
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS 

  COORDENADORIA DE PROGRAMAS SOCIAS 

 
PROGRAMA AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA PARA  

BOLSA PERMANÊNCIA 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

(Este questionário deverá ser impresso e posteriormente preenchido e assinado com letra legível)  

I - IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

NOME: _______________________________________________________________________________ 

SEXO:  (   ) M    (   ) F       DATA NASC.: ______/______/______       EST.CIVIL:_____________________ 

CPF: ___________________  -  ___   DOC.IDENTIDADE:______________________________________ 

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: _________________________________________________ 

_____________________________________ CIDADE.:______________________________ UF:_____ 

 CEP._______________________   

TELEFONE: (     ) ____________________       CELULAR: (     ) ______________________ 

 
II - COMPOSIÇÃO FAMILIAR E DADOS SOCIOECONÔMICOS 

Para preenchimento do quadro a seguir considerar que: 

 família é a unidade nuclear composta por uma ou mais pessoas, eventualmente ampliada por outras pessoas que 
contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todas moradoras 
em um mesmo domicílio. 

 *1 
renda bruta mensal são os rendimentos brutos auferidos por cada uma das as pessoas da família. Estão 

excluídos do cálculo  da renda bruta: 
- auxílios para alimentação e transporte; 
- diárias e reembolsos de despesas; 
- adiantamentos e antecipações (férias e gratificação natalina); 
- estornos e compensações referentes a períodos anteriores; 
- indenizações decorrentes de contratos de seguros; 
- indenizações por danos materiais e morais por força de decisão judicial. 
Estão igualmente excluídos do cálculo os rendimentos percebidos no âmbito dos seguintes programas: 
- Programa de Erradicação do Trabalho Infantil; 
- Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano; 
- Programa Bolsa-Família e os programas remanescentes nele unificados; 
- Programa Nacional de Inclusão do Jovem - Pró-Jovem; 
- Auxílio Emergencial Financeiro e outros programas de transferência de renda destinados à  
população atingida por desastres, residente em  municípios em estado de calamidade pública ou situação de 
emergência; e 
- demais programas de transferência condicionada de renda implementados por Estados,  
Distrito Federal ou Municípios. 

 *
2 
renda familiar bruta mensal é a soma dos rendimentos brutos auferidos por todas as pessoas da família. 

 



 

 

 

NOME PARENTESCO 

COM O 

CANDIDATO 

IDADE ESTADO 

CIVIL 

OCUPAÇÃO RENDA BRUTA 

MENSAL*
1 

PARA USO 

EXCLUSIVO DA 

UFLA 

       

       

       

       

       

       

       

       

RENDA FAMILIAR BRUTA MENSAL*2   

 
 
 

 

 

 

IV - OBSERVAÇÕES QUE TENHA A FAZER (se necessário utilizar o verso da página): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

V - DECLARAÇÃO 

 Declaro, sob as penalidades previstas no art. 299 do Código Penal, que são verdadeiras as 

informações acima mencionadas. 

__________________, ______/______/______ . 

 

 

                                    __________________________________________________ 
ASSINATURA DO CANDIDATO (Conforme documento de identidade) 

PARA USO EXCLUSIVO DA UFLA 

Nº MEMBROS: _______   BASE DE CÁLCULO: R$ _____________________   IRPC:___________ 

__________________________________________ 

AVALIADOR 

 

 

 

 

 

 


