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Como acessar os programas da Fump?

Nível I 

Estudantes que apresentam 

indicadores de vulnerabilidade 

socioeconômica com risco de  

retenção e evasão.



Nível II

Estudantes que apresentam 

dificuldades socioeconômicas 

com possibilidades de retenção 

no decorrer de suas trajetórias 

acadêmicas.

Como acessar os programas da Fump?

resultado

Como acessar os programas da Fump?



Como acessar os programas da Fump?

Nível III

Estudantes que apresentam 

indicadores socioeconômicos 

estruturados e que necessitam 

de apoio em programas 

complementares no decorrer de 

suas trajetórias acadêmicas.

resultado



reunião informativa

Como acessar os programas da Fump?

• Apresentação da Fump e das  

  Coordenadorias de Programas.

• Orientações sobre os benefícios  

  e programas.

• Esclarecimentos sobre o processo  

  de análise socioeconômica:  

  1ª classificação/renovação/ 

  alteração de contexto.

• Critérios e condicionalidades  

  dos programas.

• Acompanhamento socioassistencial.



acompanhamento

A proposta de Acompanhamento 

é pautada em uma análise de 

todo o contexto socioeconômico 

e acadêmico apresentado pelo 

estudante por meio de atendimento 

individual, considerando todos os 

fatores que direta ou indiretamente 

possam interferir em sua trajetória 

escolar, objetivando construir uma  

relação entre o estudante e o 

profissional.

Como acessar os programas da Fump?



tentar outra vez

Como acessar os programas da Fump?



renovação

Como acessar os programas da Fump?



A Fump tem como prática aprimorar a metodologia que utiliza para análise 

socioeconômica dos estudantes, reformulando-a e atualizando-a a partir de 

estudos e pesquisas referentes às mudanças conjunturais da sociedade que 

refletem no contexto socioeconômico dos estudantes da UFMG. No início de 

2011 foi disponibilizado o questionário socioeconômico reestruturado.

Reestruturação da metodologia  
de análise socioeconômica



Perfis tratados para preenchimento do questionário socioeconômico:

· Perfil 7: Técnico solteiro

· Perfil 8: Técnico casado

· Perfil 9: Graduação solteiro

· Perfil 10: Graduação casado

· Perfil 11: Pós-graduação solteiro

· Perfil 12: Pós-graduação casado

Perfis para análise socioeconômica



MódUlOs VAriáVEis PEsOs

i. Trajetória acadêmica

V03. Conclusão maior parte ensino médio

1,0V04. Tipo de universidade

V05. Outro curso nível superior

ii. Provedor

V06. situação de trabalho provedor 2,0: Estudante

3,0: Pais, irmãos, 

filhos e outros

V07. Cargo profissão provedor

V08. Escolaridade provedor

iii. sócio-ocupacional estudante V14. Cargo profissão estudante 2,0

iV. sócio-ocupacional pais

V09. Escolaridade pai

3,0
V10. Escolaridade mãe

V11. Cargo profissão pai

V12. Cargo profissão mãe

V. situação econômica do  

núcleo familiar

V01. imóveis

5,0V02. Veículos

V13. renda

Módulos, variáveis e pesos
(Perfil 9: Graduação solteiro)



Imóvel que o núcleo famIlIar resIde

Assinale a alternativa referente à situação do IMÓVEL no qual seu núcleo 

familiar reside.

□ Próprio

□ Financiado/alugado

□ Cedido 

Variável para análise.

rEFErENCiAl dE ANálisE dA VAriáVEl

Variável importante e facilitadora para análise do contexto socioeconômico.

Conjunto de variáveis sociais  
e econômicas que avaliam o grau  
de necessidade de assistência



ImóveIs (urbanos ou ruraIs) além da moradIa da famílIa

Você e/ou seu núcleo familiar possuem outros imóveis além do que serve 

de residência?

□ sim

□ Não

Conjunto de variáveis sociais  
e econômicas que avaliam o grau  
de necessidade de assistência



ImóveIs (urbanos ou ruraIs) além da moradIa da famílIa

Imóveis além da residência:

□ lote

□ Barracão (excluída a moradia)

□ loja/sala/galpão

□ Casa/apartamento (excluída a moradia)

□ imóvel rural de até 10 hectares (excluída a moradia)

□ imóvel rural de 10,01 a 40,00 hectares (excluída a moradia)

□ imóvel rural acima de 40,01 hectares (excluída a moradia)

Variável mensurada.

