
 

  

  
  

NOME:     
CPF:     RG:     

END:  
    

    
FONES:     PERÍODO:     
  

CURSO:   [       ] DIREITO     [       ] PEDAGOGIA   
  

DESCONTO SOLICITADO :       
  

  instituição  de  ensino,  a  Solicito  desta  respeitada  concessão  de  bolsa  de  
estudos/descontos, conforme percentual supracitado,  na minha semestralidade, a fim de  
viabilizar a realização dos meus estudos acadêmicos , visto que não possuo no momento  

decla tanto,  condições  de  arcar  com  os  mesmos.  Para  obrigações  das  ciente  estar  ro  
estabelecidas no  Termo de Compromisso e Concessão de Bolsa de Estudo s e Descontos.  

  

INDICADO POR:         ] ESCOLA [   [       ] COMUNIDADE   [       ] INSTITUIÇÃO   [       ] OUTRO   
  

QUAL/QUEM? ________________________________________ _____________________  

  

CONTE-NOS SUA HISTORIA.   (USE O VERSO, SE NECESSÁRIO):   

___________________________________________________ ______________________  
___________________________________________________ ______________________  
___________________________________________________ ______________________  
___________________________________________________ ______________________  
___________________________________________________ ______________________  
___________________________________________________ ______________________  
___________________________________________________ ______________________  
___________________________________________________ ______________________  
___________________________________________________ ______________________  
___________________________________________________ ______________________  
___________________________________________________ ______________________  
___________________________________________________ ______________________  
___________________________________________________ ______________________  
___________________________________________________ ______________________  
___________________________________________________ ______________________  
  

FOTO  
X4  3 

    E-MAIL 

Autorizada a entrega por: ___________________  

 



 

  

  
  
___________________________________________________ ______________________  
___________________________________________________ ______________________  
___________________________________________________ ______________________  
___________________________________________________ ______________________  
___________________________________________________ ______________________  
___________________________________________________ ______________________  
___________________________________________________ ______________________  
___________________________________________________ ______________________  
___________________________________________________ ______________________  
___________________________________________________ ______________________  
___________________________________________________ ______________________  
___________________________________________________ ______________________  
___________________________________________________ ______________________  
___________________________________________________ ______________________  
___________________________________________________ ______________________  
___________________________________________________ ______________________  
___________________________________________________ ______________________  
___________________________________________________ ______________________  
___________________________________________________ ______________________  
  
  
  
  

devidos  Declaro,  para  os  fins  de  direito,  que  todas acima  transcritas    as  informações  
representam a verdade, pela qual me comprometo em t odos os seus termos.  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
        

Aluno (a)      Pais/Responsável  
  

Vitoria - PE, ___ de _________________ de 202_.  

 



Q U E S T I O N Á R I O S O C I O E C O N Ô M I C O  
  

 

PROCEDIMENTOS PARA PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO  
  
TODOS OS DADOS OBTIDOS DESTE QUESTIONÁRIO SERÃO CONFIDENCIAIS!  

TODAS AS QUESTÕES VISAM APENAS À COLETA DE INFORMAÇÕES OU DE  
  OPINIÕES. NÃO HÁ RESPOSTAS CERTAS OU ERRADAS. PORTANTO, POR  

FAVOR, NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA!  
  

É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA SUA ATENÇÃO A TODAS AS QUESTÕES.  
  

 

INFORMAÇÕES  
As perguntas deste Questionário têm dois objetivos principais: conhecer os dados socioeconômicos e profissionais seus e de sua família, conhecer algumas de 
suas opiniões sobre assuntos gerais, seus interesses e planos para o futuro.  
  
Portanto, leia com atenção todas as informações do Questionário antes de responder às questões.  
  

VOCÊ E SUA FAMÍLIA  

  

1º  Qual o seu sexo?      (F )  Mais de seis pessoas.  

  (A)  Feminino      (G)  Moro sozinho(a)  

  (B)  Masculino          
2º   Em que ano você nasceu?    7.  Quantos filhos você tem?  

  (A)  Após 1991.      (A)  Um filho.  

  (B)  Em 1991.      (B)  Dois filhos.  

  (C)  Em 1990.      (C)  Três filhos.  

  (D)  Em 1989.      (D)  Quatro ou mais filhos.  

  (E)  Em 1988.      (E)  Não tenho filhos.  

  (F)  Em 1987.          
  (G)  Em 1986.    8.  Qual o grau de instrução de seu pai?  

  (H)  Em 1982 e 1985.     (A)  Não estudou.  

  ( I )  Antes de 1982.     (B)  Da 1ª à 4ª série do ensino fundamental (antigo primário).  

