
ORIENTAÇÕES SOBRE A ANÁLISE SOCIOECONÔMICA

A análise socioeconômica realizada pela PROEST neste edital será composta por

documentos complementares, que permitirão aos profissionais um conhecimento mais próximo

da realidade dos/as estudantes. Abaixo, seguem breves esclarecimentos acerca do questionário

socioeconômico e dos anexos solicitados, que deverão ser entregues junto às demais

documentações complementares no formulário online.

O Questionário Socioeconômico é composto por uma série de perguntas que permitem

ao/à estudante fornecer detalhes sobre sua realidade e de sua família. Por meio deste

instrumento, o profissional poderá observar a situação acadêmica, familiar, de saúde, de moradia,

de transporte e econômica dos/as estudantes inscritos no processo. O questionário, os anexos e

as demais documentações solicitadas pelo Serviço Social serão de uso exclusivo das assistentes

sociais, sendo mantido o sigilo das informações prestadas, conforme Código de Ética Profissional

do Assistente Social.

Na Declaração de Composição Familiar o/a estudante deverá preencher o quadro com os

dados de todas as pessoas que compõem seu grupo familiar no seu país de origem. Entende-se

por grupo familiar o conjunto de pessoas que residem na mesma casa e/ou contribuem para a

renda da família e/ou dependam da mesma renda. O campo da renda poderá ser deixado em

branco para os membros da família que não possuem renda. Após preencher toda a declaração

o/a estudante deverá imprimir o documento e assiná-lo.

Na Declaração de Renda o/a estudante deverá assinalar e preencher todas as opções que

compõem a sua renda. Como exemplo de renda temos a realização de trabalhos informais, o

recebimento de auxílio/bolsas de estágio, ajuda de familiares, entre outros. Após preencher toda a

declaração o/a estudante deverá imprimir o documento e assiná-lo. É importante esclarecer que o

fato de possuir renda não impede o estudante de ser contemplado pela Bolsa PROMISAES.

Em caráter excepcional, poderão ser realizados atendimentos por videoconferência e/ou

telefônicos, considerando a particularidade do contexto atual diante da Pandemia do Coronavírus

(COVID 19) e necessidade de resguardar a saúde do/a profissional e do/a usuário/a.



DECLARAÇÃO DE COMPOSIÇÃO FAMILIAR - PROMISAES

Eu, ________________________________________________________________________________________________, portador(a) do RNE nº _____________________e passaporte nº

_______________________, candidato(a) ao Processo Seletivo de bolsas-auxílio do Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior - PROMISAES, residente

na(o)endereço_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________, declaro que meu grupo familiar do país de origem é composta de ______ (quantidade)

pessoas das quais _______ (quantidade) recebem renda.

Ratifico serem verdadeiras as informações prestadas, estando ciente de que a informação falsa incorrerá nas penas do crime do art. 299 do Código Penal (falsidade

ideológica): Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita,

com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.  Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e

reclusão de um a três anos, e multa.

Relação de Membros da Família – incluir o/a Próprio/a candidato/a:

Nº NOME PARENTESCO (ex.:
pai, mãe, tio, irmão)

DATA DE
NASCIMENTO ESCOLARIDADE OCUPAÇÃO/ATIVIDADE/PROFISSÃO RENDA MENSAL 

(convertida em R$)

01 CANDIDATO/A ____/____/____
02 ____/____/____
03 ____/____/____
04 ____/____/____
05 ____/____/____
06 ____/____/____
07 ____/____/____
08 ____/____/____
09 ____/____/____
10 ____/____/____

Caso nenhum dos membros da família possua renda, especifique neste campo a forma de sustento da família:

__________________, _____ de ____________________ de _________ ________________________________________________________
Cidade             dia                    mês                            ano Assinatura do/ candidato



DECLARAÇÃO DE RENDA  PROMISAES

Eu, _______________________________________________________________________________________, portador(a) do
RNE nº _____________________ e passaporte nº _____________________________________ , residente e
domiciliado(a) no endereço _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________, declaro, para
fins de comprovação junto à Universidade Federal de Alagoas, que:

ASSINALE ABAIXO TODAS AS OPÇÕES QUE COMPÕEM A SUA RENDA:

(    )
Nunca exerci atividade remunerada, tendo meu sustento provido através
de:_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

(    )

Recebo algum tipo de remuneração por estágio ou atividades para fins acadêmicos ou de iniciação
científica. Que tipo de benefício, valores e frequência dos
recebimentos?_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.

(    )

Sou Trabalhador Informal / Autônomo / Profissional Liberal, exercendo o ofício de
________________________________________________________________________, (especificar atividade,
como por exemplo: vendedor/a de cosméticos, costureiro/a, borracheiro/a, etc)com renda mensal
média nos últimos três meses de: (maio/2021) R$ ______________, (abril/2021) R$_______________ e
(março/2021) R$ _______________.

(    )
Recebo rendimento de aluguel de _________________________________________________________ (ex.:
casa, apartamento, loja), recebendo mensalmente R$___________
(________________________________________________________) provenientes desse/s aluguel/éis;

(    ) Recebo auxílio/bolsa de órgão governamental brasileiro, com valor mensal de R$________________
(__________________________________________________________________________________);

(    )
Recebo auxílio financeiro de __________________________________ (ex.: amigo, irmão, mãe, tio),
recebendo em média, nos último três meses de:  (maio/2021) R$ ______________, (abri/2021)
R$_______________ e (março/2021) R$ _______________.

(    ) Recebo auxílio/bolsa do meu país de origem, com valor mensal de R$___________
(__________________________________________________________________________________);

(    )

Recebo outra renda não descrita nas opções acima, proveniente de
__________________________________________ __________________, com rendimentos mensais nos últimos
três meses de: (maio/2021) R$ ______________, (abri/2021) R$_______________ e (março/2021) R$
_______________.

(    )

Recebo auxílio financeiro da fonte financiadora declarada na inscrição do PEC-G. Descreva os valore e
frequência dos recebimentos:___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.

Ratifico serem verdadeiras as informações prestadas, estando ciente de que a informação falsa incorrerá nas
penas do crime do art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica).

________________, ____ de ________________ de _________ ________________________________________
Cidade           dia                 mês ano Assinatura do declarante