Conjunto de variáveis sociais  
e econômicas que avaliam o grau  
de necessidade de assistência



Conjunto de variáveis sociais  
e econômicas que avaliam o grau  
de necessidade de assistência

ImóveIs (urbanos ou ruraIs) além da moradIa da famílIa

rEFErENCiAl dE ANálisE dA VAriáVEl

A posse de imóveis (urbano ou rural), além da residência, é claramente 

identificada por todo referencial teórico de análise socioeconômica 

como importante indicador de renda, de disponibilidade orçamentária, 

constituindo-se em uma variável que possibilita distinguir estratos 

diferenciados.



TIpo de escola

Onde você concluiu a maior parte (50% ou mais) do ensino médio?

□ Escola pública municipal/escola pública estadual

□ supletivo/Educação de Jovens e Adultos (EJA)

□ Escola pública federal

□ Escola particular paga com o meu trabalho

□ Escola particular com bolsa integral

□ Escola particular com bolsa parcial de 46% a 95%

□ Escola particular com bolsa parcial de até 45%

□ Escola particular sem bolsa

Variável mensurada.

Conjunto de variáveis sociais  
e econômicas que avaliam o grau  
de necessidade de assistência



Conjunto de variáveis sociais  
e econômicas que avaliam o grau  
de necessidade de assistência

TIpo de escola

rEFErENCiAl dE ANálisE dA VAriáVEl

Esta variável é um indicador de condição socioeconômica, 

identificadora de renda e de lugar social. Também atenderá a pesquisas 

futuras, principalmente considerando a proposta da UFMG e de outras 

instituições Federais de Ensino superior (iFEs) sobre o bônus para os 

estudantes egressos de escolas públicas.



conclusão de curso superIor

Você já concluiu um curso de nível superior?

□ sim 

□ Não

rEGrAs dE ENTrAdA

Quando o estudante assinalar a alternativa 1 (sim), abrirá a variável sobre  

a universidade.

Quando o estudante assinalar a alternativa 2 (não), abrirá a variável a 

respeito de um outro curso de nível superior.

Conjunto de variáveis sociais  
e econômicas que avaliam o grau  
de necessidade de assistência



conclusão de curso superIor

TIpo de unIversIdade

Informe sobre a universidade/faculdade em que você concluiu sua 

graduação (obs: se você concluiu mais de uma graduação, os dados de seu 

primeiro curso):

□ Escola pública estadual

□ Escola pública federal

□ Escola particular paga com o meu trabalho

□ Escola particular com bolsa/financiamento (ex: Fies/ProUni e outros)

□ Escola particular com mensalidades sem bolsa

Variável mensurada.

Conjunto de variáveis sociais  
e econômicas que avaliam o grau  
de necessidade de assistência



conclusão de curso superIor

ouTro curso de nível superIor

Você está cursando um outro curso de nível superior além deste que está 

fazendo na UFMG?

□ Não estou cursando

□ iniciei, mas interrompi

□ Estou cursando em instituição particular, com bolsa

□ Estou cursando em instituição particular, sem bolsa

□ Estou cursando em instituição pública

Variável mensurada.

Conjunto de variáveis sociais  
e econômicas que avaliam o grau  
de necessidade de assistência



conclusão de curso superIor

rEFErENCiAl dE ANálisE dA VAriáVEl

Mensurar os dados referentes ao grau de escolaridade enquanto indicador 

importante para a classificação socioeconômica, como referência de melhor 

inserção no mercado de trabalho e possibilidade maior de rendimento.

Conjunto de variáveis sociais  
e econômicas que avaliam o grau  
de necessidade de assistência



sITuação de Trabalho do esTudanTe/paI/mãe

Qual é a sua situação de trabalho?

□ Empregado(a) com carteira de trabalho assinada, inclusive servidor público. 

□ Autônomo(a) com formação técnica ou superior, com contribuição 

previdenciária/profissional liberal/estudante de pós-graduação com ou sem 

recebimento de bolsa.

□ Aposentado(a)/pensionista/afastado das atividades de trabalho.

□ Possuo negócio próprio com firma registrada.

□ Autônomo(a) com ou sem curso profissionalizante, sem vínculo 

empregatício, sem contribuição previdenciária/trabalho no mercado 

informal (bicos), estágio e bolsa referente ao ensino médio ou graduação.

□ Nunca trabalhei/dependo totalmente de minha família.

□ Já trabalhei (formalmente ou não) inclusive em atividade econômica de 

meu núcleo familiar, mas estou desempregado.

