
FICHA DE ANÁLISE SOCIOECONÔMICO ESTÚDIO BLACK INK 

 
ATENÇÃO: 

A veracidade das respostas e a devolução deste questionário é necessária e indispensável para sua participação 
no programa de bolsas.  

Todas as questões visam à coleta de informações para participação no processo seletivo do programa de 
bolsas. Portanto, por favor, não deixe nenhuma questão sem resposta! 

Todos os dados obtidos deste questionário serão confidenciais 
 
Nome:                

Data de Nascimento:  / /          Estado civil:      

RG.:   . . -       CPF.:   . . -  

Filiação -> Pai:               

Mãe:                 

Endereço:                

Bairro:          Cidade:        

Estado:           CEP:        

E-mail:                

Telefone (se recado, avisar): ( )      Celular: ( )     

 

 
QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO 

 
Se alguma pergunta possibilitar mais de uma alternativa, indicar a mais adequada. 

Não deixar nenhuma resposta em branco. 
 
01. Qual é o seu gênero? 

(1) Masculino.       (2) Feminino. 
 

02. Declara-se:  
(1) Negro ou Pardo 
(2) Indígena 

(3) Branco 
 

03. Que tipo de curso de ensino médio você concluiu ou concluirá? 
(1) Ensino médio comum. 
(2) Ensino médio técnico profissionalizante    

(3) Educação de jovens e adultos (EJA). 
(4) Outro. Qual?                                                                          

 
04. Onde você cursou o ensino médio? 
(1) Todo em escola pública.    (2) Todo em escola particular. 

(3) Maior parte em escola pública.   (4) Maior parte em escola particular. 
 

 
5. Você já iniciou algum curso superior? 

(1) Não.      (2) Sim, mas o abandonei. 
(3) Sim, estou cursando. Qual? _________________  
(4) Sim, e já o concluí. Qual? __________________ 



 

 
 

6. Qual é o nível de instrução de seu pai ou responsável legal? 
(1) Analfabeto.      (2) Ensino fundamental incompleto. 
(3) Ensino fundamental completo.   (4) Ensino médio completo. 

(5) Superior incompleto.     (6) Superior completo. 
 

7. Qual é o nível de instrução de sua mãe ou responsável legal? 
(1) Analfabeto.      (2) Ensino fundamental incompleto. 
(3) Ensino fundamental completo.   (4) Ensino médio completo. 

(5) Superior incompleto.     (6) Superior completo. 
 

8. Qual é a profissão de seu pai ou responsável?  
                
(Se ele for falecido, pule para a próxima questão) 

 
9. Qual é a profissão de sua mãe ou responsável?  

                
(Se ela for falecida, pule para a próxima questão) 

 
10. Qual é a sua situação habitacional? 
(1) Casa própria.     (2) Casa alugada.    

(3) Casa cedida. Se sim, por quem?           (anexar comprovante) 
(4) Outra?                

 
11. Há despesas permanentes com tratamento de saúde na sua família? _______  
Quem está doente? ______________  

Qual o problema de saúde?___________________  
De quanto é aproximadamente a despesa mensal com o tratamento/medicamentos? R$ 

_________________ 
(anexar atestado e receita médica) 

 

12. Você exerce atividade remunerada? 
(1) Não.       (2) Sim, regularmente, em tempo parcial. 

(3) Sim, regularmente, em tempo integral.  (4) Sim, mas é trabalho eventual. 
 
13. Qual é sua participação na vida econômica da família? 

(1) Não trabalho e meus gastos são pagos pela família. 
(2) Trabalho e recebo ajuda financeira da família. 

(3) Trabalho e sou responsável apenas pelo meu sustento. 
(4) Trabalho e sou o principal responsável pelo sustento da família. 
 

14. Qual é sua profissão? 
                

 
15. Qual é a renda total mensal de sua família? (Considere a soma de todos os salários dos 
membros de sua família. SM = Salário Mínimo Nacional.) 

(1) Até 1 SM ou até R$ 954,00. 
(2) De 1,0 a 2,0 SM ou de R$ 954,00 a R$ 1800,00. 

(3) De 2,0 a 3,0 SM ou de R$ 1800,00 a R$ 2862,00. 
(4) De 3,0 a 4,0 SM ou de R$ 2862,00 a R$ 3816,00. 
(5) 5,0 SM ou mais: R$ 4770,00 ou mais. 



(anexar comprovantes ou declaração) 

 
16. Você ou alguém da sua família recebe algum tipo de auxilio do governo ou do município? 

(exemplo: bolsa família, renda cidadã, distribuição de leite e/ou cesta básica e outros) 
(1) Sim    (2) Não 
Se sim, quais? (descriminar todos os auxílios recebidos)        

                
(anexar comprovante) 

 
17. Quantas pessoas vivem da renda familiar indicada na pergunta anterior? 
(1) Uma.    (2) Duas.   (3) Três. 

(4) Quatro.    (5) Cinco.   (6) Seis ou mais. 
 

(Anexar cópias de documentos de identidade e/ou certidão de nascimento) 
 
 

18. Como soube do estúdio Black Ink? 
(1) Informações de meu professor, escola ou cursinho. 

(2) Divulgação feita pela Unesp: palestra, folheto ou cartaz. 
(3) Amigos ou parentes. 

(4) Internet, jornal ou outros meios de comunicação. 
(5) Outros. Quais?              
 

 
 

 
 
 

Belo Horizonte ____ de _________________ de 20___ 
 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

ASSUMO INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS NESTE FORMULÁRIO E 

NA ESNTREVISTA. 

 

Assinatura: __________________________________ 

Responsável: ________________________________ 

 

 
Documentos que devem ser entregues junto com a ficha sócio econômica: 

 

Do candidato e dos responsáveis:  

(xerox) 

 

- Identidade 

- CPF 

- Comprovante de Endereço 

- Comprovante de Renda e Xerox da última contratação na carteira de trabalho.  

- Ultimo recibo ou boleto de aluguel, se a residência for própria documento do imóvel.  

- Comprovante de escolaridade 

- Documento de identidade e ou certidão de nascimento de todos moradores da residência.  

 

Outros documentos podem ser solicitados durante o processo.  

 


