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FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

BOLSA DE ESTUDOS PÓS-GRADUAÇÃO 2020/1 
EDUCAÇÃO ESPECIAL COM ÊNFASE EM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL (DI) 

 
 
1- IDENTIFICAÇÃO 

 
NOME DO CANDIDATO: _________________________________________________________________________  

Data Nasc:___/____/____________ 

Especialização: _________________________________________________________________________________ 

E-mails: _______________________________________________________________________________________ 

Telefone Residencial: ____________________Celular : _______________ Telefone para Recados:_________________   

falar com .:_________________________________________ 

Endereço: _____________________________________________________   nº______________ 

Complemento: ________________________       Bairro: __________________________________ 

Município: ________________________           Estado: __________________________ CEP: _____________________  

 
2- COMPOSIÇÃO FAMILIAR (Considerar todos os membros do grupo familiar¹1) 
 
Quantas pessoas moram em sua casa?  __________   Quantas trabalham?____________ 

Recebe Benefício Previdenciário?  (     ) Sim. (     ) Não. Qual? ___________________ Valor Mensal: R$ ____________. 

Recebe seguro desemprego ou programa de transferência de renda? (     ) Sim. (     ) Não.  

Qual? ___________________________ (ex. bolsa-família, renda cidadã, BPC – Benefício para Pessoa Com Deficiência ou Idoso, 

outros)  Valor Mensal: R$ _______________. 

Há outras fontes de renda (aluguel, pensões, etc)? Quais?_________________________ Valor: R$ _____________. 

Possui dívidas?  (      ) Sim. (      ) Não.                       Valor Total: ______________________________________________. 

 

Preencher o quadro a seguir com os dados de todos os membros familiares. Lançar a renda bruta média² dos últimos 

três meses, apenas descontar: férias quando for o caso, 13º, salário família, auxílio transporte e auxílio alimentação. 

Não deduzir do valor bruto: Prêmios, abonos, gratificações, insalubridade, horas extras e comissões. 
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Ord. Nome Parentesco Idade Ocupação Atual/Local de 

Estudo ou trabalho 

Renda Bruta 

1     R$  

2     R$ 

3     R$ 

4     R$ 

5     R$ 

6     R$ 

7     R$ 

8     R$ 

9     R$ 

 

                                     TOTAL DA RENDA DO GRUPO FAMILIAR:  
R$  

 
1
 Entende-se por Grupo Familiar todas as pessoas que residem com o candidato à bolsa, que possuam laços consanguíneos 

ou não, todas residentes no mesmo domicílio, que contribuam com os rendimentos ou tenham suas despesas atendidas por 

essa unidade familiar, unidos pelo mesmo objetivo. 

² Entede-se por média a soma da renda bruta dos três últimos meses dividida por 3 = resultado da Renda Bruta. 

Considerar as anotações da orientação de preenchimento antes do quadro da composição familiar e por Renda: 
rendimento obtido por salários, benefícios, pensões, aposentadorias, aluguel, investimentos, comissões e remunerações em geral. 

 
3- SAÚDE 
O candidato ou familiar possui alguma doença crônica? (    ) Sim   (    ) Não. Qual? ______________________________ 

Algum membro familiar possui deficiência física ou mental? (    ) Sim (    ) Não. Qual?____________________________  

 

4- VIDA ESCOLAR 
Você (candidato) cursou o ensino médio em:  

(    )Escola Pública (    ) Escola Particular  (    ) Escola Particular com Bolsa  (    ) SESI com Bolsa  (    ) 

SESI sem Bolsa  

Cite o nome da escola onde concluiu o Ensino Médio: 

___________________________________________________________________________________________ 

Você já cursou algum Curso Superior? (    ) Sim (    ) Não   
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Se sim, qual curso? _______________________________________________________________________________ 

Em qual Instituição de Ensino? ______________________________________________________________________ 

Particular (    ) Gratuito (     ) Com Bolsa Integral (    ) Com Bolsa Parcial (    ) – Percentual __________% 

O candidato utiliza transporte urbano para vir a Faculdade? (    ) Sim.  (    ) Não.  