Conjunto de variáveis sociais  
e econômicas que avaliam o grau  
de necessidade de assistência



Conjunto de variáveis sociais  
e econômicas que avaliam o grau  
de necessidade de assistência

sITuação de Trabalho do esTudanTe/paI/mãe

Variável mensurada.

rEFErENCiAl dE ANálisE dA VAriáVEl

identificar a situação atual de trabalho, forma de inserção no mercado, 

contribuição e participação no orçamento familiar.



Conjunto de variáveis sociais  
e econômicas que avaliam o grau  
de necessidade de assistência

cargo/profIssão do esTudanTe/paI/mãe

Qual o cargo/profissão exerce atualmente?  

(Utilizar Tabela Sócio-ocupacional - José Pastore)

□ Baixo-inferior: trabalhadores rurais não qualificados

□ Baixo-superior: trabalhadores urbanos não qualificados

□ Médio-inferior: trabalhadores qualificados e semiqualificados

□ Médio-Médio: trabalhadores não manuais, profissionais de nível baixo e 

pequenos proprietários

□ Médio-superior: profissionais de nível médio e médios proprietários

□ Alto: profissionais de nível superior e grandes proprietários

Variável mensurada.



Conjunto de variáveis sociais  
e econômicas que avaliam o grau  
de necessidade de assistência

cargo/profIssão do esTudanTe/paI/mãe

rEFErENCiAl dE ANálisE dA VAriáVEl

Tabela Sócio-ocupacional - José Pastore 

(Tabela 12 – Estratos Ocupacionais, Valores Médios e Ocupações 

representativas). 

Este instrumental de trabalho nos aproxima mais de uma leitura 

socioeconômica que combina as variáveis “escolaridade, ocupação e 

rendimento” para a construção de um índice socioeconômico que melhor 

dispõe sobre a posição ocupacional das pessoas em estratos 

sócio-ocupacionais.



Conjunto de variáveis sociais  
e econômicas que avaliam o grau  
de necessidade de assistência

escolarIdade de paI/padrasTo – mãe/madrasTa

Qual a escolaridade de seu pai/padrasto – mãe/madrasta?

□ Analfabeto

□ Alfabetizado/sem escolaridade

□ Fundamental incompleto (1ª a 4ª série)

□ Fundamental incompleto (5ª a 7ª série)

□ Fundamental completo/médio incompleto

□ Médio completo/superior incompleto

□ superior completo e ou segunda graduação

Variável mensurada.



Conjunto de variáveis sociais  
e econômicas que avaliam o grau  
de necessidade de assistência

escolarIdade de paI/padrasTo – mãe/madrasTa

rEFErENCiAl dE ANálisE dA VAriáVEl

Mensurar os dados referentes ao grau de escolaridade enquanto indicador 

importante para a classificação socioeconômica, como referência de melhor 

inserção no mercado de trabalho e possibilidade maior de rendimento.



Conjunto de variáveis sociais  
e econômicas que avaliam o grau  
de necessidade de assistência

provedor do núcleo famIlIar

Quem é o provedor de seu núcleo familiar? 

□ Pai/padastro

□ Mãe/madastra

□ irmão(a) solteiro(a)

□ O próprio estudante

□ Filho(a) solteiro(a)

Dados do provedor:

· situação de trabalho

· Cargo/profissão

· Escolaridade

Variável mensurada.



Conjunto de variáveis sociais  
e econômicas que avaliam o grau  
de necessidade de assistência

provedor do núcleo famIlIar

rEFErENCiAl dE ANálisE dA VAriáVEl

PrOVEdOr é aquela pessoa que mais contribui para o sustento familiar e é 

considerada a referência da unidade domiciliar.



Conjunto de variáveis sociais  
e econômicas que avaliam o grau  
de necessidade de assistência

veículos

Você e/ou seu núcleo familiar possuem veículos (carro, motocicleta, 

caminhão, caminhonete, trator etc)?

