
 

Orientações para o preenchimento da ficha socioeconômica 

 

Preencher todos os campos da ficha socioeconômica.  

Seguem algumas dicas:  

 

I. Identificação do Candidato: 

Nome do estudante: nome completo (sem abreviações) do(a) aluno(a);  

Assinalar o curso escolhido e anotar o módulo;  

Remuneração Bruta / Outra renda: anotar o valor bruto do contracheque ou outro 

documento; se houver renda variável ou férias, fazer a média de 3 meses;  

 

II. Identificação dos Responsáveis:  

Nome: nome completo (sem abreviações) do responsável financeiro com renda 

comprovada e maior de 18 anos;  

Grau de parentesco: em relação ao(a) aluno(a);  

Remuneração Bruta / Outra renda: anotar o valor bruto do contracheque ou outro 

documento; se houver renda variável ou férias, fazer a média de 3 meses;  

 

Nome (cônjuge): nome completo (sem abreviações) do(a) esposo(a), companheiro(a), do 

responsável financeiro;  

Grau de parentesco: em relação ao(a) aluno(a);  

Remuneração Bruta / Outra renda: anotar o valor bruto do contracheque ou outro 

documento; se houver renda variável ou férias, fazer a média de 3 meses;  

 

III. Outros Contribuintes da Renda Familiar: 

Outras pessoas que moram na mesma residência e que contribuem para a renda da 

família;  

 

IV. Outros Dependentes da Renda Familiar: 

Outras pessoas que moram na mesma residência e não contribuem para a renda da 

família;  

 

V. Casos Especiais: 

Responder a todas as perguntas;  

 

VI. Dados Econômicos: 

Renda Bruta Familiar: Não colocar valores;  

Número de Dependentes da Renda Familiar: contar todas as pessoas da residência, 

inclusive o(a) aluno(a) e o responsável financeiro;  

Renda Per Capita: Não colocar valores; 

 

VII. Outras Informações que Julgam Necessárias:  

Descrever os motivos pelo qual deseja participar do processo seletivo para concorrer a 

bolsa de estudo;  

 

Data da entrega: colocar a data que for entregar os documentos;  

Assinatura do responsável financeiro. 

Obs.: O responsável financeiro assinará a Ficha Socioeconômica, o Requerimento de 

Vaga e Pré-Inscrição e o Contrato de Matrícula (quando este estiver liberado para 

preenchimento). 


