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DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL - COMISSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS 
REQUERIMENTO E QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO DO ALUNO REFERENTE AO  PROCESSO SELETIVO DE BOLSA DE ESTUDOS SEMESTRAL 

DE GRADUAÇÃO PARA O SEGUNDO SEMESTRE LETIVO DE 2014.PSICOLOGIA 
 
1. Requerimento: 
À Comissão de Bolsas 
 
Eu, ____________________________________________________________________, venho  solicitar a concessão de bolsa de 
estudo para que possa cursar o _________ período do curso de graduação em ____________________________________, no 2º 
semestre do ano de 2014 na Faculdade de Pará de Minas – FAPAM, mantida pela Confraria Nossa Senhora da Piedade da 
Paróquia de Nossa Senhora da Piedade de Pará de Minas. 

 
2. Resumo das Informações Socioeconômicas do Requerente 
 Número de componentes do grupo familiar incluindo o aluno: _______________________________________ 
 RENDA BRUTA familiar mensal:  ____________________________________________________________ 
 O aluno está empregado?  (   )Sim     (   )Não 
 Há pessoas com doenças graves na família ou em uso de medicamento contínuo? (   )Sim   (   )Não 
 Gastos com medicamentos: Valor R$: __________________________________________________________ 
 Condições de moradia: (   )Própria   (   )Alugada  (   )Financiada  (   )Cedida 
 Valor do aluguel ou financiamento: R$ _________________________________________________________ 
 Outro membro do grupo familiar cursa graduação (licenciatura ou bacharelado) na Faculdade de Pará de Minas?  

(   )Sim   (   )Não – Quantos? __________________________________________________________ 
 Outro membro do grupo familiar cursa graduação (licenciatura ou bacharelado) em outras Instituições de Ensino 

Superior? (   )Sim   (   )Não – Quantos: __________________________________________________ 
 O candidato já possui graduação em Curso Superior? (   )Sim   (   )Não 
 Bolsista FAPAM: (   )Sim (   )Não – Percentual de Bolsa: _________________________________________ 

 
3. Questionário Socioeconômico 
3.1. Observações Importantes: 
 A inexatidão das informações prestadas incorrerá na perda dos direitos do aluno a qualquer programa de Assistência 

Estudantil implantado ou em implantação.  
 O (a) aluno(a) que não apresentar todos os comprovantes ou preencher incorretamente o formulário do Questionário 

Socioeconômico  terá seu pedido indeferido. 
 A documentação do candidato ficará retida na Instituição, mesmo que o seu pedido de bolsas seja indeferido. 

 
3.2. Identificação do Requerente 
Nome do aluno: ______________________________________________________________________________________ 
Data de Nascimento:______/______/_________ CPF: ______________________________   RG: ____________________ 
Endereço:____________________________________________________________________CEP: __________________ 
Bairro:______________________________________ Cidade:______________________________ Estado: ____________ 
Telefone fixo: (      )______________ Telefone Celular: (      )________________ e- mail:_____________________________ 
Curso: ____________________________________ Período: _______________________Turma: _____________________ 
 
3.3. Antecedentes Escolares 
a) Ensino  Fundamental  
(   )Escola pública (   )Escola particular com bolsa (   )integral    (   )parcial  (   )Escola particular sem bolsa 
b) Ensino Médio 
(   )Escola pública (   )Escola particular com bolsa (   )integral    (   )parcial (   )Escola particular sem bolsa 
c) Ensino Superior 
O candidato já possui graduação em Curso Superior? (   )Sim   (   )Não Qual curso?_____________________________ 
 
