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ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO RELATO FAMILIAR

O

estudante

poderá

apresentar

o

RELATO

junto

com

a

documentação, no ato de inscrição. O texto deve estar CORRIGIDO,
DIGITADO na FONTE Arial ou Times New Roman, tamanho 12, datado e
assinado. Os tópicos enumerados abaixo devem compor o texto:

SITUAÇÃO FAMILIAR:


Com quem mora? Onde mora? Caso o estudante não more com
os pais, relatar com quem mora e porquê. Descreva como é a
relação de convivência entre os membros do núcleo familiar.



Se os pais vivem separados, relatar a relação familiar que mantém
com o qual não reside;



Se o estudante for independente financeiramente, esclarecer a
situação;



Esclarecer o estado civil do (a) estudante. Se casado (a) ou em
regime de união estável, relatar seu cotidiano familiar.

SITUAÇÃO ECONÔMICA:


Descreva como advém a principal renda familiar. Qual ou quais
pessoas contribuem para manutenção da família? O estudante
contribui com a renda familiar? Há alguém desempregado?



O (a) estudante ou outro membro da família recebe ou paga pensão
alimentícia?



A família é beneficiária de algum programa/benefício social (Bolsa
família, Benefício de Prestação Continuada; Seguro Desemprego,
bolsas estudantes ou outros);



O grupo familiar recebe valores financeiros ou outros ganhos
familiares, amigos e terceiros? Se sim, indicar a frequência com
que recebe;



Existe alguma despesa que prejudica o sustento familiar? Caso a
família possua endividamento e/ou empréstimo esclarecer os
motivos e valores.



Como a família distribui os gastos familiares?

SITUAÇÃO DE SAÚDE:


Algum

membro

do

grupo

familiar

possui

transtorno

mental/intelectual, deficiência e/ou doença incapacitante para o
trabalho?


Há pessoa no grupo familiar que necessita de cuidados especiais,
acompanhamento e gastos com saúde?



Possui dificuldade de acesso ao tratamento? Caso haja alguma
pessoa no núcleo familiar com problemas de saúde.

SITUAÇÃO DO ESTUDANTE:


Quais são os custos do estudante para se manter na universidade?



Que meio de transporte o (a) estudante utiliza para chegar à
universidade? Qual gasto mensal com passagens e as condições
de acesso ao local de moradia (distância percorrida e tempo do
percurso)?



Relate o motivo pelo qual está solicitando o auxílio;

OUTROS:


Acrescentar o que considera importante para melhor compreensão
da situação socioeconômica da família.

