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Ao abrir o modelo do formulário compartilhado, clique nos três pontinhos no 
canto direito superior 



Selecione a opção “ Fazer uma cópia “. Essa opção possibilita fazer uma cópia 
particular do formulário que será armazenada no seu Google Drive



Dê um nome para a sua cópia do formulário e escolha a Pasta no seu Google Drive 
onde a cópia será armazenada. Em seguida, clique em “ OK “



Faça a edição do cabeçalho conforme as informações de seu curso. Para editar 
alguma informação, basta clicar duas vezes em cima de onde deseja alterar. 

Para responder o formulário, o discente deve estar logado no e-mail institucional 
da UFJ. O formulário está configurado para coletar automaticamente o e-mail 
dos usuários.



Recomendamos que as seguintes perguntas sejam mantidas no formulário



Nome completo do discente para identificação



Contato do discente, caso seja preciso entrar em 
contato devido algum problema na resposta do 
formulário



Número de matrícula do discente



Espaço para inserir um arquivo correspondente ao 
comprovante vacinal



Se for preciso, é possível adicionar outras perguntas. Para isso, clique no ícone + 
na barra lateral do formulário



Na aba de “Configurações” você poderá ver as configurações definidas para o 
formulário. Recomendamos que essas configurações sejam mantidas



Na aba “Respostas” você encontrará um resumo das respostas do formulário. 
Para gerar uma planilha com todas as respostas, clique no ícone de “Criar 
planilha”, conforme ilustrado na figura 



Selecione a opção “Criar nova planilha” e em seguida clique em “Criar”
A planilha será gerada automaticamente e ficará salva na mesma pasta em que se encontra o 

formulário



Cada linha da planilha, corresponde a uma resposta. Na coluna “Inserir aqui o 
comprovante vacinal”  aparecerá o link onde se encontra o arquivo inserido.

 Esse arquivo é salvo automaticamente na mesma pasta onde se encontra o formulário. 



Para adicionar outra pessoa como colaboradora do formulário, clique nos três 
pontinhos no canto superior direito e selecione a opção “Adicionar colaboradores”



Insira o endereço de e-mail do novo colaborador



Ao adicionar o e-mail, clique em “Enviar”. 
Perceba que ao adicionar um colaborador, a pessoa poderá editar o formulário e 

acessar todas as respostas;



Para gerar o link do formulário para enviar aos discentes, clique na opção “Enviar” 
no canto superior direito



Selecione a opção de gerar link, conforme ilustrado na figura



Selecione a opção “URL curto” e em seguida clique em “Copiar”. 
O link gerado será copiado e você poderá compartilhar por e-mail, WhatsApp, Sigaa, página 

do curso, etc. Por meio do link o discente poderá responder ao formulário.



Dúvidas?
 prograd@ufj.edu.br
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