
 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 

NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL AO ESTUDANTE 

 

QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO FAMILIAR 

ESTUDANTES ESTRANGEIROS 

I.  Dados de Identificação: 

Nome completo:________________________________________________________________ 

Passaporte: __________________ CPF: __________________Data de nascimento ___/___/___  

Nacionalidade:___________________ Estado civil:____________________ Sexo: M (   ) F (   ) 

Endereço familiar no país de origem: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Bairro:_____________________ País:___________________Localização: Urbano (   ) Rural (  ) 

Telefone:________________ E-mail:_______________________________________________ 

Curso:____________________________Período de ingresso:____________________________ 

II. Renda per capita do grupo familiar: 

1. Composição familiar: (preencha o quadro com os dados de todos que residem no último 

endereço que você morou, no seu país de origem, incluindo você) 

Nome Parentesco Idade Escolaridade Ocupação Renda 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

2. Outras rendas: 

Aluguel (is) R$ _________________________________________________________________ 

Ajuda de terceiros R$____________________________________________________________ 

Outros: Qual (is)? R$____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Total da renda familiar (não preencher este campo) R$__________________ 

 

Renda per capita familiar (não preencher este campo) R$ ________________ 



3.  Despesas familiares mensais (família de referência no seu país de origem) 

Elemento de Despesa                           Valor da Despesa  (R$) 

Moradia  

Luz  

Água  

Telefone (fixo e/ou crédito para celular)  

Mensalidades escolares/faculdades  

Alimentação  

Saúde (plano de saúde, remédios)  

Transporte  

Aluguel  

Financiamentos/consórcio  

Empréstimos  

Funcionários  

Outros (especificar)  

 

4. Despesas do estudante (candidato ao auxílio) 

                        Despesa (R$) 

Aluguel  

Água  

Luz  

Alimentação  

Trabalhos Acadêmicos/Xérox  

Materiais didáticos  

Outros  
 

III.  Situação de moradia 

5.  Situação de moradia familiar: 

(    ) Imóvel alugado.  

(    ) Imóvel cedido/posse. Por quem:______________ 

(    ) Imóvel em financiamento.  

(    ) Imóvel próprio. 

(    ) Outros. Qual? _____________________________ 

 

6. A família possui outros imóveis além do que habita? (casas, lotes, terras, sítios, etc.)  

(   ) Não 

(   ) Sim. Especificar o tipo:________________________________________ 

 

IV.  Trajetória de escolarização 

7. Onde cursou o Ensino Secundário? 

(   ) Todo em escola pública do Governo 

(   ) Parcialmente em escola pública e em escola privada 

(   ) Totalmente em escola privada 

 

 



8.  Já concluiu algum curso universitário? 

(   ) Sim                       Se sim, qual? __________________________________________________ 

(   ) Não 

V. Manutenção financeira no Brasil 

9.  Quem assinou a sua Declaração de Responsabilidade Financeira no ato de inscrição ou 

confirmação de interesse? 

(   ) Pai                      

(   ) Mãe 

(   ) Amigo 

(   ) Vizinho 

(   ) Tio(a) 

(   ) Outros __________________________ 

 

10. Você recebe regularmente ajuda financeira, conforme consta na Declaração de 

Responsabilidade Financeira assinada no ato de inscrição ou confirmação de interesse? 

(   ) Sim, regularmente. Quanto? ____________ 

(   ) Sim, às vezes.          Quanto?____________ 

(   ) Não. Nesse caso, justifique por que a Declaração de Responsabilidade foi assinada e não é 

cumprida: _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

11.  Você recebe bolsa de estudo do seu país de origem? 

(   ) Sim                       Se sim, qual o valor recebido e que órgão o fornece?____________________ 

(   ) Não 

 

VI. Outras informações relevantes 

12.Algum membro da sua composição familiar encontra-se em alguma situação abaixo citada? 

(   ) Falecimento (últimos doze meses) de familiar provedor 

(   ) Familiar portador de deficiência física, sensorial ou mental 

(   ) Familiar com doença crônica incapacitante para atividades laborais. Qual?________________ 

(   ) Familiar desempregado recentemente 

(   ) Outras __________________________________ 

(   ) Nenhuma 

 

13. Com quantas pessoas você mora na cidade de Redenção? ___________ 

 

13. Justificativa do pedido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estou ciente de que a constatação de omissão ou falta de fidedignidade nas informações declaradas, implica no 

cancelamento do benefício e devolução imediata dos recursos recebidos indevidamente. 

 

_______________________________________________________               Redenção,____ de __________ de 2012. 

                                Assinatura do(a) Estudante 