      (C)  Da 5ª à 8ª série do ensino fundamental (antigo ginásio).  
3.  Qual seu estado civil?      (D)  Ensino médio (2º grau) incompleto.  

  (A)  Solteiro(a).     (E )  Ensino médio (2º grau) completo.  

  (B)  Casado(a) / mora com um(a) companheiro(a).      (F )  Ensino superior incompleto.  

  (C)  Separado(a) / divorciado(a) / desquitado(a).      (G)  Ensino superior completo.  

  (D)  Viúvo(a).      (H)  Pós-graduação.  

       ( I )  Não sei.  
4.  On de e como você mora atualmente?          
  (A)  Em casa ou apartamento, com minha família.    9.  Qual o grau de instrução de sua mãe?  

  (B)  Em casa ou apartamento, sozinho(a).      (A)  Não estudou.  

  (C)  Em quarto ou cômodo alugado, sozinho(a).      (B)  Da 1ª à 4ª série do ensino fundamental (antigo primário).  

  (D)  Em habitação coletiva: hotel, hospedaria, quartel, 
pensionato, república etc.  

  
  

  (C)  Da 5ª à 8ª série do ensino fundamental (antigo ginásio).  

      (D)  Ensino médio (2º grau) incompleto.  

   (E )  Outra situação.      (E )  Ensino médio (2º grau) completo.  

       (F )  Ensino superior incompleto.  
5.  Qu em mora com você?  Sim   Não    

   
  (G)  Ensino superior completo.  



  (A)  Moro sozinho (a)  (A)  (B)   

   
 (H)  Pós-graduação.  

  (B)  Pai   (A)  (B)   

   
 ( I )  Não sei.  

  (C)  Mãe  (A)  (B)   

   
     

  (D)  Esposa / marido / companheiro (a)  (A)  (B)   

   
10.  Em que seu pai trabalha ou trabalhou, na maior parte da vida?  

  (E)  Filhos  (A)  (B)   

   
 (A)  Na agricultura, no campo, em fazenda ou na pesca.  

  (F)  Irmãos  (A)  (B)   

   
 (B)  Na indústria.  

  (G)  Outros parentes  (A)  (B)   

   
 (C)  No comércio, banco, transporte ou outros serviços.  

  (H)  Amigos ou colegas  (A)  (B)   

   
 (D)  Funcionário público do governo federal, estadual ou 

municipal.  

        
6.  Quantas pessoas moram em sua casa?  

Contando com seus pais, irmãos e outros parentes q e moram 
uma mesma casa.  

 
em 

   
  

  (E )  Profissional liberal, professor ou técnico de nível superior.  

   ( F )  Trabalhador do setor informal (sem carteira assinada).  

 (G)  Trabalha em casa em serviços (costura, cozinha, aulas 
particulares etc).  

  (A)  Duas pessoas.        
  (B)  Três pessoas.      (H)  No lar.  

  (C)  Quatro pessoas.      ( I )  Não trabalha.  

  (D)  Cinco pessoas.      ( J )  Não sei.  

  (E)  Seis pessoas.          
  

11.  Qual a posição de seu pai neste trabalho, na maior parte do   tempo?    (D)  Empregada no setor privado, com carteira assinada.  

  (E)  Funcionária pública (federal, estadual ou municipal), sem 
função de direção.  

  (A)  Gerente, administrador ou diretor de empresa privada.        
  (B)  Funcionário público (federal, estadual, municipal), com funções de 

direção.    
  (F)  Militar (guarda-civil, polícia estadual ou Forças Armadas), sem 

posto de comando.  
        

  (G)  Trabalho temporário, informal, sem carteira assinada.  

  (C)  Militar (guarda-civil, polícia estadual ou Forças Armadas), com 
posto de comando.    

  (H)  Trabalho por conta própria.  

      ( I )  Desempregada.  

  (D)  Empregado no setor privado, com carteira assinada.      ( J )  Aposentada.  

  (E)  Funcionário público (federal, estadual ou municipal), sem função de 
direção.    

  ( K)  Outra situação.  

          
  (F)  Militar (guarda-civil, polícia estadual ou Forças Armadas), sem posto 

de comando.    
14.  Som ando a sua renda com a renda das pessoas que moram com 

você, quanto é, aproximadamente, a renda familiar?  
(Considere a renda de todos que moram na sua casa.)        

  (G)  Trabalho temporário, informal, sem carteira assinada.      
  (H)  Trabalho por conta própria.      (A)  Até 1 salário mínimo (até R$ 937,00 inclusive).  

  ( I )  Desempregado.      (B)  De 1 a 2 salários mínimos (de R$ 937,00 até R$ 1.874,00 
inclusive).  