□ sim

□ Não

Assinale no quadro abaixo as informações sobre este(s) veículo(s): 

□ iPVA no valor de até ½ salário-Mínimo (s.M.) (r$ 272,50)

□ Veículos de pessoas portadoras de deficiência física adaptado/veículos 

para táxi

□ iPVA no valor maior que ½ s.M.  a 1 s.M. (r$ 272,51 a r$ 545,00)

□ iPVA no valor maior que 1 s.M a 1 ½ s.M. (r$ 545,01 a r$ 817,50)

□ iPVA no valor maior que 1 ½ s.M. a 2 s.M. (r$ 817,51 a r$ 1.090,00)

□ iPVA no valor acima de 2 s.M. (r$ 1.090,01)



Conjunto de variáveis sociais  
e econômicas que avaliam o grau  
de necessidade de assistência

veículos

Variável mensurada.

rEFErENCiAl dE ANálisE dA VAriáVEl

Nesta tabela mensuram-se dados dos veículos (carro, motocicleta, 

caminhão, caminhonete, trator etc). O que está sendo apurado é o valor do 

bem pertencente ao estudante e sua família.



Conjunto de variáveis sociais  
e econômicas que avaliam o grau  
de necessidade de assistência

composIção famIlIar

Pessoas, INCLUSIVE você, que compõem seu núcleo familiar (não incluir 

empregados domésticos):

· Nome

· Parentesco

· data de nascimento

· Grau de instrução

· situação de trabalho

· Cargo/profissão



Conjunto de variáveis sociais  
e econômicas que avaliam o grau  
de necessidade de assistência

composIção famIlIar

rEFErENCiAl dE ANálisE dA VAriáVEl

A partir de pesquisas realizadas no instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (iBGE), instituto Nacional de seguro social (iNss) e Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) sobre o conceito de família e considerando 

as diversidades de um núcleo familiar para as Ciências sociais, a Fump 

adotou um conceito próprio para fins de aplicação no instrumento de 

análise socioeconômica, respeitando as especificidades do público atendido.



Conjunto de variáveis sociais  
e econômicas que avaliam o grau  
de necessidade de assistência

composIção famIlIar

rEFErENCiAl dE ANálisE dA VAriáVEl

Núcleo familiar:

· Mãe/madrasta, pai/padrasto independente se vivem ou não com o 

estudante.

· irmãos solteiros independente da idade, do local de moradia, se têm 

renda ou não.

· Filhos solteiros independente da idade, do local de moradia, se têm renda ou não.

· sob a responsabilidade do núcleo familiar: criança, adolescente ou adulto 

(tutela ou curatela). 

· Pessoas independentemente da idade, que sejam incapazes ou inválidos 

para atividades laborativas.

· situações não contempladas acima serão analisadas pelo assistente social.



Conjunto de variáveis sociais  
e econômicas que avaliam o grau  
de necessidade de assistência

rendImenTo bruTo famIlIar mensal

Informe a soma da renda bruta mensal de todos os membros de seu 

núcleo familiar.

□ de 1 a 3 sM (r$ 545,00 a r$ 1.635,00)

□ de 3 a 5,5 sM (r$ 1.635,01 a r$ 2.997,50)

□ de 5,5 a 8,5 sM (r$ 2.997,51 a r$ 4.632,50)

□ de 8,5 a 12 sM (r$ 4.632,01 a r$ 6.540,00)

□ Maior que 12 sM (r$ 6.540,01...)



Conjunto de variáveis sociais  
e econômicas que avaliam o grau  
de necessidade de assistência

rendImenTo bruTo famIlIar mensal

EsCAlA dE PONTUAÇÃO

COMPOsiÇÃO

FAMiliAr

FAixA sAlAriAl

1 2 3 4 5

1 2 5 6 6 6

2 2 3 6 6 6

3 1 2 3 5 6

4 1 2 3 4 5

5 1 1 2 4 5

6 1 1 2 3 4

 >7 1 1 1 2 3



Conjunto de variáveis sociais  
e econômicas que avaliam o grau  
de necessidade de assistência

rendImenTo bruTo famIlIar mensal

Variável mensurada.

rEFErENCiAl dE ANálisE dA VAriáVEl

Esta variável é reveladora de condição socioeconômica, identificadora de 

renda e de lugar social.



Referencial Teórico

· Giddens Anthony, sociologia de... - 6ª edição Alianza Editorial, 2010

· Giddens Anthony, las nuevas reglas del metodo sociologico: critica positiva 

de las sociologicas comprensivas,1ª edição, 1997

· lundâsen, s - “Podemos confiar nas medidas de confiança?” Opinião 

Pública, Vol Viii, n° 2, Campinas, CEsOP/UNiCAMP, pp.304-327, 2002

· Pastore, José – Mobilidade social no Brasil - são Paulo, MaKron Books, 2000

· Payne, s.l. A arte de fazer Perguntas. Princepton University prtess, 1951

· Pereira, Potyara A.P. - Necessidades humanas:subsídios à crítica dos 

mínimos sociais-2.ed.- são Paulo Cortez, 2002



Referencial Teórico

· santos, José Alcides Figueiredo - Estrutura de Posições de Classe no Brasil. 

