FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE TAQUARITINGA - FETAQ
Mantenedora do Instituto Taquaritinguense de Ensino Superior - ITES

PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE CARENTE DO ITES

REQUERIMENTO E QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO

PROCESSO DE CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO

2018
Aluno: ( )Reavaliação

( )Veterano

( ) Ingressante

Nome:
Curso:
Data:
Protocolo de entrega:

____________________________
Assinatura Recebedor

Assinatura Requerente

------------------------------------------------------------- corte aqui
Nome:
Curso:
Data:
Protocolo de entrega:

____________________________
Assinatura Recebedor
Questionário Socioeconômico

Assinatura Requerente

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE TAQUARITINGA - FETAQ
Mantenedora do Instituto Taquaritinguense de Ensino Superior - ITES
CONDIÇÕES PRINCIPAIS PARA SOLICITAÇÃO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tomar ciência do Ato nº 002/2017 que regulamenta a concessão de Bolsas de Estudo.
Será concedido em 2018 até 80 (oitenta) “BOLSA DE ESTUDOS – FETAQ”.
A “BOLSA DE ESTUDOS – FETAQ” é concedida, anualmente, no período de Março à
Dezembro, após análise comportamental e socioeconômica do candidato ao benefício.
Em 2018, alunos dos cursos de Agronomia Noturno e Ciências Contábeis Noturno
poderão pleitear a “BOLSA DE ESTUDOS – FETAQ”.
Os alunos dos cursos beneficiados com o desconto INCENTIVO FINANCEIRO de
50% (cinquenta por cento) não poderão pleitear “BOLSA DE ESTUDOS – FETAQ”.
Os alunos contemplados com a bolsa de estudos em 2017, precisam pleitear para o ano
letivo de 2018 o benefício através do processo de reavaliação, se houver interesse de
renovação.
Dentro dos critérios de seleção e renovação dos bolsistas, terá prioridade o aluno que
estiver cumprindo regularmente as exigências do Programa de Apoio ao estudante
carente do ITES, constantes do Ato nº002/2017.
Em nenhuma hipótese o aluno poderá acumular a “BOLSA DE ESTUDOS – FETAQ”.
Com outro benefício.
A Comissão de Julgamento e Concessão de Bolsas de Estudo poderá a seu critério exigir
a apresentação de documentos complementares.
O CANDIDATO INTERESSADO DEVE ENTREGAR O REQUERIMENTO
SOCIOECONÔMICO, DAS 19 ÀS 22 HORAS NA COORDENADORIA DE
CURSOS NOS DIAS:
Alunos
Veteranos ou Reavaliação
Ingressantes