  ( J )  Aposentado.        
  ( K)  Outra situação.      (C)  De 2 a 5 salários mínimos (de R$ 1.874,00 até R$ 4685,00 

inclusive).  
            
12.  Em que sua mãe trabalha ou trabalhou, na maior parte da vida? 

   
  (D)  De 5 a 10 salários mínimos (de R$ 3.940,00 até R$ 7.880,00 

inclusive).  

  (A)  Na agricultura, no campo, na fazenda ou na pesca.        
  (B)  Na indústria.          
  (C)  No comércio, banco, transporte ou outros serviços.    15.  Quais e quantos dos itens abaixo há em sua casa?    
  (D)  Como trabalhadora doméstica.          1  2  3 ou mais  Não tem  

  (E)  Como funcionária do governo federal, estadual ou   municipal.    1.  TV  (A)  (B)  (C)  (D)  



  2.  Videocassete e/ou DVD  (A)  (B)  (C)  (D)  

  (F)  Como profissional liberal, professora ou técnica de nível   
superior.  

  3.  Rádio  (A)  (B)  (C)  (D)  

  4.  Microcomputador  (A)  (B)  (C)  (D)  

  (G)  No lar.      5.  11.  (A)  (A)  (B)  (C)  

  (H)  Trabalha em casa em serviços (comida, costura, aulas particulares 
etc.).    

  6.  Máquina de lavar roupa  (A)  (B)  (C)  (D)  

      7.  Geladeira  (A)  (B)  (C)  (D)  

  ( I )  Não trabalha.      8.  Telefone fixo  (A)  (B)  (C)  (D)  

  ( J )  Não sei.      9.  Telefone celular  (A)  (B)  (C)  (D)  

          10.  Acesso à Internet  (A)  (B)  (C)  (D)  
13.  Qual a posição de sua mãe neste trabalho, na maior parte do   tempo?    11.  TV por assinatura  (A)  (B)  (C)  (D)  

              
  (A)  Gerente, administradora ou diretora de empresa privada.                  
  (B)  Funcionária pública (federal, estadual, municipal), com funções de 

direção.    
              

                  
  (C)  Militar (guarda-civil, polícia estadual ou Forças Armadas), com 

posto de comando.    
              

                  
  

 VOCÊ E O TRABALHO  
16.  Dos itens abaixo, qual é para você o motivo mais importante para se ter 

um trabalho? (Atenção, escolha apenas uma opção.)  
  (D)  De 31 a 40 horas semanais.  

    (E )  Mais de 40 horas semanais.  

  (A)  Para ter mais responsabilidade.      
  (B)  Independência financeira.  20.  Com que finalidade você trabalhava enquanto estudava no ensino 

médio (2º grau)?  
  (C)  Adquirir experiência.    
  (D)  Crescer profissionalmente.    (A)  Para ajudar meus pais nas despesas com a  casa, sustentar a 

família.  
  (E)  Sentir-me útil.      
  (F)  Para fazer amigos, conhecer pessoas.    (B)  Para ser independente (ter meu sustento, ganhar meu 

próprio dinheiro).  
  (G)  Não acho importante ter um trabalho.      
  (H)  Para ajudar minha comunidade indígena.    (C)  Para adquirir experiência.  

        (D)  Para ajudar minha comunidade.  
17.  Você trabalha, ou já trabalhou, ganhando algum salário ou rendi 

mento?  
  (E)  Outra finalidade.  

      
  (A)  Sim   21.  

Se você trabalhou durante seus estudos no ensino médio (2º grau), 
com que idade você começou a exercer atividade remunerada?    (B)  Nunca trabalhei.    

  (C)  Nunca trabalhei, mas estou procurando trabalho.    (A)  Antes dos 14 anos.  

      (B)  Entre 14 e 16 anos.  
18.  Você trabalhou ou teve alguma atividade remunerada durante seus 

estudos no ensino médio (2º grau)?  
  (C)  Entre 17 e 18 anos.  

    (D)  Após 18 anos.  

  (A)  Sim, todo o tempo.      
  (B)  Sim, menos de 1 ano.  22.  Se você está trabalhando atualmente, qual a sua renda ou seu 

salário mensal?  
  (C)  Sim, de 1 a 2 anos.    
  (D)  Sim, de 2 a 3 anos.    (A)  Até 1 salário mínimo (até R$ 937,00 inclusive).  

  (E)  Não.    (B)  De 1 a 2 salários mínimos (de R$ 937,00 a R$ 1.874,00 
inclusive).  

          
19.  Quantas horas você trabalhava durante seus estudos no ensino médio 

(2º grau)?  
  (C)  De   2   a   5   salários   mínimos (de   R$   1.874,00   até R$ 

4.685,00 inclusive).  
      
