
 

 
 

 
 

Área de Gestão de Bolsas, Créditos e Financiamentos 

FORMULÁRIO DE ANÁLISE SOCIOECONÔMICA  
 PROJETO ACADÊMICO DE ACESSIBILIDADE DIGITAL VIA CELULAR- 

SANTANDER UNIVERSIDADES 
 

 
 
IDENTIFICAÇÃO  
Nome______________________________________________________R.A._____________ 

Curso_______________________________ Turno________________ Semestre__________ 

Endereço__________________________________Nº_______Bairro____________________ 

Cidade : _______________________________Fone_______________  Idade ________anos  

Email: ______________________________________________________________________   

Raça/Cor:______________ É portador de deficiência (    )Não (    ) Sim Qual?______________ 

Estado Civil:  (    ) Casado(a)        (    ) Solteiro(a)        (    ) Outros________________________ 

Tem filhos? (    ) Não     (    ) Sim      Quantos?_____       Idade:      ____-____-____-____-____  

Possui curso superior completo?     (    ) Não     (    ) Sim. Qual? ______________________ 
 

INFORMAÇÕES  SOCIOECONÔMICA FAMILIAR 

Você trabalha?   (    ) Não (    ) Sim    Empresa/Organização:  __________________________ 

___________________Fone: _________________ Remuneração(R$):___________________ 

Recebe ajuda financeira?  (    ) Não  (    ) Sim. De quem?  ___________ Quanto? ___________ 

Reside com: (    ) família   (    ) irmãos    (    ) parentes    (    )em república    (    ) em  pensão         

(    ) outros (quem?)   ___________________________________________________________ 

Grupo Familiar: 

1.  Nome Completo: _____________________________________________Idade ______ 

Parentesco _________Escolaridade______________ Ocupação/Atividade______________ 

Instituição/ Empresa ____________________________Remuneração (R$) _____________  

2.  Nome Completo: _____________________________________________Idade ______ 

Parentesco _________Escolaridade______________ Ocupação/Atividade______________ 

Instituição/ Empresa ____________________________Remuneração (R$) _____________  

3.  Nome Completo: _____________________________________________Idade ______ 

Parentesco _________Escolaridade______________ Ocupação/Atividade______________ 

Instituição/ Empresa ____________________________Remuneração (R$) _____________  

4.  Nome Completo: _____________________________________________Idade ______ 

Parentesco _________Escolaridade______________ Ocupação/Atividade______________ 

Instituição/ Empresa ____________________________Remuneração (R$) _____________  

5.  Nome Completo: _____________________________________________Idade ______ 

Parentesco _________Escolaridade______________ Ocupação/Atividade______________ 

Instituição/ Empresa ____________________________Remuneração (R$) _____________  

Renda Familiar Total (inclusive rendas informais variáveis): R$___________________ 
Quantas pessoas vivem deste rendimento?  _____________ 
 

Alguém do grupo familiar é portador de deficiência/doença grave?     (    )Não  (   )Sim 
Qual?___________________________________________________________________ 



 
Condições da moradia:         (    ) própria   (    ) alugada  (    ) financiada  (    )cedida 

 
A família possui: (   )Carro modelo________________(   )Moto modelo_______________ 

(    )Terreno    (    )Poupança/Investimentos   (    ) imóveis 
 

 
Quais são as despesas mensais da família do acadêmico? 

Aluguel _________________________   Alimentação_____________________________ 

Prestação Casa Própria_____________ Saúde___________________________________ 

Combustível______________________ Telefone _________________________________ 

Luz ____________________________   Transporte Público_________________________ 

Água ___________________________  Financiamentos___________________________ 

Educação________________________ Empréstimos _____________________________ 

Outros_________________________   Total  ___________________________________                                                      

 
 

 
Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras, estando ciente de que qualquer 
inveracidade implicará penalidades legais. 

 
Campo Grande, ______de _______________de 20_____  

                               
 
 

    ________________________________  

                                                                                Assinatura do (a) Candidato(a) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ÁREA DE GESTÃO DE BOLSAS, CRÉDITOS E FINANCIAMENTOS 

   
 

DOCUMENTAÇÃO PARA ANÁLISE SOCIOECONÔMICA DO PROJETO ACADÊMICO DE 
ACESSIBILIDADE DIGITAL VIA CELULAR – SANTANDER UNIVERSIDADES 

APRESENTAR ORIGINAL E CÓPIA DE TODA A DOCUMENTAÇÃO ABAIXO RELACIONADA: 

 
I – DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO E DOS DEMAIS MEMBROS DO 
GRUPO FAMILIAR (QUANDO FOR O CASO) 

 Carteira de Identidade fornecida pelos órgãos de segurança pública das Unidades da Federação. 

 Carteira Nacional de Habilitação, novo modelo, com validade atualizada. 

 Carteira Funcional emitida por repartições públicas ou por órgãos de classe dos profissionais 
liberais, desde que tenha fé pública reconhecida por decreto. 

