PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA
Instituto de Filosofia e Ciências Sociais
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Chamada para a distribuição de bolsa por critério socioeconômico exclusiva para as turmas de mestrado e doutorado de 2022
Em decisão do Colegiado no dia 25 de maio de 2017, regulamentados na reunião de 6
de dezembro de 2017 e ratificados na reunião de 8 de outubro de 2018, o PPGSA decidiu por
distribuir 25% das bolsas recebidas por critério socioeconômico.
O presente chamado tem por objetivo receber as candidaturas de discentes que se
considerem elegíveis para essas bolsas em função de suas trajetórias de vida e de seu perfil
socioeconômico. Para tanto, os/as discentes devem enviar sua candidatura com os documentos
abaixo indicados em formato digital exclusivamente para o e-mail ppgsa@ifcs.ufrj.br no período
de 25 de fevereiro a 4 de março de 2022.
Entre os documentos necessários está o Questionário Socioeconômico, que deve ser
preenchido completamente. Na ausência de informação para qualquer campo do Questionário,
o/a candidato/a deve responder que não tem a informação. O Questionário é um instrumento
de coleta das informações sobre a característica da família, inserção no mercado de trabalho e
trajetória educacional dos candidatos, informações imprescindíveis para a aplicação do critério
socioeconômico na distribuição das bolsas.
O processo seletivo será realizado por uma Comissão específica formada por quatro
docentes e dois representantes discentes. Caso a Comissão considere necessário, pode convocar
os candidatos para esclarecer dúvidas em reunião remota. Caso algum/a candidato/a
selecionado/a para obter uma bolsa por critério socioeconômico obtenha uma bolsa por critério
classificatório, a bolsa por critério socioeconômico será redistribuída entre os candidatos
selecionados por critério socioeconômico.
Documentos necessários:
1. Carta encaminhada ao PPGSA declarando a intenção de concorrer às bolsas por critério
socioeconômico (baixar o modelo na página do PPGSA:
http://ppgsa.ifcs.ufrj.br/documentos-e-formulaacuterios.html ou ver no anexo 1 desta
chamada);
2. Comprovante de residência;
3. Histórico escolar do ensino médio ou Comprovante de ensino médio;
4. Questionário Socioeconômico devidamente preenchido (baixar na página do PPGS:
http://ppgsa.ifcs.ufrj.br/documentos-e-formulaacuterios.html ou no anexo 2 desta chamada)
Prazo para envio da candidatura: 25 de fevereiro a 4 de março de 2022
Envio da candidatura: as candidaturas devem ser enviadas EXCLUSIVAMENTE para o e-mail
ppgsa@ifcs.ufrj.br e com o assunto CANDIDATURA À BOLSA POR CRITÉRIO SOCIOECONÔMICO.
Em função do excesso de demandas enviadas por e-mail, a Coordenação solicita que não enviem
para o outro endereço eletrônico do PPGSA, nem para os emails dos Coordenadores.
No corpo do texto do e-mail o/a aluno/a deve necessariamente informar:
Nome completo e curso (Mestrado ou Doutorado) e anexar ao email os documentos acima.
Rio de Janeiro, 5 de março de 2021
Profa. Letícia Ferreira (Coordenadora)
Prof. Alexandre Werneck (Coordenador Adjunto)
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ANEXO 1
Rio de Janeiro,........ de…….. de …….

Ao Programa de Pós-graduação em Sociologia e Antropologia da UFRJ,

Eu,......................................................

(nome),

discente

do

curso

de

………………………………………… (Mestrado ou Doutorado) da turma de ……….. (ano de
ingresso) do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia do Instituto de
Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal de Rio de Janeiro, declaro meu
interesse em candidatar-me às bolsas distribuídas por critério socioeconômico; declaro
aceitar as condições estabelecidas para a distribuição das bolsas pelo Programa; e
atesto a veracidade dos conteúdos dos comprovantes apresentados e das informações
declaradas no Questionário Socioeconômico, assumindo as responsabilidades das
informações prestadas.

…………………………………………………………………………………………………….
Assinatura do/a discente
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ANEXO 2
I. Dados gerais

QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO

1. Nome da Aluna/o: ...................................................................
2. Data de Nascimento: ............................................................
3. Naturalidade: ........................................................................
4. Qual o seu curso? ( ) Mestrado ( ) Doutorado
5. Você é candidato optante? ( ) Não ( ) Sim
II. Sobre a família
6. Você mora com um/a cônjuge/companheiro/a? ( ) Não ( ) Sim
7. Tem filhos?
( ) Não
( ) Sim. Quantos? ...... Qual a idade do menor? ……..
8. Quem reside com você? ....................................................................................................
9. Qual a escolaridade da sua mãe? ………………………………………………………………………………..
10. Qual a ocupação/trabalho da sua mãe? ……………………………………………………………………..
11. Qual a escolaridade do seu pai? ………………………………………………………………………………..
12.Qual a ocupação/trabalho do seu pai? ……………………………………………………………………..
III. Trabalho e renda
13. Atualmente, você tem um trabalho/ocupação, mesmo que esporádico?
( ) Não
( ) Sim. Qual a ocupação/trabalho e quanto recebe por mês?.....................................................
14. Atualmente, qual(is) a(s) sua(s) fonte(s) de renda para custear suas despesas, por exemplo,
trabalho fixo, trabalhos esporádicos, mesada, pensão, aluguel?
Escreva a fonte

