrigues 

. Você participou (votou) na  eleição anterior (ano de 2013) para a diretoria da 

: Verifique se o entrevistado marcou a opção "Não" na questão 1, e passe para a questão 

1.1. Caso contrário, prossiga para a questão 2. 

Qual foi o principal motivo pelo qual você não votou na eleição passada? (se precisar de mais 

_____________________________________________________________________________

(votar) da próxima eleição para a Diretoria da ADUFG no 

: Verifique se o entrevistado marcou a opção "Não" na questão 2, e passe para a questão 

2.1. Caso contrário, prossiga para a questão 3. 

Qual seria o principal motivo pelo qual você não votará nas próximas eleições?  

_____________________________________________________________________________

. Se as eleições para o sindicato ADUFG fossem hoje, em que 
(Resposta Espontânea) 

Chapa1 Chapa2

  

. Dado que você escolheu (veja a Opção marcada na questão 3 - Chapa 1 ou  Chapa 
2) existe a possibilidade de mudança de intenção de voto? 

 

Página 8 

Bom dia/Boa tarde/Boa noite, meu nome é ______________________ e sou discente do curso de 

UFG, participante do Projeto de Extensão Núcleo de 

ndo o período de eleição para a diretoria da ADUFG para 

colocar em prática conceitos de amostragem aprendidos em sala de aula. Sua participação é muito 

Caso precise de alguma informação adicional em relação a esta pesquisa pode contatar o Prof. David 

1208 ou (19) 982741936. Ressalto 

que o responsável técnico por esta pesquisa de opinião é o estatístico com registro no Conselho 

raduação em estatística da UFG Alex Felipe Rodrigues 

Não Sim NR 

   

na questão 1, e passe para a questão 

Qual foi o principal motivo pelo qual você não votou na eleição passada? (se precisar de mais 

____________________________________ 

Não Sim NR 

   

na questão 2, e passe para a questão 

_____________________________________________________________________________ 

Chapa2 Indeciso NR 

  

Chapa 1 ou  Chapa Não Sim NR 

   


