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PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA DE ESTUDANTES DE 
GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 

( Anexo I) 
  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA DE ESTUDANTES DE 
GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO DE CURSOS PRESENCIAIS E 

REGULARMENTE MATRICULADOS 
(atualizado em julho/2012) 

   

1. CÁLCULO DA RENDA PER CAPITA FAMILIAR 
RENDA FAMILIAR:  

Somatório de todos os rendimentos das pessoas físicas que compõem a família, de 
receitas de pessoas jurídicas e de juros de capital ou de aluguel de bens imóveis. 
Deverão ser descontados de salários: horas extras, 13º salário, adicional de 1/3 de 
férias, participação nos lucros, PIS/PASEP, imposto de renda retido na fonte e 
previdência social (INSS/Plano de seguridade social) 

DEDUÇÕES DA RENDA FAMILIAR BRUTA: 

- Aluguel ou prestação de casa própria (H) 

- Despesas escolares com 3º ano do ensino médio, curso pré-vestibular e 
universidade particular ( I ) 

- Tratamento de saúde em caso de doenças crônicas ( S ) 

- Pensões alimentícias pagas (P) 

OBS: Só serão descontadas despesas com mensalidades escolares e de aluguel ou 
prestação de casa própria até o limite de 60% do total da renda familiar. 

GRUPO FAMILIAR: 

Pais, filhos, adotados ou tutelados, ascendentes (avós) e/ou outros parentes que 
residam com a família do estudante. 

 

         FÓRMULA PARA CÁLCULO DA RENDA PER CAPITA  (RPC) 

 

                        RPC = RENDA FAMILIAR  -  ( H + I + S + P) 
                                    ______________________________ 
                                          Nº DE MEMBROS DA FAMÍLIA 
 
 

TABELA DE PONTUAÇÃO DE RENDA PER CAPTA 



 

 

RENDA PER CAPTA FAMILIAR PONTUAÇÃO 

Até 0,5 salário mínimo 0 

De 0,51 até 0,75 salário mínimo 1 

De 0,76 até 1,09 salários mínimos 2 

De 1,10 até 1,25 salários mínimos 3 

De 1,26 até 1,50 salários mínimos 4 

De 1,51 até 02 salários mínimos 5 

Acima de 02 salários mínimos 6 

 

2. OCUPAÇÃO X STATUS SOCIAL DO PRINCIPAL RESPONSÁVEL PELA 
FAMÍLIA 

AGRUPAMENTO 1                                                                                                                       

Banqueiro, deputado, senador, diplomata, capitalista, alto posto militar (como general e 
marechal), alto cargo de chefia ou gerência em grandes organizações, alto posto 
administrativo no serviço público, grande industrial (empresas com mais de 100 
empregados), grande proprietário rural (com mais de 2.000 alqueires), outras ocupações 
com características semelhantes.                                                                                                           

 

  10 

AGRUPAMENTO 2 

Profissional liberal de nível universitário como médico, engenheiro, arquiteto, advogado, 
dentista, etc; cargo técnico científico como pesquisador, químico industrial, professor 
universitário, jornalista; cargo de chefia ou gerência em empresa comercial ou industrial 
de grande porte; posto militar de tenente, capitão, major, coronel; grande comerciante, 
médio industrial, dono de propriedade rural de 201 a 2.000 alqueires e outras 
ocupações com características semelhantes.   

 

   05 

AGRUPAMENTO 3 

Profissional de nível superior assalariado como pedagogo, assistente social, enfermeiro, 
psicólogo, fonoaudiólogo, etc. Pequeno industrial, comerciante médio. Proprietário rural 
de 101 a 200 alqueires. 

 

04 

AGRUPAMENTO 4 

Auxiliar administrativo, auxiliar de escritório ou outra ocupação que exija curso de 2º grau 
completo, representante comercial. Inclui funcionário público com esse nível de instrução 
e exercendo atividades semelhantes, posto militar de sargento, subtenente e 
equivalentes; professor de ensino médio. Proprietário rural de 21 a 100 alqueires 
Técnicos em eletrônica, mecânica e outros que exijam 2º grau especializado, bancário, 
oficial de justiça, despachante. 

 

03 

AGRUPAMENTO 5  



 

 

Operário qualificado (que tem, um mínimo de aprendizado profissional, como mecânico, 
gráfico, ferramenteiro, metalúrgico), mestre de produção fabril, serralheiro, marceneiro; 
comerciário como empregado de loja de artigos finos ou estabelecimentos comerciais de 
grande porte (domésticos, mobiliárias e outros), professor do ensino fundamental. 
Pequeno comerciante, sitiante, pequeno proprietário rural até 20 alqueires e outras 
ocupações com características semelhantes. 

02 

AGRUPAMENTO 6 

Datilógrafo, telefonista, atendente, comerciários como balconistas de médios e pequenos 
estabelecimentos, mecanógrafo, contínuo, porteiro, recepcionista, motorista 
(empregado), pedreiro, cozinheiro e garçon de restaurante, costureiro, chefe de turma, 
empregado de armazém ou de outro pequeno estabelecimento comercial varejista 
(quitanda, mercearia, lanchonete, lojas de ferragem); funcionário público no exercício de 
atividades semelhantes; posto militar de soldado, cabo e equivalentes.  