Qual a renda por mês que vc recebe da fonte citada

15.Você contribui com as despesas da família? ( ) Não ( ) Sim
16. Qual foi seu primeiro trabalho/ocupação e qual a idade que tinha quando ingressou neste
trabalho/ocupação?
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.........................................................................................................................................................
17. Você foi beneficiaria/o de algum programa social destinado à população de baixa renda
(Bolsa Família, ProUni, Renda Melhor etc)?
.........................................................................................................................................................
IV. Moradia
18. Atualmente, qual seu endereço completo (rua, bairro, cidade, Estado e CEP)?
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
19. A casa que você mora é
( ) própria (sua ou de um membro da família). De quem é o imóvel?.........................................
( ) alugada
( ) Outra situação (vaga, pensão, mora em casa de um parente). Qual a
situação?...............................................................................................................
20. Se você não mora no Rio de Janeiro, pretende se mudar? ( ) Não ( ) Sim
21. Você tem veículo próprio? ( ) Não ( ) Sim
Que tipo de veículo? .....................................................................................................…
V. Trajetória escolar
22. Em qual tipo de instituição cursou o ensino fundamental?
( ) Pública. O colégio era: ( ) municipal
( ) estadual
( ) federal
( ) Particular. Você teve bolsa (redução total ou parcial da mensalidade)? ( ) Não ( ) Sim
23. Em qual tipo de instituição cursou o ensino médio?
( ) Pública. O colégio era: ( ) municipal
( ) estadual
( ) federal
( ) Particular. Você teve bolsa (redução total ou parcial da mensalidade)? ( ) Não ( ) Sim
24. Qual o nome da instituição que você cursou o ensino
médio?..................................................
25. Durante o ensino médio, você trabalhou (trabalho fixo ou esporádico?
( ) Não
( ) Sim. Qual o trabalho/ocupação..................................................................................
26. Em qual tipo de instituição de ensino superior você cursou sua graduação?
( ) Pública. A universidade era: ( ) municipal
( ) estadual
( ) federal
( ) Particular. Você teve bolsa (redução total ou parcial da mensalidade)?
( ) Não, as mensalidades foram pagas integralmente por mim ou minha família
( ) Não, as mensalidades foram pagas integralmente por outros não familiares
( ) Não, mas usei o FIES
( ) Sim. A bolsa foi: ( ) PROUNI ( ) da própria instituição ( ) outro tipo
27. Qual o nome da instituição de ensino superior em que você cursou sua graduação?
………………………....................................................
28. Você ingressou na instituição de ensino superior para cursar a graduação por algum
programa de ações afirmativas/reserva de vagas/cotas?
( ) Não
( ) Sim. Qual?..................................................................................
29. Durante sua graduação, você recebeu auxílio permanência ou algum outro tipo de auxílio
durante o curso superior?
Não ( )
Sim ( ). Qual?...................................................................................................
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30. Durante a sua graduação, você trabalhou (trabalho fixo ou esporádico?
( ) Não
( ) Sim. Qual o trabalho/ocupação..................................................................................
VI. Para quem entrou no Doutorado
31. Em qual tipo de instituição de ensino superior você cursou o mestrado?
( ) Pública. A instituição era: ( ) municipal
( ) estadual
( ) federal
( ) Particular. Você teve bolsa (redução total ou parcial da mensalidade)?
( ) Não
( ) Sim
32. Você ingressou no curso de mestrado por algum programa de ações afirmativas/reserva de
vagas/cotas
( ) Não
( ) Sim. Qual?..................................................................................
33. Recebeu bolsa de mestrado (CNPq, CAPES, FAPERJ etc)
( ) Não
( ) Sim. A bolsa recebida foi por cota/ critério
socioecoômico?.......................................
34. Durante o mestrado, você trabalhou (trabalho fixo ou esporádico)?
( ) Não
( ) Sim. Qual o trabalho/ocupação..................................................................................

Declaro para os devidos fins que atesto a veracidade de todo o conteúdo deste documento,
assumindo as responsabilidades das informações aqui prestadas.
Rio de Janeiro, ……….. de……………….de ………….
………………………………………………………………………………………………………..
Assinatura da/o discente