•
•
•
•
•

Período de Entrega dos Requerimentos
21/11 a 08/12/2016
05 a 09/03/2018

Para concorrer à seleção de “BOLSA DE ESTUDOS – FETAQ”, o candidato deve
preencher este Requerimento e Questionário Socioeconômico, referente ao ano de 2018
e anexar os documentos solicitados.
A falta do documento original ou da cópia autenticada exigidos no questionário
socioeconômico acarretará o cancelamento automático do pedido de bolsa de estudos.
Os dados fornecidos pelos candidatos à Bolsa de Estudos serão triados para comprovar a
sua veracidade, se necessário, por um Assistente Social ou por componentes da
Comissão de Julgamento e Concessão de Bolsa de Estudos.
Em caso de haver fraude comprovada, o candidato será desclassificado e impedido de
participár dos próximos processos de seleção de bolsa de estudos na Instituição.
Para participar do Programa de Apoio ao estudante carente do ITES, o candidato deve
estar regularmente matriculado no ano letivo corrente, cumprir o estabelecido nos Art. 3º
e Art. 4º, submeter-se aos critérios de seleção, para se candidatar ao pedido de bolsa
comprovar renda familiar inferior a R$ 2.500,00 e atender integralmente às condições
estabelecidas no Ato nº 002/2017.
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DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS PARA O PEDIDO DE BOLSA DE ESTUDO
• Requerimento e Questionário Socioeconômico preenchido;
Anexo 1 – Xerox comprovante de matrícula 2018;
Anexo 2 – Xerox do RG ou certidão de casamento do estudante, em caso de separação
judicial apresentar Certidão de separação judicial, e em caso de situação conjugal não
legalizada, apresentar Declaração com firma reconhecida em cartório com duas
testemunhas;
Anexo 3 – Xerox RG ou Certidão de nascimento dos filhos e conjugê;
Anexo 4 – Cópia dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos do estudante e dos
integrantes de seu grupo familiar ;
• São considerados comprovantes de rendimentos:
a) se assalariado, três últimos contracheque
b) se trabalhador autônomo ou profissional liberal, guias de recolhimento de INSS dos
três últimos meses, compatíveis com renda declarada, ou Declaração Comprobatória de
Percepção de Rendimentos – DECORE, dos três últimos meses, feita por contador ou
técnico contábil inscrito no CRC;
c) se diretor de empresa, comprovante de pró-labore e contrato social;
d) se aposentado ou pensionista, comprovante de recebimento de aposentadoria ou
pensão;
e) no caso de renda agregada, recibos de depósitos regulares efetuados em conta corrente
do estudante ou de outro membro do grupo familiar, ou declaração, com firma
reconhecida, do doador.
Anexo 5 - Cópia da declaração de Imposto de Renda Ano Calendário 2017 – Exercício 2016;
Anexo 6 - Cópia da Carteira Profissional: página de rosto e verso, página do contrato de
trabalho do estudante e de integrantes do seu grupo familiar;
Anexo 7 - Cópia da últims conta de telefone;
Anexo 8 - Cópia da última conta de Energia Elétrica;
Anexo 9 - Cópia da última conta de Água;
Anexo 10 - Cópia de Prestações em Geral (Financiamentos);
Anexo 11 - Comprovante das condições de moradia, quando financiada ou locada,
apresentando, se financiada, a última prestação paga e, se locada, os três últimos comprovantes
de pagamento e o contrato de locação;
Anexo 12 – Imóvel Urbano, cópia do Carnê de IPTU (parcela única ou da última parcela
paga, referente ao ano de 2017), constante o valor venal do imóvel;
Anexo 13 – Imóvel Rural, cópia do comprovante do DIAT, constante do ITR
Anexo 14 – Cópia do documento do(s) veículo(s), licenciado 2016 ou 2017.
Anexo 15 – Outro bens e direito, declaração de bens constante do Imposto de renda
Anexo 16 – Atestado Médico comprobatório, caso exista, no grupo familiar, algum portador de
doença grave, portador de vírus HIV, acometido de neoplasia maligna (Câncer), estágio
terminal em razão de doença grave ou doença que comprove através de atestado médico,
incapacidade física-motora ou psíquica, de qualquer membro que resida com o requerente ;
Anexo 17 – Documentos que comprovem que o estudante e familiares estão sem renda a mais
de 90 dias.
ATENÇÃO: Todos os documentos deverão ser autenticados.
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA DOMICILIAR
AUTORIZO, a visita domiciliária pela equipe da Comissão de Julgamento e Concessão de Bolsa de
Estudos da FETAQ em minha residência, desde que previamente agendada, com o propósito
específico de confirmação das informações prestadas neste requerimento.
Nome:

CPF:

Curso:

RM:

Data de Entrega:

Assinatura do Candidato:

DECLARAÇÃO E TERMO DE RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO
DECLARO, estar ciente das informações contidas no Ato nº 002/2017, que Regulamenta as normas
de funcionamento do Programa de Apoio ao Estudante Carente do Instituto Taquaritinguense de
Ensino Superior – ITES. Declaro ainda, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações
constantes neste Requerimento e Questionário Socieconômico.
Nome:

CPF:

Curso:

RM:

Data de Entrega:

Assinatura do Candidato:
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REQUERIMENTO E QUESTIONARIO SOCIOECONÔMICO
Eu,_____________________________________________________________________
venho pelo presente, solicitar a concessão de bolsa de estudo para que possa cursar o
________termo

do

curso

de

graduação

em

________________________________________________________, no ano de 2018 no Instituto
Taquaritinguense de Ensino Superior – ITES, mantido pela Fundação Educacional de Taquaritinga FETAQ.
Renda Bruta Familiar Mensal constante no Item 4
Renda Familiar Mensal : [ R$
]
(

) até R$ 775,00

( ) até R$ 1.000,00

( ) de R$ 1.001,00 a R$ 2.000,00

Número de dependentes na família incluindo o requerente (

( ) de R$ 2.001,00 a R$ 2.500,00

)

ITEM 1 – DADOS DO ALUNO:
FORMULÁRIO PARA BOLSA DE ESTUDO
Nome do Aluno

Número de matrícula

Curso

Período

Endereço/nº

Cidade

Cep

Fone

Identidade RG nº

O aluno tem Disciplinas Pendentes (DP) ?

(

) sim

CPF nº

(

) não

Obs: Aluno com rendimento escolar insatisfatório “Disciplinas Pendentes” não terá direito a Bolsa de Estudo
Estado Civil:
Filhos?
Os filhos estudam em escola particular? Qual valor da
( ) casado
( ) Sim ( ) Não
mensalidade
( ) solteiro
1. R$
( ) separado judicialmente
Quantidade:
2. R$
( ) outros_______________
Requerente Trabalha ?
** Qual sua remuneração dos últimos 3 meses ?
(salário bruto + outras verbas)
( ) Sim ( ) Não
1. R$
Nome da Empresa que trabalha:

2. R$
3. R$

Endereço do emprego:

Fone:

Qual a atividade desenvolvida pela empresa que trabalha?
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O aluno faz outros cursos? (inglês, natação, judô, informática, etc.) Citar o valor da mensalidade.
1.

