
 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 

COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO ESTUDANTIL 

 

 

REAVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

Nome do aluno (a) _________________________________________________________  

N° de matrícula:  ___________________ Curso: __________________________________  

CPF: ____________________________ End. eletrônico: ___________________________  

Endereço em Pelotas:_______________________________________________________  

CEP: ______________________ Fone Fixo ________________ Cel __________________  

Endereço da família: ________________________________________________________  

CEP: ______________________ Fone Fixo ________________ Cel __________________  

Cidade: _______________________________ Estado: ____________________________  
 
BENEFÍCIOS QUE PRECISA MANTER: 
(   ) Auxílio Alimentação (   ) Auxílio Transporte (   ) Moradia Estudantil 
(   ) Auxílio Moradia (   ) Pré-Escolar (   ) Instrumental Odontológico 
 
COMPOSIÇÃO FAMILIAR: 

Nome Idade 
Estado 

Civil 
Paren-
tesco 

Escolari
-dade 

1° 2° 3° 
Profissão 

Outras 
informações 

       

       

       

       

       

       

       

       

DESPESAS: 

Aluguel em Pelotas. Valor em R$ _________________________  

Divide aluguel? (   ) sim (   ) não Com quantas pessoas?  ________________________  

Aluguel da família. Valor em R$ __________________________  

Mensalidade Escolar: Valor em R$ ________________________  



Consórcios. De que? ______________________ Valor em R$ _____________________  

Financiamentos. De que? ___________________ Valor em R$ _____________________  

Plano de Saúde. Valor em R$ ___________________________  

Outras. Quais? ___________________________ Valor em R$ _____________________  

 

POSSE DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS: 

Carro de trabalho. Quantos? _______  Modelo(s) _______________ Ano(s) ____________  

Carro de passeio. Quantos? ________ Modelo(s) ________________ Ano(s) ____________  

Moto. Quantas? _________________ Modelo(s) ________________ Ano(s) ____________  

Casa na cidade. Quantas? _________ Localização: ________________________________  

Propriedade Rural. Área em há _____________________________  

 
 
                         Declaro, para todos os fins e efeitos de direito, que as informações prestadas 
à Universidade Federal de Pelotas, necessárias à Reavaliação Socioeconômica, são 
expressão fiel da verdade, sujeitando-me, formalmente, por intermédio desta declaração, em 
caso de falsidade daquelas, a responder pelas sanções civis, administrativas e criminais 
previstas na legislação aplicável, nos termos que dispõe a Lei 7115, de 29 de agosto de 
1983, e autorizo a Coordenadoria de Benefícios a realizar visitas domiciliares. 
 
                                                                    Pelotas,______ de _________________ de 20 
 
 
 

 ___________________________________  
                                                                                                    Assinatura 
 
  

ATENÇÃO – Anexar a Ficha de Reavaliação, os seguintes documentos: 
(De acordo com sua situação familiar) 

 
01.  COMPROVANTE(S) DA RENDA FAMILIAR: 
 ( )Contra-cheque (mensal e atual); 
 ( )Carteira de Trabalho:cópia da página de Qualificação Civil, pág. do último Contrato 

de Trabalho e da última alteração de salário; 
 ( )Declaração do Imposto de Renda – Exercício/2012; 
 ( )Aposentadoria (com valor atual e identificação); 
 ( )Auxílio-Doença (com valor atual e identificação); 
 ( )Declaração do Contador (DECORE) e Alvará de Licença; 
 ( )Declaração do Sindicato Rural, com valor; 
 ( )Declaração do Empregador, com valor e identificação do mesmo; 
 ( )Pensão por Morte (com valor atual e identificação); 
 ( )Comprovante do Seguro-Desemprego (com valor e identificação); 
 ( )Pensão Alimentícia (com valor e identificação); 



 ( )Declaração de Trabalhos Autônomos e/ou Eventuais (tem que constar a média do 
valor mensal com assinatura do declarante e cópia da Carteira de Identidade; 
assinatura de duas testemunhas, com endereço e cópia da Carteira de Identidade 
dos mesmos; 

 ( )Comprovante de Atividade Acadêmica remunerada; 
 ( )Bolsa Família. 
 
02.  COMPROVANTES DAS DESPESAS FAMILIARES: 
 ( )Aluguel (contrato, recibo da Imobiliária ou declaração do Proprietário do Imóvel com    

cópia da Carteira de Identidade do mesmo); 
 ( )Financiamento de casa, com valor; 
 ( )Financiamento de veículo, com valor; 
 ( )Mensalidade Escolar, com valor; 
 ( )Consórcio, com valor; 
 ( )Doenças crônicas (atestados, receitas, exames...); 
 ( )Conta de água atual (da família e de Pelotas), com valor; 
 ( )Conta de luz atual (da família e de Pelotas), com valor; 
 ( )Conta de telefone atual (da família e de Pelotas), com valor; 
 ( )Conta de IPTU atual (da família e de Pelotas), com valor; 
 ( )ITR; 
 ( )Plano de Saúde; 
 ( )Outros. 
 
03. OUTROS DOCUMENTOS: 
 ( )CPF; 
 ( )Certidão de Nascimento dos dependentes; 
 ( )Certificado de Propriedade de Veículo; 
 ( )Declaração de cedência de residência, com cópia da Carteira de Identidade do     

declarante; 
 ( )Declaração de divisão de aluguel e/ou contas, com cópia da Cart.Identidade do 

declarante; 
 ( )Certidão de divórcio; 
 ( )Certidão de Óbito; 
 ( )Boletim ou Atestado Escolar dos dependentes que estudam. 
 