3.4. Situação Socioeconômica do Requerente 
a) Estado Civil: (   )solteiro (   )casado   (   )união estável   (   )viúvo   (   )separado ou divorciado 
 
b) O aluno trabalha?  
(   )Não (nunca trabalhou) (   )Desempregado  
(   )Sim, com vínculo empregatício (   )Sim, sem vínculo empregatício ou como estagiário (   )Sim, como autônomo. 
Local: ______________________________________________________ Telefone:(    )_________________________ 
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Cargo/Função e tempo de serviço: __________________________________________  Salário R$ ________________ 
Se trabalha sem vínculo empregatício: 
Qual atividade? _______________________________________________ Remuneração: R$_____________________ 
 Tem algum outro tipo de renda ou de benefício? 
 Qual? _____________________________________________________________ Valor R$_____________________ 
 
c) Participa de algum tipo de programa de incentivo ao estudo no Ensino Superior? (   )Não (   )Sim   
(   )Programa de Iniciação Científica (   )Estágio Remunerado (   )Benefício Familiar (   )Benefício do SIMPRO/SAAE   
(   )Benefício Defesa Social (   )FIES  (   )Outros: ________________________________________________________  

 
3.5. Informações sobre Cônjuge (esposo/esposa) e Filhos 
a) Nome do cônjuge: _______________________________________________________________________________ 
(   )Empregado  (   )desempregado (   )emprego eventual (   )aposentado (   )pensionista   (   )autônomo   
Profissão _________________________________________________ Renda mensal: R$ ____ ______________________ 
Local de trabalho do cônjuge: ___________________________________________ Telefone: _________________________ 
 
b) O casal tem filhos? (   )Não   (   )Sim. Quantos?  _______________________________________________________ 
 Coloque no quadro abaixo o nome de cada filho. Informe também a idade e o nome da escola onde ele estuda (se for o 

caso). Se o filho não morar com você (ou com o seu cônjuge), informe o nome e o parentesco da pessoa com quem ele 
mora.  

3.6. Informações sobre a Composição do Grupo Familiar  
a) Relação dos componentes (incluindo o requerente) 
Nome Idade Parentesco Profissão Renda Bruta Renda Líquida 
      
      
      
      
      
      
      
      
   Total da Renda   
b) Dados bancários do grupo familiar: 

Tipo de Conta Titular Poupança Corrente Salário Banco 

     
     
     
     
     
     
     

c) Outro membro do grupo familiar cursa graduação na Fapam? (   )Não (   )Sim  – Quantos?______________________ 
d) Outro membro do grupo familiar cursa graduação em outra Faculdade? (   )Não (   )Sim  – Quantos): _____________  
 
3.7. Informações sobre bens imóveis, móveis e outras despesas 
a) Situação atual de moradia do grupo familiar: (   )Própria  (   )Alugada  (   )Financiada  (   )Cedida 
Se alugada ou financiada, qual valor mensal do aluguel ou do financiamento: R$ _______________________________ 
 
 

Nome Idade Escola em que estuda Com quem mora 
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b) Seu grupo familiar possui outros bens imóveis (casa, apartamento, lote, sítio, fazenda)?  (   )Sim (   )Não 
Caso Sim, responda o quadro abaixo: 
Tipo Quantidade Local  Valor do Imóvel 
    
    
    
    
 
c) Seu grupo familiar possui veículos (carro, moto, caminhão)?  (   )Sim (   )Não. Caso Sim, responda o quadro abaixo: 
Tipo Marca Ano/Modelo  Valor do Bem Proprietário 
     
     
     
     
     
 
d) Quais e quantos aparelhos eletroeletrônicos existem em sua residência? 
Tipo Sim Não Quantidade  Tipo Sim Não Quantidade 
Geladeira     TV    
Freezer     Home Theater    
Micro - ondas     Equipamento de Som    
Máquina de Lavar     Computador (PC)    
DVD     Computador (notebook)    
 
e) Seu grupo familiar possui empregado(a) doméstico(a)? (   )Não (   )Sim. Quantos?_____ Salário Mensal: R$ _______  
f) Informações Sobre Situação de Saúde 
Você tem algum problema de saúde? (   )Não (   )Sim. Qual? _______________________________________________ 
Você possui algum plano de saúde? (   )Não (   )Sim. Qual? ________________________________________________ 
Há alguém de seu grupo familiar com algum tipo de doença grave (   )Não (   )Sim. Qual?________________________ 
______________________________________ Quem?____________________________________________________ 
Gastos mensais com medicamento de uso contínuo? (   )Não (   )Sim Valor: R$  _______________________________ 
Observações:______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
g) Demonstrativo geral das principais despesas mensais do grupo familiar.    