Quantos/Tipo de Condução? _________ /___________________________.           Outros meios: _________________.  

Distância média de casa à Faculdade (km): __________. 

Há outro membro familiar que estude em Instituição de Ensino Particular paga? (    ) Sim.   (    ) Não. Quantos? ______ 

Parentesco (s) _______________________________________________ Gasto mensal: R$ ______________________ 

Esse membro familiar possui bolsa? (    ) Sim   (    ) Não.  Qual o percentual recebido? __________ %.   

 

5- HABITAÇÃO: 
 

Tipo de Moradia: 

Casa terreno inteiro (     )  Edícula (     ) Apartamento (     )  Chácara (     ) Outro (     ) Especificar: 

_____________________________________________________________________________________ 

Revestimento externo? (    ) Sim (    ) Não.                                                                           Acabamento interno?  (    )Sim   (     )Não.                                         

Situação de Moradia:  

(   ) Aluguel  (   ) Próprio      (    ) Financiamento Particular  Financiamento Programa Habitacional (   )  

(    ) Cedida – Por quem? ____________________________________________________ 

Nº cômodos (excluindo os banheiros) :_____________________________ Nº de banheiros: __________________________ 

 

6- CONDIÇÃO ECONÔMICA 
 
 

Bens Patrimoniais (Inclui o Candidato e Todo o Grupo Familiar) 
 

Sem considerar o imóvel de Residência, o candidato ou outro membro familiar possui algum outro tipo de imóvel? 

Casa (    )                  Quant. ____  Valor ________________ 

Apartamento (    )  Quant. ____   Valor ________________ 

Terreno (    )            Quant. ____    Valor ________________ 

Outros (sítios, chácara, rancho, área de lazer, etc.): Quant. ________ Tipo: ________________________________________ 

 

O candidato ou alguém do grupo familiar possui veículos (carro/moto)? (    ) Sim  (    ) Não.                  

Quant.: ____________ Tipo: _______________________________________________ 

1. Marca _______________________ Modelo _____________________     Ano ________________ 

Proprietário: ___________________________________________________________Parentesco:______________________ 

2. Marca________________________ Modelo _____________________     Ano ________________ 

Proprietário: ___________________________________________________________Parentesco:______________________ 
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3. Marca________________________ Modelo _____________________     Ano ________________ 

Proprietário: ___________________________________________________________Parentesco:______________________ 

 
Gastos Mensais de todo grupo familiar (Quando não for possível declarar Valores Exatos, considerar Valores 
Médios) 
 

Descrição Valor(R$) Descrição Valor(R$) 

Moradia ( aluguel / financiamento )  Educação (ensino regular/cursos diversos)  

Condomínio   Alimentação (mercado, feira, açougue)  

IPTU  Transporte / Combustível  

Luz / Água / Gás  Assistência Médica Odont. / Medicamentos  

Tel. Fixo / Internet / TV assinatura.  Lazer  

Tel. Celular   Outras Despesas³ 

____________________________________ 

 

 SOMATÓRIA DOS GASTOS R$  

³ Doações, Seguros (carro,vida,residência), Gastos c/ animais domésticos, financiamentos,etc. 

7-MOTIVO DA SOLICITAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO (Justifique brevemente porque o candidato 
necessita da Bolsa) 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Eu, ____________________________________________________, venho por meio deste requerer a  

Bolsa de Estudo da Pós-graduação,  e estou ciente que a omissão ou constatação de falsidade das 

informações prestadas ou dos documentos apresentados implicam no indeferimento da solicitação ou 

cancelamento da Bolsa de Estudo a qualquer tempo. 

Declaro serem verídicas e as informações prestadas na Ficha de Inscrição e os documentos apresentados, 

que serão conferidos no momento da entrega, não sendo aceitos os pedidos cuja documentação esteja 

incompleta. 

 
Franca- SP, _______ de ___________________ de _______. 

 
 

Assinatura: _________________________________________ 
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8- RELATO DE VISITA DOMICILIAR 
DATA: ______/_____/__________ 

ENDEREÇO: _____________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 


