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ANEXO IV 
RELATO FAMILIAR 

 

O (a) estudante deverá apresentar, no ato da homologação da inscrição, um relato familiar em texto 

corrido, preferencialmente DIGITADO, na fonte arial ou times new roman, tamanho 12, datado e assinado. 

O Relato deverá abordar os seguintes tópicos e também poderá acrescentar informações que julgar 

pertinentes (Lembrando que NÃO deverá responder aos tópicos e SIM criar um texto): 

 

 Se mora com os pais (caso não more, relatar com quem mora e porquê); 

 Estado civil do (a) estudante (se casado (a) ou em regime de união estável, relatar o contexto atual); 

 O (a) estudante ou outro membro da família recebe ou paga pensão (alimentícia/ por morte); 

 Se o (a) estudante tem filhos (se sim, relatar o contexto atual); 

 Se os pais vivem juntos ou separados (se separados, qual a relação com o qual não reside); 

 Qual ou quais pessoas contribuem para manutenção da família; 

 Se o (a) candidato (a) recebe valores financeiros ou outros ganhos de familiares, amigos e terceiros 

(frequência);  

 Se a família é beneficiária de algum programa/benefício social (Bolsa Família. Benefício de 

Prestação Continuada – BPC, Seguro Desemprego, Bolsas Estudantis ou outros); 

 Se há pessoa com deficiência ou transtorno mental/intelectual no domicílio em que reside e se 

recebe benefício em razão desta condição; 

 Se há pessoa no grupo familiar que necessita de cuidados especiais, acompanhamento constante e 

gastos com saúde; 

 Se há alguma pessoa no domicílio com problema(s) de saúde e se há dificuldade no acesso ao 

tratamento; 

 Como é a relação de convivência entre os membros da família; 

 Se há alguma despesa que prejudica o sustento familiar; 

 Se a família possui endividamento ou empréstimo(s), qual o motivo, valor e quantidade de parcela 

restantes; 

 Quais são os custos do estudante para se manter na Universidade; 

 Que meio de transporte o(a) estudante utiliza para chegar à universidade e qual gasto mensal com 

passagens e as condições de acesso ao local de moradia (distância percorrida e tempo do percurso); 

 O motivo por que está solicitando o auxílio; 

 

 

 


