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1. Acesse o endereço: http://suplav.se.df.gov.br/sistemas/avi/admin
2. Digite seu usuário, senha, selecione o idioma “Português do Brasil” e clique em “Entrar”
3. Clique no botão “Listar questionários” para obter acesso aos formulários.
4. Clique no botão
Simples”:

“Estatísticas” ao lado do formulário desejado para ter acesso ao “Modo
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5. Na tela abaixo, clique no botão
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6. No Modo Especialista, é possível selecionar os “Filtros gerais” de resposta conforme tela abaixo:
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6.1. Filtros da Seleção de dados:

6.1

6.1.1. Selecione os registros que serão buscados. As opções disponíveis são:
A)todos os registros: mostra todos os registros (completos e incompletos);
b)somente completos: mostra somente os registros de quem completou o formulário;
c)somente incompletos: mostra somente os registros de quem não completou o formulário;
6.1.2. A opção “Ver resumo de todos campos disponíveis:” seleciona todas as questões disponíveis no
formulário
6.1.3. A opção “Subtotais baseados nas questões apresentadas:” irá gerar um novo total calculado no
quantitativo de respostas dadas em cada questão
6.1.4. A opção “Língua do relatório estatístico:” irá gerar o relatório de acordo com a língua
selecionada (obs: só está disponível Português do Brasil)
6.2. ID da resposta:

6.2
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6.2.1. Possibilita a seleção de um determinado intervalo de respostas
6.3. Formato de saída:

6.3

6.3.1. Os formatos de saída são:
a)HTML: Mostra os resultados na página do sistema (tabelas e gráficos);
b)PDF: Gera um arquivo de PDF com os resultados (tabelas e gráficos);
c)Excel: Gera um arquivo de Excel com os resultados (tabelas)
6.4. Opções de saída:

6.4

4

6.4.1. A opção “Ver as respostas de texto na mesma linha:” exibe as respostas de texto informadas
no formulário.
6.4.2. Ao ligar a opção “Mostrar gráficos:”, o sistema apresenta os gráficos estatísticos do
formulário. Obs: não é compatível com o formato de saída do excel.
6.4.3. A opção “Número de colunas”, apresenta os resultados em uma, duas ou três colunas na tela
6.4.4. Existem três opções de rótulos de gráficos:
a)Código da questão: Ao colocar a seta do mouse sobre o gráfico, mostrará o código da questão e a
contagem da opção selecionada
b)Texto da pergunta: Ao colocar a seta do mouse sobre o gráfico, mostrará o texto do item e a
contagem da opção selecionada
c)Ambos: mostra as duas opções anteriores
6.4.5) A opção “Tipo de gráfico:”: força a apresentação do mesmo tipo de gráfico para todas as
perguntas selecionadas. As opções de gráfico disponíveis são:
a)gráfico de barra;
b)gráfico de pizza;
c)gráfico “radar”;
d)gráfico “linha”;
e)gráfico “polar”;
f)gráfico de rosca.
6.5. Data de envio

6.5

6.5.1. Seleciona respostas com base na data de envio:
a)Igual a: seleciona respostas na data selecionada;
b)Depois de: seleciona respostas após a data selecionada;
c)Antes de: seleciona respostas antes da data selecionada.
7. Logo abaixo dos “Filtros gerais”, é possível definir os “Filtros de resposta”, ou seja, é possível
selecionar as perguntas e respostas que serão exibidas nas estatísticas.
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8. Após selecionar todos os filtros, basta clicar em
serão exibidas.

que todas as respostas

9. No sistema, também é possível fazer alguns filtros específicos utilizando os “Filtros de resposta”.
Para facilitar o entendimento, farei um filtro como exemplo. Para este exemplo, irei pesquisar as
condições das salas de direção das escolas que possuem Educação Infantil.
9.1. Para que a porcentagem do filtro mostre o total dos itens pesquisados, “Subtotais baseados nas
questões apresentadas:”. Desta forma, será exibido na tabela a porcentagem correspondente à
apenas as escolas com educação infantil.
9.2. Na seção “Filtros de resposta”, selecione apenas o subitem da questão que irá filtrar das demais
respostas e marque o “checkbox” acima da questão.
9.3. Após, selecione no “checkbox” a questão que irá ser filtrada. Desta forma:

9.2

9.3

9.4. Agora, clique no botão “mostrar estatísticas” para mostrar os resultados.
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9.5. Veja os resultados abaixo:

9.5
Podemos observar que:
- 257 escolas declararam
possuir Educação Infantil;
- São 635 escolas que
preencheram o formulário;
- As 257 escolas representam
40.47% do total de escolas que
preencheram o formulário

9.6. Podemos observar que foram geradas duas tabelas:
9.6.1. A primeira mostra o total de escolas correspondente ao filtro:

9.6.1
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Podemos observar que foram selecionadas 257 escolas de Educação Infantil (100%) e qual a
porcentagem destas escolas também ofertam outras etapas conforme tabela acima.
9.6.2. Na segunda tabela mostrada, podemos ver o resultado dos filtros que aplicamos:

9.6.2
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