
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

 

 
 

ANEXO II 
FORMULÁRIO SOCIOECONÔMICO DO PROGRAMA FACULDADE MAIS IGUAL – ANO LETIVO 2017. 

 
ALUNO (preencher com nome e nº de matrícula): _____________________________________________ 

 
 

Identificação 
do aluno  

Comprovação 
de residência 

do grupo 
familiar 

 
Análise da 
situação 

socioeconômica 
do aluno 

Possui 
rendimentos? 

 

É bolsista de 
algum 

programa 
oferecido ou 

disponibilizado 
pela Faculdade 

 
Situação da moradia 

do grupo familiar 
É portador de doença 

ou afecção 
relacionada na 

Portaria 
Interministerial 

MPAS/MS nº 
2.988/01? 

 

É egresso de 
escola pública? 
(Somente para 

alunos 
matriculados no 

1º ano) 
 

 
Paga pensão 
alimentícia? 

 
Anexar ao 
formulário um 
dos  
documentos 
listados no 
subitem 4.2.2. 

 
Anexar ao 
formulário um 
dos 
documentos 
listados no 
subitem 4.2.2.2. 

 
Anexar ao 
formulário os 
documentos do 
aluno, exigidos 
nos subitens 
4.2.3.1. e 4.2.3.2. 

(  ) Sim 1  
 
(  ) Não 2 

 
(  ) Sim 12 
 
(  ) Não 12 

(  ) Própria ou cedida 12

 
(  ) Coletiva gratuita 3 

 
(  ) Própria financiada 4 

 

(  ) Locada5 

 
(  ) Coletiva não 
gratuita6 

 
(  ) Ocupação irregular7 

(  ) Sim 8 

 
(  ) Não 12 

(  ) Sim 10  
 
(  ) Não 12 

 

(  ) Não estou 
matriculado no 1º 
ano. 12 

 
(  ) Sim 11  
 
(  ) Não 12 

 

 
 

1 anexar ao formulário pelo menos um dos documentos listados no subitem 4.2.3.3. 
2 anexar ao formulário a declaração negativa exigida no subitem 4.2.3.4. 
3 anexar ao formulário documento exigido no subitem 4.2.3.5, alínea “a” 
4 anexar ao formulário o documento exigido no subitem 4.2.3.5, alínea “b” 
5 anexar ao formulário documento exigido no subitem 4.2.3.5, alínea “c”  
6 anexar ao formulário documento exigido no subitem 4.2.3.5, alínea “d” 
7 anexar ao formulário documento exigido no subitem 4.2.3.5, alínea “e” 
8 anexar ao formulário documento exigido no subitem 4.2.3.5, alínea “f” 
9 anexar ao formulário documento exigido no subitem 4.2.3.5, alínea “g” 
10 anexar ao formulário documento exigido no subitem 4.2.3.5, alínea “h” 
11 anexar ao formulário documento exigido no subitem 4.2.3.5, alínea “i” 
12 não há necessidade de anexar documentos. 
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GRUPO FAMILIAR  
 

 
Qtde. 

 
Nome, idade e grau de 
parentesco (preencher) 

 
Identificação do 

membro do grupo 
familiar 

 
Análise da situação 

socioeconômica do(s) 
membro(s) do grupo 

familiar 

 
Possui 

rendimen-
tos? 

 

É portador de 
doença ou afecção 

relacionada na 
Portaria 

Interministerial 
MPAS/MS nº 

2.988/01? 

Estuda em 
Instituição de 

Ensino Superior 
não gratuita na 

condição de 
pagante? 

 
Paga pensão 
alimentícia? 

1   
Anexar ao formulário um 
dos documentos 
listados no subitem 
4.2.2. 

 
Anexar ao formulário os 
documentos do aluno, 
exigidos nos subitens 
4.2.3.1. e 4.2.3.2. 

 
(  ) Sim 1  
 
(  ) Não 2 

 
(  ) Sim 8 
 
(  ) Não 12  

 
(  ) Sim 9  
 
(  ) Não 12 

 

 
(  ) Sim 11  
 
(  ) Não 12 

 
2   

Anexar ao formulário um 
dos documentos 
listados no subitem 
4.2.2. 

 
Anexar ao formulário os 
documentos do aluno, 
exigidos nos subitens 
4.2.3.1. e 4.2.3.2. 

 
(  ) Sim 1  
 
(  ) Não 2  

 
(  ) Sim 8 
 
(  ) Não 12  

 
(  ) Sim 9  
 
(  ) Não 12 

 

 
(  ) Sim 11  
 
(  ) Não 12 

 
...   

Anexar ao formulário um 
dos documentos 
listados no subitem 
4.2.2. 

 
Anexar ao formulário os 
documentos do aluno, 
exigidos nos subitens 
4.2.3.1. e 4.2.3.2. 

 
(  ) Sim 1  
 
(  ) Não 2  

 
(  ) Sim 8 
 
(  ) Não 12  

 
(  ) Sim 9  
 
(  ) Não 12 

 

 
(  ) Sim 11  
 
(  ) Não 12 

 
 

1 anexar ao formulário pelo menos um dos documentos listados no subitem 4.2.3.3. 
2 anexar ao formulário a declaração negativa exigida no subitem 4.2.3.4. 
3 anexar ao formulário documento exigido no subitem 4.2.3.5, alínea “a” 
4 anexar ao formulário o documento exigido no subitem 4.2.3.5, alínea “b” 
5 anexar ao formulário documento exigido no subitem 4.2.3.5, alínea “c”  
6 anexar ao formulário documento exigido no subitem 4.2.3.5, alínea “d” 
7 anexar ao formulário documento exigido no subitem 4.2.3.5, alínea “e” 
8 anexar ao formulário documento exigido no subitem 4.2.3.5, alínea “f” 
9 anexar ao formulário documento exigido no subitem 4.2.3.5, alínea “g” 
10 anexar ao formulário documento exigido no subitem 4.2.3.5, alínea “h” 
11 anexar ao formulário documento exigido no subitem 4.2.3.5, alínea “i” 
12 não há necessidade de anexar documentos. 
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DECLARAÇÃO 
 
 
 
 
 
Eu (nome completo), ____________________________________________________, RG nº ____________________________, 
DECLARO, sob as penas da lei, que as informações e declarações por mim prestadas e os documentos juntados são verdadeiros, sujeitando-me às 
sanções judiciais e regimentais cabíveis, se comprovada a falsidade ou omissão dolosa de informações. 
 
DECLARO, também, que tomei conhecimento de todos os termos e condições do Edital do Programa Faculdade Mais Igual – Ano Letivo 2017 e a ele me 
submeto.  
 
 
 
 
 
 

Local, data e assinatura do aluno. 
 

_________________________________________________ 


