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Questionário para Distribuição de Bolsa por Critério Socioeconômico 
 

Nome do Aluno: .................................................................................................................. 

Data de Nascimento: .......................................................................................................... 

Naturalidade: ...................................................................................................................... 

Optante? Não           Sim   

Mestrado              Doutorado  

 

1. Situação Familiar e Laboral 

1) Estado Civil: ............................................................ 

2) Tem dependentes? Sim           Não          Quantos? ..............................................  

3) Quem reside com você? ........................................................................................ 

4) Escolaridade e ocupação/profissão da mãe: 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

5) Escolaridade e ocupação/profissão do pai: 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

6) Você contribui com as despesas da família (ou, se for o caso, do seu cônjuge)? 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

7) Você tem alguma fonte de renda própria?  Sim          Não  

8) Tipo de fonte .................................................................................................................. 

Renda: ................................................................................................................................. 
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9) Começou a trabalhar com quantos anos? Em que trabalho? 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

10) Foi beneficiaria/o de algum programa social destinado à população de baixa 

renda (Bolsa Família, ProUni, Renda Melhor, etc.)? 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 

2. Situação Residencial (no Rio de Janeiro ou no seu local de origem) 

1) Endereço Completo 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

2) Mora em casa própria? Aluga? Outra situação (vaga, pensão, etc.)? 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

3) Se não mora no Rio de Janeiro, pretende se mudar? Não          Sim 

4) Tem veículo próprio? Não    Sim 

Que tipo de veículo? .....................................................................................................… 

 

3. Situação Escolar 

1) Em qual instituição cursou o ensino fundamental? Pública         Particular  

Se cursou em instituição particular, o fez como bolsista? Não         Sim   

2) Em qual instituição cursou o ensino médio? Pública            Particular 

Se cursou em instituição particular, o fez como bolsista? Não           Sim 

Qual o nome da sua escola?............................................................................................... 

3) Em qual instituição cursou o ensino superior? Pública          Privada 

Se cursou em instituição particular, o fez como bolsista? Não           Sim 
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Se foi bolsista, teve:  

Bolsa-PROUNI ou da própria instituição? .............................................................. 

Financiamento – FIES ou outros? .......................................................................... 

Em qual instituição você 

estudou?...................................................................................... 

4) Em qual instituição cursou o mestrado? Pública         Privada 

Teve bolsa de estudos? Não           Sim 

Em qual instituição você 

estudou?..................................................................................... 

5) Você ingressou no ensino superior por ações afirmativas, PROUNI, ou outra 

politica de ingresso? Não         Sim          Qual? .............................................................. 

..........................................................................................................................................  

6) Recebeu auxilio permanência ou algum outro tipo de auxilio durante o curso 

superior? 

Não            Sim           Qual? ............................................................................................ 

........................................................................................................................................... 

7) Trabalhou durante os estudos? Não         Sim 

 

Declaro para os devidos fins que atesto a veracidade de todo o conteúdo deste 

documento, assumindo as responsabilidades das informações aqui prestadas. 

 

 

  /  /   

 

 

Assinatura 