Tipo Item Valor 
Moradia Aluguel / Financiamento  

 Condomínio  
 Reformas e manutenção  

Utilidades Telefone fixo  
 Telefone celular  
 Luz  
 Água  
 Gás  
 Internet  

Saúde/Vida Plano / Seguro Saúde  
 Médico / Dentista  
 Terapia  
 Academia  
 Medicamentos em geral  
 Medicamentos de uso contínuo  

Alimentação Supermercado  
 Restaurantes / Lanches  

 

Tipo Item Valor 
Facilidades Vestuário  

 Faxineira / Empregada Doméstica  
Transporte Transporte (trabalho/faculdade)  

 Transporte Escolar  
 Combustível  
 Prestação de carro / moto  
 Seguro do carro / moto  

Educação Mensalidade escolar  
 Xerox / Livros  
 Curso de Línguas  

Lazer Bares  
 Cinema, teatro, shows  
 Outros  

Outros Pensão alimentícia  
 Contador  
 Advogado  
 Total das despesas mensais  

 Resumo Financeiro  
 Total da Renda Líquida R$ 
 Total das Despesas Mensais R$ 
 Saldo R$ 
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4. Informações Complementares sobre a Família 
a) Estado civil de seus pais: 
(   )Casado  (   )Divorciado  (   )Viúvo   (   )Separado  (   ) Outro: ____________________________________________  
(   )Pai Falecido (   )Mãe falecida  - Se separados: Paga pensão?   (   )Sim   (   )Não Valor R$: _____________________ 
  
b) Situação econômica do pai  
 Observação: Estes dados devem ser também preenchidos em casos de padrasto, companheiro da mãe, amásio; etc. Somente 
não preenchê-los em caso de pai falecido. 
Escolaridade: ____________________________________  Profissão:_______________________________________ 
(   )Empregado  (   )Desempregado (   )Emprego eventual (   )Aposentado (   )Pensionista  (   )Autônomo   
Local trabalho:__________________________________ Telefone: (   )__________ Salário mensal: R$: ___________  
Outras fontes de renda do pai: (   )Aluguel.    Valor: R$ __________________ 
(   )Outras: ________________________ Valor: _________________ 
 
c) Situação econômica da mãe  
 Observação: Estes dados devem ser também preenchidos em casos de madrasta, companheira do pai, amásia; etc. Somente não 
preenchê-los em caso de mãe falecida. 
Escolaridade: ____________________________________  Profissão:_______________________________________ 
(   )Empregada  (   )Desempregada (    )Emprego eventual (    )Aposentada (   )Pensionista   (   )Autônoma   
Local trabalho:__________________________________ Telefone: (   )__________ Salário mensal: R$: ___________  
Outras fontes de renda da mãe: (   )Aluguel.     Valor: R$ _________________ 
(   ) Outras: ________________________ Valor: _________________ 
 

-------------------- 
 

5. Declaração e Termo de Responsabilidade do Aluno(a) 
DECLARO, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações constantes do presente, bem como estou ciente de que a bolsa 
poderá ser cancelada se constatada qualquer falsidade nos documentos e informações apresentados. Declaro também estar ciente 
das normas da instituição que regulamentam a concessão de Bolsas de Estudo. 
 

Pará de Minas, _________de _______________________________de _______. 
 

_______________________________________________________________________ 
Assinatura do aluno(a) 

 
6. Parecer da Assistente Social: _____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Pará de Minas, _________de ________________________________de ___________________. 

 
 
 

__________________________________________________________________ 
Assistente Social 

 