Mapeamentos, mudanças e efeitos na renda. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002

· Perfil sócio Econômico e Cultural dos Alunos de Graduação da UFMG - 

Universidade Federal de Minas Gerais, 2000

· Universidade e democracia: experiências e alternativas para a ampliação 

do acesso  à Universidade pública brasileira- Maria do Carmo de lacerda 

Peixoto(organizadora),Belo Horizonte: Editora UFMG, 2004

· Yasbek, Maria Carmelita – Classes subalternas e Assistência social. 3ª 

editora – são Paulo: Cortez, 1999



Instituições de referência

· Pesquisa Nacional por Amostra de domicílios (PNAd)

· Pesquisa domiciliar de Origem e destino

· instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (iBGE) 

· Índice de Qualidade de Vida (iQV)

· Consolidação das leis do Trabalho (ClT)

· Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em Minas Gerais 

· Faculdade de Ciências Econômicas (Face)

· imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (iPTU)

· Tabela sócio-ocupacional - José Pastore (Tabela 12 – Estratos Ocupacionais, 

Valores Médios e Ocupações representativas)

· departamento de Trânsito de Minas Gerais (dETrAN/MG)

· serviço social da indústria (sesi)

· Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)

· instituto Nacional de seguro social (iNss)

· Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes)



Instituições de referência

· lei Orgânica da Assistência social (loas)

· Programa de Apoio a Planos de reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (reuni)

· Programa Universidade para Todos (ProUni)



Instrumentos técnicos  
complementares

enTrevIsTa

A entrevista é um diálogo entre duas ou mais pessoas com o intuito de 

compreender, identificar ou constatar uma determinada situação. Não se reduz 

a um questionamento de perguntas e respostas, mas busca o conhecimento 

de dados e requer a participação do usuário e uma escuta ativa. A habilidade, 

conhecimento e experiência do profissional deve fazer da entrevista um espaço 

de escuta visando a compreensão da realidade do usuário.

vIsITa domIcIlIar

A visita tem o objetivo de complementar dados, observar relações sociais 

em sua singularidade, no ambiente do usuário, seja o lar, a escola, o local 

de trabalho ou outro espaço onde se reflitam as suas relações sociais. 

A visita domiciliar permite o contato direto com o cotidiano do usuário, 

esclarecendo particularidades de seu contexto socioeconômico e cultural.



Controle social

O controle social é a capacidade da sociedade intervir nas políticas públicas 

para garantir seus direitos e participar do planejamento, acompanhamento 

da avaliação e apoio à fiscalização de programas sociais.

O objetivo principal do controle social é propiciar aos cidadãos espaço para o 

monitoramento dos recursos investidos nos programas sociais, bem como as 

condicionalidades dos programas e o público atendido. O controle pode ser 

feito individualmente, por qualquer cidadão, ou por um grupo de pessoas.



Controle social na Fump

Na Fump o controle social ocorre em instâncias como: 

· Conselho Universitário

· Conselho diretor

· Conselho diretor do Programa Permanente de Moradia Universitária

· órgãos de representatividade estudantil  

(diretório Central dos Estudantes/dCE e diretórios Acadêmicos/dAs)

· Ouvidoria da UFMG

· Atendimento socioassistencial

· instrumentos de comunicação para participação da comunidade acadêmica 

criados pela Fump (caixa de sugestão, correio eletrônico e Twitter)

· Quaisquer outros meios que a comunidade considerar pertinente



Outras formas de controle

acompanhamenTo

reanálIse numa amosTra dos casos esTudados

· Uso de todos os instrumentos (análise documental, entrevista e visita 

domiciliar)

· Para 2011/2, amostra de pelo menos 2% para estimativa da variância

· A partir de 2012/1, tamanho da amostra determinado

· Caráter permanente

· Consequência esperada: que informações equivocadas sejam inibidas



 www.fump.ufmg.br 

Sede Fump

 Telefone: (31) 3409 8400

 Av. Antônio Abrahão Caram, 610, são José

 regional Pampulha - Belo Horizonte - MG

Campus Pampulha - ao lado do RU Setorial II

 Telefone: (31) 3409 3970

Coordenadoria Montes Claros - ICA

 Telefone: (38) 3212 9867

Contato