 

01 

AGRUPAMENTO 7  

Operário não qualificado, servente, carregador; empregado doméstico como cozinheira, 
passadeira, lavadeira, arrumadeira; lixeiro, biscateiro, faxineiro, garçon de botequim, 
lavrador ou agricultor assalariado, meeiro, estudantes, do lar e outras ocupações com 
características semelhantes. 

 

00 

OBS: Para fins de classificação considerar 1 alqueire = 3 hectares 

3. CONSTITUIÇÃO FAMILIAR 

Família constituída de maior número de estudantes e/ou dependentes menores                                          00 

Família constituída de igual número de estudantes e/ou dependentes menores e de 
maiores de 18 anos  

01 

Maior número de membros maiores de 18 anos 01 

Maiores de 60 anos (-1) por 

pessoa 
Membros da família com necessidades especiais (-1) por 

pessoa 
 
 4. POSSE DE BENS IMÓVEIS DA FAMÍLIA 

Nenhum imóvel ou somente a residência 00 

Mais de 01(um) imóvel não rentável 01 
unidade 

Imóvel rentável  02 
unidade 

  

5. POSSE DE VEÍCULOS DA FAMÍLIA 

Automóvel ou motocicleta de trabalho (somente 1) 00 

Mais de 1 (um) veículo (motocicleta) – por unidade 01 
unidade 

Mais de 1 (um) veículo (automóvel) – por unidade 02 
unidade 



 

 

 6. ANTECEDENTES ESCOLARES DO ESTUDANTE 

ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

1º e 2º graus cursados em escola pública e/ou em escola particular com bolsa integral 00 

Parte da escolaridade em escola pública, parte em escola particular sem bolsa ou com 
bolsa de até 50% de bolsa 

01 

Parte da escolaridade em escola pública, parte em escola particular com bolsa de mais 
de 51% 

00 

Somente cursou escola particular com bolsa de mais de 51% 01 

Somente cursou escola particular sem bolsa ou com bolsa de até 50% 02 

ENSINO DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 

É estudante de graduação mas já possui curso de graduação concluído em 
universidade pública. Está matriculado em curso diferente do primeiro (que não seja 
obtenção de novo título nos casos de bacharelado/licenciatura) 

06 

É estudante de graduação mas já possui curso de graduação concluído em 
universidade particular. Está matriculado em curso diferente do primeiro (que não seja 
obtenção de novo título nos casos de bacharelado/licenciatura) 

04 

É estudante de graduação, mas já possui curso de graduação concluído em 
universidade pública ou privada. Está matriculado no mesmo curso que o primeiro na 
busca de obtenção de novo título nos casos de bacharelado/licenciatura. 

02 

Está cursando o primeiro curso de graduação 00 

É estudante de graduação e pós-graduação em universidade pública 
concomitantemente. 

08 

É estudante de mestrado ou doutorado mas já possui o mesmo título obtido em 
universidade pública.  

06 

É estudante de mestrado ou doutorado mas já possui o mesmo título obtido em 
universidade particular.  

04 

Está cursando o primeiro curso de mestrado ou doutorado 00 

 

7. HISTÓRICO DO ESTUDANTE NA UNIVERSIDADE 

Nunca esteve matriculado em outro curso do mesmo grau na UFLA 00 

Está matriculado no segundo curso do mesmo grau na UFLA 00 

Já cursou mais de dois cursos do mesmo grau na UFLA – por curso 02 
unidade 

 

8. MORADIA DO ESTUDANTE 

Mora de favor com familiares ou amigos 00 

No caso de alunos de graduação –  república ou pensão 01 



 

 

No caso de alunos de pós-graduação – república ou pensão 00 

Mora provisoriamente no Alojamento da UFLA 00 

Mora definitivamente no Alojamento da UFLA 00 

Mora com a família 00 

 

9. MEIO DE TRANSPORTE  NECESSÁRIO PARA QUE O ESTUDANTE CHEGUE 
À UNIVERSIDADE 

transporte intermunicipal 00 

2 (dois) transportes coletivos urbanos 00 

1 (um) transporte coletivo urbanos 01 

veículo próprio ou da família (motocicleta) 02 

veículo próprio ou da família (automóvel) 03 

não utiliza transporte porque mora perto 01 

 

 10. PARTICIPAÇÃO DO ESTUDANTE NA RENDA FAMILIAR  

É arrimo (principal responsável pela família e/ou alunos órfãos de pai e mãe e se 
mantém por conta própria) 

(-1) 

Contribui para a renda familiar (alunos que trabalhavam até o ingresso na UFLA ou 
trabalham porque estudam em cursos noturnos e/ou se mantém por conta própria) 

00 

É dependente da família 01 

 

10. TAMANHO DO MUNICÍPÍO DE RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA (*) 

Capitais de Estado e municípios com mais de 1.000.000 de habitantes: (-1) 

Demais municípios 00 

 

 