Valor da mensalidade R$

2.

Valor da mensalidade R$

3.

Valor da mensalidade R$

4.

Valor da mensalidade R$

O aluno é sócio de clube?

(

) sim

(

) não

Nome (s) do (s) clube (s) que é associado:
1.

Valor mensalidade R$

2.

Valor mensalidade R$

ITEM 2 – MORADIA HABITADA PELO GRUPO FAMILIAR:
(
(

) Próprio
) Financiado - Valor: ___________

(
(

) Alugado - Valor: _________________
) Outros __________________________

(

) Cedido

Relacione quantos cômodos (dependências) existe em sua casa, como: quartos, salas, banheiros etc.
1.
2.
3.
4.
5.
Quanto gasta por mês de telefone?
Quanto gasta por mês de Água?
Quanto gasta por mês de Energia
Discriminar valores abaixo.
Elétrica? Discriminar valores abaixo.
Discriminar valores abaixo.
1. R$

1. R$

1. R$

2. R$

2. R$

2. R$

3. R$

3. R$

3. R$

média dos 3 meses: R$

média dos 3 meses: R$

média dos 3 meses: R$

ITEM 3 - FAMILIARES
Tem irmãos que estudam na Instituição ? Discriminar os nomes.
1.
( ) Sim – Quantos:________

( ) Não

2.
Tem parentes que residem com o requerente e estudam em outras Instituições de Ensino Superior ?
1.
( ) Sim – Quantos:________
2.
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Existem pessoas na família com doença grave, portador de vírus HIV, acometido de neoplasia maligna (câncer),estágio
terminal,em razão de doença grave ou doença que comprove através de atestado médico incapacidade física-motora e
psíquica,de qualquer membro que resida com o requerente?
Sim ( ) Não ( )
Discriminar grau de parentesco:

Em caso positivo, relacione aqui os gastos com remédio, consultas e internações, juntamente com os respectivos
comprovantes dos últimos 2 (dois) meses, que deverão ser colados no anexo...........................
1.
2.
3.
4.

ITEM 4 – RENDA BRUTA FAMILIAR
COMPONENTES DA FAMÍLIA QUE RESIDEM COM O REQUERENTE
TODAS AS COLUNAS DEVEM SER PREENCHIDAS CORRETAMENTE
Número de Componentes do Grupo Familiar (incluindo o requerente) : (

)

Nome

Profissão

Escolari//

Parentesco

Nascimento

Renda Bruta

Nome

Profissão

Escolari//

Parentesco

Nascimento

Renda Bruta

Nome

Profissão

Escolari//

Parentesco

Nascimento

Renda Bruta

Nome

Profissão

Escolari//

Parentesco

Nascimento

Renda Bruta

Nome

Profissão

Escolari//

Parentesco

Nascimento

Renda Bruta

Nome

Profissão

Escolari//

Parentesco

Nascimento

Renda Bruta

Nome

Profissão

Escolari//

Parentesco

Nascimento

Renda Bruta

** Soma Total
R$

Obs: Todos os dados relacionados ao Item 4, devem ter comprovantes.
Questionário Socioeconômico
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ITEM 5 – RELAÇÃO DE BENS
RELAÇÃO DE BENS QUE A FAMÍLIA POSSUI:
TIPO

QTDDE

CIDADE

VALOR

DESCRIÇÃO DO BEM OU RENDA (Endereço,
cidade, tipo, ano, marca, etc...)

Imóvel
Urbano
(Valor venal
do imóvel
constante do
carnê de
IPTU)
Terreno
(Valor
constante do
carnê de
IPTU)
Imóvel Rural
(Valor
constante do
DIAT)
Veículo
( valor
constante da
tabela
publicada em
jornais)
Outros bens e
direitos
(Declaração de
Bens,
constante do
imposto de
renda)

Obs: Todos os dados relacionados no Item 5, devem ter comprovante.

Relacione todos os eletrodomésticos existentes em sua casa.
Obs.: Informações que a assistente social poderá conferir na residência.
1
7
2
8
3
9
4
10
5
11
6
12

Questionário Socioeconômico

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE TAQUARITINGA - FETAQ
Mantenedora do Instituto Taquaritinguense de Ensino Superior - ITES

Lugar reservado ao requerente para expor algumas outras considerações para concessão de bolsa de estudo
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