  (A)  Sem jornada fixa, até 10 horas semanais.    (D)  De 5 a 10 salários mínimos (de R$ 4.685,00 até R$ 9.370,00 

inclusive).  
  (B)  De 11 a 20 horas semanais.      
  (C)  De 21 a 30 horas semanais.        

23.    (D)  Como trabalhador(a) doméstico(a).  



  Você está trabalhando em alguma atividade para a qual você se 
preparou?  

  (E)  Como funcionário(a) do governo federal, estadual ou 
municipal.  

  (A)  Sim.      
  (B)  Não.    (F)  Como profissional liberal, professor(a) ou técnico(a) de nível 

superior.  
          
24.  Em que você trabalha atualmente?    (G)  No lar.  

  (A)  Na agricultura (campo, fazenda, pesca).    (H)  Trabalho em casa em serviços (costura, comida, aulas 
particulares etc.).  

  (B)  Na indústria.      
  (C)  No comércio, banco, transporte ou outros serviços.        
  

PARECER DA DIRETORIA (USO EXCLUSIVO DA INSTITUIÇÃO)  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
               
 
 
 
 
 
 



TERMO DE COMPROMISSO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS E DESCONTOS 

Objetivo: Concessão da bolsa de estudo ou 
desconto na semestralidade do aluno, nos 
termos de requerimento próprio.  

Pelo presente termo comprometo-me no cumprimento do estatuto, regimento interno, manual do aluno, 
resoluções e demais orientações da Faculdade Novo Horizonte – FNH, como condição para a manutenção dos 
benefícios obtidos no presente termo, os quais em hipótese alguma ultrapassarão o semestre para o qual foi concedido. 
Sendo peremptória uma reanálise do processo de descontos ao final de cada semestre, a qual, será requerida 
formalmente na tesouraria da instituição, através de requerimento próprio.  

Declaro estar ciente do cumprimento das seguintes orientações para o gozo dos benefícios do presente termo: 

a) Manter as mensalidades adimplentes, até o dia 10;
b) Manter, ao final de cada semestre, resultado global na média igual ou superior a 8,0 (oito);
c) Prestar serviços de cunho voluntário, sem vínculo empregatício, com carga horária proporcional ao percentual de 

desconto. (Exemplo: Bolsa de 100% = 10 horas semanais; Bolsa de 50% = 5 horas semanais; Bolsa de 40% = 4 
horas semanais e assim por diante). Especificar no verso deste as atividades propostas.

 A prestação dos serviços seguirá as seguintes normas: 

 Prestar expediente voluntário no NUPPE (Núcleo de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão) conforme 
plano de atividades a ser estabelecido (inscrições para as pesquisas no próprio NUPPE);  

 Auxiliar na organização e gestão dos eventos e atividades promovidas pela instituição (MAPE, Dia da 
Responsabilidade Social, Workshop, SEADCON, Vestibular, etc.);  

 Auxiliar nas atividades da CPA (Comissão Própria de Avaliação), quando solicitado;  
 Publicar trabalho acadêmico no mínimo uma vez ao ano, sendo obrigatório no MAPE (Mostra 
Acadêmica de Pesquisa e Extensão);  

 Emissão de relatório mensal e semestral de todas as atividades exercidas à IES (modelo disponível no 
NUPPE);   

d) Comunicar imediatamente qualquer alteração financeira que venha a justificar a permanência do gozo do benefício;
e) A desistência ou o abandono resultam no cancelamento definitivo da bolsa de estudos e/ou o desconto concedido.

§ 1º  O pagamento efetuado após o dia 10 e até o dia 15 do mês, terá uma redução no desconto em 50% ;

§ 2º  Estando o aluno inadimplente não terá direito a desconto, em mensalidades vincendas, até regularização. Declaro 

ainda estar ciente das seguintes proibições quanto ao programa de concessão de bolsa de estudos da instituição:
a) Não há qualquer isenção financeira em matérias isoladas;
b) Não há qualquer isenção no pagamento da mensalidade/matrícula;
c) Não há qualquer isenção nos requerimentos e emolumentos da instituição;

Vitoria - PE,      de  de 202_. 

__________________________________   ________________________________ 
Assinatura do bolsista  Pais/Responsável 

Mais informações: Email: secretariageral@fnh.edu.br | Fone/fax: (81) 3145-1605 



ATIVIDADES PROPOSTAS  
[Descreva as atividades que possam vir a serem exercidas (sujeito à aprovação)] 

___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________
Assinatura do Bolsista 

Mais informações: Email: secretariageral@fnh.edu.br | Fone/fax: (81) 3145-1605 
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