
EDITAL CONCESSÃO DE BOLSAS CAPES/CNPq 2021 CCP-AU 
 

ANEXO I - FORMULÁRIO CADASTRAL 

 
 

DADOS CADASTRAIS 

Nome Completo: 

CPF: 

RG (RNE): 

Endereço completo: 

Bairro: 

Cidade: Estado: 

País: CEP: 

Incluir comprovante de residência em formato digital. Pode ser cópia de conta de luz, água, telefone ou 
celular. 

Telefones para contato (com DDD): 

E-mails para contato (separar com ponto e vírgula): 

Ano de Ingresso no Programa: 

Incluir comprovnte de ingresso em formato digital. Pode sesr a folha do Sistema Janus atualizada. 

Curso (Mestrado ou Doutorado): 

Orientador/a/e: 

 
DADOS COMPLEMENTARES 
Endereço da família de origem: 
Complemento: 
Bairro: 

Cidade: Estado: 

País: CEP: 

Incluir comprovante de cidade de origem. Pode ser conta de luz, água, telefone ou celular. 

Telefones para contato (com DDD e nome para recado): 

 
QUESTIONÁRIO 
1. Informe se mudou de cidade / Estado para realizar o mestrado / doutorado: 

(  ) Mudou de cidade 

(  ) Mudou de Estado 

(  ) Não mudou 

 
2. Como você se declara em relação a sua cor, etnia 

ou raça? 

 ( ) Amarela 
( ) Preta 
( ) Branca  

( ) Parda 
( ) Indígena 

 



3. Você possui algum tipo de deficiência? ( ) sim ( ) não 
 
Em caso positivo, descreva qual deficiência possui. 

 
4. Qual a sua atual situação conjugal? 

 ( ) Solteiro/a/e 

( ) Casado/a/e 
( ) Divorciado/a/e ou separado/a/e 

 ( ) União estável 

( ) Viúvo/a/e 
 
5. Possui dependentes?  

Se sim, especifique quantos dependentes e qual a relação / grau de parentesco com eles. 

Incluir comprovante em formato digital. Pode ser cópia de certidão de nascimento, inserção em imposto 
de renda ou plano de saúde, atestado médico, entre outros. 

 
6. Você ou seus pais têm plano de saúde?  
Em quais hospitais costumam ser atendidos? Tem despesas regulares com 

questões médicas? 

 
7. Informe sua renda familiar per capita.  
O salário mínimo atual é de R$ 1.100,00. 
(  ) Menos de 1 salário mínimo 
(  ) De 1 salário mínimo a menos que 2 salários mínimos 
(  ) Mais de três salários mínimos 

Incluir comprovante de renda em formato digital. Pode ser cópia de imposto de renda, carteira de 
trabalho, hollerith, entre outros. 

 
8. Informações sobre Escolaridade: 

a. A maior parte do Ensino Fundamental foi cursada em 
( ) Escola Pública (   ) Escola Privada   ( ) Escola privada com bolsa 
Incluir comprovante em formato digital. Pode ser atestado de conclusão, histórico escolar, declaração de 
bolsa da instituição. Será aceita autodeclaração assinada pelo candidato com a obrigação deste apresentar 
comprovação no momento da assinatura do Termo de Compromisso. 

 

b. A maior parte do Ensino Médio foi cursada em: 

( ) Escola Pública (   ) Escola Privada   ( ) Escola privada com bolsa 

Incluir comprovante em formato digital. Pode ser atestado de conclusão, histórico escolar, declaração de 
bolsa da instituição. Será aceita autodeclaração assinada pelo candidato com a obrigação deste apresentar 
comprovação no momento da assinatura do Termo de Compromisso. 

c. A graduação foi cursada em: 

( ) Instituição pública  ( ) Instituição privada (  ) Fundação  

Nome da Instituição: 
Estado da Federação da Instituição: 

d. Nível de escolaridade da mãe 



( ) Fundamental – Incompleto ( ) Fundamental – Completo ( ) Médio – Incompleto 
( ) Médio – completo ( ) Superior – Incompleto ( ) Superior – Completo ( ) Pós- graduação 

Incluir comprovante em formato digital. Pode ser autodeclaração assinada pela mãe (ou pelo candidato 
em caso de falecimento da mãe). 
 
e. Nível de escolaridade do pai 
( ) Fundamental – Incompleto ( ) Fundamental – Completo ( ) Médio – Incompleto 
( ) Médio – completo ( ) Superior – Incompleto ( ) Superior – Completo ( ) Pós- graduação 

Incluir comprovante em formato digital. Pode ser autodeclaração assinada pelo pai (ou pelo candidato em 
caso de falecimento do pai). 

 
9. Qual a situação de sua residência? 

(  ) Própria 
(  ) Alugada 
(  ) Alojamento / moradia na USP 
 

10. Se tem algo mais a declarar, faça-o a seguir. 
 

 

 

 

 

 

11. Anexe declaração própria com dizeres: 

 

Declaro sob as penas da Lei que todas as informações aqui constantes 
neste formulário digital são verídicas. 

