EDITAL CONCESSÃO DE BOLSAS CAPES/CNPq 2022 CCP-AU
ANEXO I - FORMULÁRIO CADASTRAL

O formulário cadastral para o requerimento de bolsas deverá ser preenchido eletronicamente, em
formulário google disponível neste link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDeE8x4QPTXu9P6UAfOWxRu-MRrcPjDII5Sk6WoPb826dHQ/viewform
Recomendamos que leiam bem o edital e este anexo, bem como separem comprovantes antes de
responder o formulário eletrônico. Para isso, a seguir são reproduzidas as questões do formulário
google.

FORMULÁRIO CADASTRAL
1 | DADOS CADASTRAIS
E-mail principal (usado para o preenchimento do formulário):
E-mail alternativo:
Nome Completo:
CPF (somente números):
RG (ou RNE no caso de estrangeiros):
Endereço completo:
Bairro:
Cidade:
Incluir comprovante de residência em formato digital. Pode ser cópia de conta de luz, água, telefone
ou celular.
Estado:
País:
CEP (somente números):
Telefones para contato (com DDD):
2 | DADOS COMPLEMENTARES
Endereço completo da família de origem:
Bairro:
Cidade:
Incluir comprovante de cidade de origem. Pode ser conta de luz, água, telefone ou celular.
Estado:
País:
CEP (somente números):
Telefones para contato (com DDD e nome para recado):

3 | AÇÕES AFIRMATIVAS
*Como você se auto declara em relação a sua cor, etnia ou raça?
( ) Amarela (0)
( ) Branca (0)
( ) Indígena (100)
( ) Parda (100)
( ) Preta (100)
*Você possui algum tipo de deficiência?
( ) sim (100)
( ) não (0)
Em caso positivo, descreva qual deficiência possui.
*Você se auto declara pessoa trans?
Pessoas trans entendidas aqui como transgêneros, transexuais ou travestis
( ) sim (100)
( ) Não (0).
4 | INGRESSO NO PROGRAMA
*Primeira matrícula no atual curso do Programa de Pós-Graduação:
( ) 1° semestre 2022 (25)
( ) 2° semestre 2022 (25)
( ) 2021 (50)
( ) 2020 (75)
( ) 2019 ou anos anteriores (100)
Incluir comprovante de ingresso em formato digital. Pode ser a folha do Sistema Janus atualizada.
Caso ainda não tenha comprovante de matrícula envie comprovante de aprovação no processo
seletivo.
Curso:
( ) Mestrado
( ) Doutorado
Link do currículo lattes atualizado:
5 | COMPOSIÇÃO FAMILIAR
Qual a sua atual situação conjugal?

( ) Solteiro/a/e;
( ) Casado/a/e;
( ) Divorciado/a/e ou separado/a/e;
( ) União estável;
( ) Viúvo/a/e.
*Possui dependentes?
( ) Sim
( ) Não
Se sim, especifique quantos dependentes:
( ) Nenhum (0);
( ) 1 dependente (25);
( ) 2 dependentes (50);
( ) 3 ou mais dependentes (100).
Descreva a relação / grau de parentesco com dependentes.
Incluir comprovante em formato digital dos dependentes.
Pode ser cópia de certidão de nascimento, inserção em imposto de renda ou plano de saúde,
atestado médico, entre outros.
Você ou seus pais têm plano de saúde?
( ) Sim
( ) Não
Em quais hospitais costumam ser atendidos? Tem despesas regulares com questões médicas?
6 | ESCOLARIDADE
*O Ensino Fundamental foi cursado:
( ) Integralmente em escola pública (100);
( ) Maior parte em escola pública (75);
( ) Em escola privada com bolsa integral (100%) (50);
( ) Em escola privada com bolsa parcial (< 100%) (25);
( ) Integralmente em escola privada sem bolsa (0).
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.
*O Ensino Médio foi cursado:
( ) Integralmente em escola pública (100);
( ) Maior parte em escola pública (75);
( ) Privada com bolsa integral (100%) (50);
( ) Privada com bolsa parcial (< 100%) (25);
( ) Integralmente em escola privada sem bolsa (0).
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.
A graduação foi cursada em:
( ) Instituição pública;
( ) Instituição privada;
( ) Fundação.
Nome da Instituição:
Estado da Federação da Instituição:
*Nível de escolaridade da mãe:
( ) Sem instrução / Fundamental incompleto (100)
( ) Fundamental completo ou Médio incompleto (50)
( ) Médio completo ou Superior incompleto (25)
( ) Superior completo ou pós-graduação (0)
Incluir comprovante em formato digital.
Pode ser autodeclaração assinada pela mãe (ou pelo candidato em caso de falecimento da mãe).
*Nível de escolaridade do pai:
( ) Sem instrução / Fundamental incompleto (100)
( ) Fundamental completo ou Médio incompleto (50)
( ) Médio completo ou Superior incompleto (25)
( ) Superior completo ou pós-graduação (0)
Incluir comprovante em formato digital.
Pode ser autodeclaração assinada pelo pai (ou pelo candidato em caso de falecimento do pai).

7 | MIGRAÇÃO
*Mudou de cidade/ estado para realizar o mestrado/doutorado?
( ) Mudei de estado (100)
( ) Mudei de cidade (50)
( ) Não mudei (0)
8 | RENDA
*Informe sua renda familiar per capita.
O salário mínimo atual é de R$ 1.212,00.
( ) Menos de 1 salário mínimo (100);
( ) 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).
Comprovante de renda.
Pode ser cópia de imposto de renda, carteira de trabalho, hollerith, entre outros.
9 | MORADIA
*Qual a situação de sua moradia na cidade de em São Paulo para a realização da pós-graduação?
( ) Alojamento / moradia na USP / moradia transitória ou hospedagem temporária (100);
( ) Residência alugada (com renda própria) (75);
( ) Residência alugada (com renda familiar) (25);
( ) Residência própria ou da família (0).
10 | DECLARAÇÃO
Se tem algo mais a declarar, faça-o a seguir:
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/e candidata/o/e não se enquadre em nenhuma
das opções de comprovações sugeridas no formulário, 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 a pontuação das questões /
varíáveis de avaliação está descrita ao lado das marcadas com asterisco (*).
Cada variável pode ter peso equivalente a 1 (um) a 2 (dois). Os pesos estão atribuídos na
equação a seguir.
EQUAÇÃO
X = (ET x 2) + (DEF x 2) + (PT X 2) + (AI x 1) + (ND x 2) + (EF x 1) + (EM x 1) + (NEM x 2) + (NEP x
2) + (CID x 1) + (RND x 2) + (MOR x 2)
ET – Ações afirmativas - étnico-racial
DEF – Ações afirmativas - pessoas com deficiência
PT – Ações afirmativas - pessoas trans
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
MOR – Moradia em São Paulo

