
 

Nome: 

Sexo M ( ) F (  ) Data de Nascimento Estado Civil Procedência (cidade/UF) 

Curso Fase Centro Matrícula 

RG CPF Naturalidade ( cidade/UF) 

Endereço do estudante (rua, 

avenida) 

Número Casa ( ) 

Apartamento ( ) 

Bloco/Complemento 

Bairro Cidade UF CEP Fone 

Endereço Eletrônico (email) Telefone para recado 

Endereço dos pais/responsáveis (rua/avenida) Número Casa (  ) Apartamento (  ) 

Bairro Cidade e UF CEP Fone 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC 

CENTRO DE CIÊNCIAS AGROVETERINÁRIAS – CAV 

DIREÇÃO DE EXTENSÃO – DEX 

 

 

CADASTRO SOCIOECONÔMICO 

BOLSA DE APOIO DISCENTE (BOLSA DE TRABALHO) 

 

I . IDENTIFICAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II . ESCOLARIDADE 

Colégio em que cursou o ensino médio: 

Local (Cidade): ( ) Pública   ( ) Particular  ( ) Com Bolsa 

Cursou Pré - vestibular? ( ) Sim   ( ) Não Com Bolsa  ( ) Sim ( ) Não 
 

III . HABITAÇÃO 

Situação de moradia do aluno, atualmente reside : 

( ) com a família ( ) com parentes ( ) sozinho   ( ) pensão  ( ) república 

( ) outros ( especificar ):    

(  ) moradia própria   (  ) alugada ( valor ) ( ) cedida   ( ) financiada (valor)     

( ) alvenaria   (  ) madeira   (  ) mista (  ) casa ( ) apartamento 



 

IV.  SITUAÇÃO SÓCIO - ECONÔMICA DO ACADÊMICO 

Atual fonte de recursos: 

1. Trabalho: R$  6. Bolsa de Apoio discente:    

2. Mesada: R$  7. Outros: R$    

3. Bolsa/monitoria: R$  8. Renda familiar: R$    

4. Bolsa/pesquisa: R$    

5. Bolsa/extensão: R$   
Você já recebeu algum benefício da UDESC ? ( ) Sim   ( ) Não   Qual:    

Despesas mensais* (comprovar anexando fotocópia ) 

*Aluguel: R$   

*Financiamento: R$     

Transporte: R$    

Alimentação: R$     
*Outros (especificar por ex.: medicação, consulta, despesas com saúde do acadêmico ou 
familiares, etc ) .: R$    

Onde você faz sua alimentação? ( ) Casa     ( ) Lanchonete  

( ) Outros (especificar)   

Transporte que utiliza: (  ) Carro próprio 

(  ) Carro da família 

(  ) Ônibus 

(  ) Transporte coletivo 

(  ) Moto 

(  ) Não utiliza 

(  ) Outros: especificar    

 

V.  ASPIRAÇÕES 

 

Já possui experiência? (  ) Sim  (  ) Não   Especificar  
 

Em caso de Bolsa de Trabalho, indique três locais onde 

gostaria de atuar:  

 

1. _______________________________________ 

2. _______________________________________ 

3. _______________________________________ 

 

 

Outras atividades que gostaria de desenvolver: 



 
 

 
 

VI. SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA CULTURAL FAMILIAR – PAIS E DEPENDENTES 
Nome 

 
Somente 
Primeiro nome 

Parentesco Idade Estado 

Civil 

Profissão Local de 

Trabalho 

Renda 

Mensal 

(salário) 

Outras 

rendas 
Escolaridade 

Curso superior Ensino Médio Ensino 

Fundamental 
Inc. Comp. Pós- 

grad. 

Compl. Inc. Compl. Inc. 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

Obs.: Ao preencher este quadro, tenha muita atenção. No nome cite apenas o primeiro nome. 

No item parentesco - pai, mãe, etc, responsável 

No item profissão pode citar a profissão ou se é aposentado ou pensionista. 

No item local de trabalho cite a firma, órgão que a pessoa trabalha, ou se for aposentado ou pensionista por qual órgão. No item outras rendas, se 

recebe aluguel ou qualquer outro tipo de ganho, especifique. 

Assinale com "X" na alternativa do item Escolaridade e a legenda é a seguinte: 

Inc. - incompleto 

Comp. - completo 

Pós-grad - pós - graduação (se tiver especialização, mestrado ou doutorado)



 

VII. EXPERIÊNCIA DE TRABALHO 

Instituição Tarefas Executadas Tempo de trabalho (por 

quanto tempo atuou?) 

   

   

   

 

VIII.  HORÁRIOS DISPONÍVEIS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES NA BOLSA 

DE TRABALHO (assinale com “x”) 

Dias da Semana 
Turnos 

Matutino Vespertino Noturno 

Segunda-Feira    

Terça-Feira    

Quarta-Feira    

Quinta-Feira    

Sexta-Feira    

Total de horas disponíveis: _______________ 

 

 

Coloque aqui algumas informações que você julgue interessante e necessário 

acrescentar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fico ciente que preenchendo este cadastro, não significa deferimento de qualquer 

benefício. 
 Autorizo a Comissão de Seleção a solicitar outros documentos, realizar entrevistas e/ou 

visitas domiciliares. 
 Declaro que as informações prestadas neste cadastro são verdadeiras. 

 

 
 
Data: ____/____/______ Assinatura do Aluno:   ______ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS AO CADASTRO 

 

 

1. Declaração completa do Imposto de Renda dos pais ou responsáveis 

Obs.: em caso de não declarantes, providenciar em www.receita.fazenda.gov.br: 

- Comprovante de Situação Cadastral no CPF 

- Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União 

 

2. Comprovante de rendimento relativo ao último mês de todos que contribuem para a renda 

familiar 

Obs.: em caso de autônomo, declaração assinada pelo responsável pelos rendimentos, com 

firma reconhecida e com a assinatura de duas testemunhas 

 

3. Comprovante de pagamento de aluguel ou financiamento de casa própria da família e/ou do 

acadêmico 

 

4. Atestados médicos, receitas médicas, comprovante de hospitalização em caso de pessoas da 

família em tratamento de moléstia grave ou crônica 

 

5. Histórico Acadêmico e Comprovante de Matrícula do semestre na UDESC 

 

6. Cópia de RG e CPF do acadêmico 

 

7. Comprovante de residência do acadêmico (faturas de água, energia elétrica, telefone, 

internet, etc.) 

 

 

Todos os documentos deverão ser apresentados em fotocópia, com a presença do original, e a 

solicitação de outros comprovantes dependerá de cada caso. 

 

--- 

 

Para obter maiores informações, fone: (49) 3289-9205 com a Direção de Extensão do CAV, de 

segunda a sexta, das 12h:00min às 18h:00min. 