 Identidade Militar expedida pelas Forças Armadas ou forças auxiliares para seus membros ou 
dependentes.  

 Registro Nacional de Estrangeiros – RNE, quando for o caso. 

 Passaporte emitido no Brasil.  

 CTPS - Carteira do Trabalho e Previdência Social.  
 
II - COMPROVANTE DE RENDIMENTOS 
 

 Trabalhadores formais: os TRÊS ÚLTIMOS contracheques para salários fixos; os SEIS 
ÚLTIMOS contracheques quando se tratar de salário variável para ser aferida a média da 
variação. (instrução válida também para funcionário público) 

 Trabalhadores informais: (autônomo ou profissional liberal, proprietário ou sócio de empresa) 
apresentar declaração de rendimentos emitida por contador ou técnico contábil, devendo constar 
a atividade/profissão, o valor do rendimento e a que mês se refere. Somente serão aceitas 
declarações com os devidos registros do profissional de Contabilidade. Apresentar extratos 
bancários dos três últimos meses, pelo menos, declaração com firma reconhecida 
comprovando outros rendimentos: receitas de aluguéis; ajuda financeira regular de pessoa que 
não faça parte do grupo familiar, tal como mutirão para contribuir no pagamento da mensalidade 
escolar ou qualquer outra contribuição semelhante. 

 Estagiários: cópia do contrato de estágio, termo aditivo (se houver) e declaração de 
rendimentos do órgão competente, constando a vigência e o valor da remuneração. 

 Aposentados ou pensionistas: apresentar o comprovante do recebimento de proventos 
emitido pelo INSS referente ao último mês, ou extrato do benefício (acessar site 
www.previdenciasocial.gov.br). Em caso de o candidato (ou seus pais) ser separado ou 
divorciado, judicialmente ou não, é necessário apresentar o comprovante atualizado de 
recebimento da pensão alimentícia ou declaração de ajuda financeira na qual conste o valor 
recebido. Caso não haja nenhum tipo de ajuda, também deverá ser apresentada declaração de 
tal fato, com firma reconhecida. Em caso de separação judicial ou divórcio, apresentar a Certidão 
de Casamento com a averbação e o formal de partilha. 

 As pessoas do grupo familiar que recebem previdência privada também deverão apresentar o 
comprovante atualizado do benefício. 

 

http://www.previdenciasocial.gov.br/


 
 
 

 
 
III - DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA 
 Pessoa Física: apresentar todas as páginas e o recibo de entrega da última declaração do Imposto de Renda 
Pessoa Física (IRPF) de todos os membros do grupo familiar maiores de 18 anos, ou que tenham se emancipado 
na forma da legislação vigente. Em caso de isenção do IRPF, apresentar comprovante da Declaração Anual de 
Isento de todos os membros do grupo familiar que não sejam obrigados a fazer a Declaração de Imposto de 
Renda (acessar o site www.receita.fazenda.gov.br - Declaração Anual de Isento – Consulta Entrega da 
Declaração). 
 Pessoa Jurídica: sócios ou proprietários de empresas e microempresas que componham o grupo familiar 
devem apresentar todas as páginas e o recibo de entrega da declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 
ou, em caso de empresa inativa, a baixa da firma. 
 
IV – COMPROVANTES DE DESPESAS 
Cópias atualizadas dos comprovantes das despesas: água; luz; telefone (fixo e móvel); contrato autenticado de 
aluguel ou pagamento de financiamento do imóvel; boletos de cartão de crédito, etc. 
 
V - CARTEIRAS PROFISSIONAIS (CTPS) 
Apresentar originais das carteiras profissionais de todos os membros do grupo familiar maiores de 18, ou 
que tenham se emancipado até a data da publicação do presente documento, na forma da legislação vigente. 
Apresentar cópias das páginas que contenham o número de série, a qualificação civil e o contrato de trabalho 
(penúltimas e últimas páginas com registro e a página em branco imediatamente subsequente a estas). 
 
VI - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 
 Cópia da Certidão de Óbito (para as pessoas do grupo familiar). 
 Cópia da Certidão de Nascimento de todas as pessoas do grupo familiar menores de 18 anos de idade. 
 Cópia da Certidão de Casamento dos pais ou do estudante. Em caso de união estável, apresentar declaração 

com firma reconhecida. 
 Cópia da conclusão do ensino médio. 
 
VII – QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DAS 
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO CANDIDATO. 
 
IMPORTANTE: NÃO SERÃO RECEBIDOS PROCESSOS INCOMPLETOS NEM FORA DOS PRAZOS ESTABELECIDOS 
NO CRONOGRAMA DESTE DOCUMENTO, INDEPENDENTE DA JUSTIFICATIVA. 
 
 
Campo Grande-MS, 2021. 
 
Área de Gestão de Bolsas, Créditos e Financiamentos 

 

 

 

   