 

São Paulo, / / 20   
 

 
Assinatura 

 Nome do Candidato/a/e: 



CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA 
 

 

Variáveis de avaliação: 
 

Os critérios abaixo serão contabilizados conforme cálculo e equação expostos, apenas se forem 

devidamente comprovados. Caso a/o candidata/o não se enquadre em nenhuma das opções de 

comprovações abaixo, solicitações de comprovantes alternativas serão examinadas pela 

Comissão de Bolsas. 

Cada variável do questionário implica uma resposta a qual será atribuída uma pontuação e um 

peso correspondente. Os pontos são de 0 (zero) a 100 (cem) e o peso equivale de 1 (um) a 2 

(dois). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variáveis Comprovantes 

1. Autodeclaração étnico racial Preenchimento deste formulário 

2. Ano de Ingresso Folha do Janus 

3. Número de Dependentes Cópias de certidão de nascimento, 

inserção em imposto de renda ou 

plano de saúde, atestado médico, 
outros 

4. Ensino Fundamental Atestado de conclusão, histórico 
escolar, declaração de bolsa da 
instituição. Será aceita 
autodeclaração assinada pelo 
candidato com a obrigação deste 
apresentar comprovação no 
momento da assinatura do Termo 
de Compromisso. 

5. Ensino Médio Atestado de conclusão, histórico 
escolar, declaração de bolsa da 
instituição. Será aceita 
autodeclaração assinada pelo 
candidato com a obrigação deste 
apresentar comprovação no 
momento da assinatura do Termo 
de Compromisso. 

6. Nível de escolaridade da mãe Autodeclaração assinada pela 

mãe (ou pelo candidato em caso 
de falecimento da mãe) 

7. Nível de escolaridade do pai Autodeclaração assinada pelo pai 
(ou pelo candidato em caso de 
falecimento do pai) 

8. Cidade de Origem Cópia de conta de luz, água, 
telefone ou celular 

9. Renda Imposto de renda, carteira de 
trabalho, hollerith, outros 

10. Residência Atual Cópia de conta de luz, água, gás, 
telefone ou celular, outros 

 



Equação: 

(ER . 2)+ (AI. 1) + (ND . 2)+(EF .1)+(EM .1 )+(NEM. 2)+(NEP . 2)+(Cid .1)+(Rnd . 2)+(Res . 2 ) = x 

 
ER – Étnico-Racial 

AI – Ano de Ingresso 

ND – Número de dependentes: 

EF – Histórico Escolar – Ensino Fundamental 

EM – Histórico Escolar – Ensino Médio 

NEM – Nível de Escolaridade da Mãe 

NEP – Nível de Escolaridade do Pai 

Cid – Mudou de cidade/estado para realizar o mestrado/doutorado? 

Rnd – Renda 

Res – Residência 

 
Critérios de Avaliação 

 
Autodeclaração cor ou raça / Pessoa com Deficiência 

 
 Pontuação Peso 

Preta, parda ou indígena 100  

2 
Pessoa com deficiência 100 

 
Ano de ingresso 

 
 Pontuação Peso 

3 anos ou mais 100  

 
1 

2 anos 75 

1 ano 50 

Ingressante 25 

 
Número de dependentes: 

 
 Pontuação Peso 

Nenhum(a) 0  

 
2 

Um(a) 25 

Dois/Duas 50 

Três ou mais 100 



De que forma você realizou seu Ensino Fundamental 

 
 Pontuação Peso 

Integralmente Público 100  
 

 
1 

Maior parte em Público 75 

Particular com bolsa Integral 50 

Particular com bolsa entre 50% e 99,9% 25 

Integralmente Privado 0 

 
De que forma você realizou seu Ensino Médio 

 
 Pontuação Peso 

Integralmente Público 100  
 

 
1 

Maior parte em Público 75 

Particular com bolsa Integral 50 

Particular com bolsa entre 50% e 99,9% 25 

Integralmente Privado 0 

 

Nível educacional da mãe 

 
 Pontuação Peso 

Sem instrução/ fundamental incompleto 100  

 
2 

Fundamental completo / Médio Incompleto 50 

Médio Completo / Superior incompleto 25 

Superior 0 

 
Nível educacional do pai 

 
 Pontuação Peso 

Sem instrução/ fundamental incompleto 100  

 
2 

Fundamental completo / Médio Incompleto 50 

Médio Completo / Superior incompleto 25 

Superior 0 



Mudou de cidade/estado para realizar o mestrado/doutorado? 

 
 

Pontuação Peso 

Mudou de Cidade (no Estado de São Paulo) 50  
 

1 Mudou de Estado 100 

Não Mudou 0 

 

Renda 

 

Renda Familiar Per Capita   

Salário mínimo nacional – R$ 998,00 Pontuação Peso 

Menos de 1 salário mínimo 100  

 
2 

De 1 salário mínimo a menos que 2 salários mínimos 50 

De 2 salários mínimos a menos que 3 salários mínimos 25 

Mais de três salários mínimos 0 

 

 
Residência 

 
 Pontuação Peso 

Alojamento / moradia na USP 100  

 
2 

Residência Alugada (com renda própria) 75 

Residência Alugada (com renda familiar) 25 

Residência Própria 0 

 


