
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 2021 
 

LEIA  TODO  O  QUESTIONÁRIO  COM  ATENÇÃO  E  PREENCHA

TODOS OS CAMPOS, EM LETRA DE FORMA, SEM RASURAR:

 
1. Informações para contato: 

Nome de registro completo: 

_________________________________________________________________________

Nome social (se utilizar): 

_________________________________________________________________________

Rua:______________________________________ Nº: ____________________________

Complemento:______________________________________________________________

Bairro: ______________________ CEP: ________________ Cidade:__________________

Telefone/Celular: ________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________________

O número de telefone/celular informado acima possui WhatsApp? (   ) Sim   (   ) Não 

 
2. Dados de identificação: 

RG:___________________________  CPF:_________________________  Idade:_______
anos. 

Nascimento: _____/_____/_______ Você tem filhos? (   ) Não (   ) Sim.  Quantos?________
filhos. 

Estado civil: (   ) Solteiro/a  (   ) Casado/a   (   ) União estável   (   ) Divorciado/a   (   )
Viúvo/a. 

 
3. Ocupação: 

(   ) Estudante. Onde e qual grau de escolaridade você tem? 
_________________________________________________________________________

(   ) Trabalhador(a). Onde e qual profissão você exerce?
_________________________________________________________________________ 

(   ) Está desempregado(a). Há quanto tempo? 
_________________________________________________________________________



(   ) Outra situação. Qual?
________________________________________________________________________

 
4. Forma de moradia do grupo familiar: 

(    )  Própria      (    )  Alugada      (    )  Cedida     (    )  Outra  situação.  Qual?

________________________________________________________________________

 
5. Sobre suas despesas mensais e condições socioeconômicas – preencha conforme 

as faturas de contas e documentação apresentada: 

● Qual a renda domiciliar total? R$ _______________________

● Qual a renda per capita (é a renda por pessoa do grupo familiar)? ______________ 

● Especifique os valores abaixo (valores médios):  

Energia elétrica: R$____________ Condomínio:R$___________ Telefone: R$ __________ 

Água:R$______________________ Aluguel: R$ _____________ IPVA: R$ _____________

Internet: R$ __________________ IPTU: R$_____________ Celular: R$ ______________

  

6. Outras informações pessoais: 

● Você utiliza transporte coletivo? 

(   ) Sim. Qual(is) linha(s) de ônibus você utiliza?  ______________________________   

(   ) Não. Qual(is) meios de locomoção você utiliza? ____________________________ 

 ● Você trabalha no sábado à tarde? 

(   ) Sim (   ) Não

 ● Já fez o ENEM? 

Quantas vezes_____________  

● Você tem acesso à internet? (   ) Sim  (   ) Não 

Como você acessa a internet? 

(   ) Notebook/Computador (   ) Celular  (   ) Outros meios. Qual(is)?______________

Qual é seu tempo médio de utilização das redes? ____________________________

Vocês tem acesso à internet todos os dias? (   ) Sim   (   ) Não 

Qual o tipo de internet que você possui regularmente? (  ) Wifi  (  ) Dados Móveis   

● Como você soube do Alternativa?  

(   ) Internet (   ) Cartaz  (   ) Outro ________ 

(  ) Rádio  (   ) Indicação de amigos  



(   ) Divulgação na escola  (   ) Indicação de familiares  
● Em  casos  de  indicações  de  amigos  ou  familiares,  eles  já  foram  educandos

(assistiram as aulas)  do Alternativa? 

             (   ) Sim. Quem?  _______________________ (   ) Não.  
 

● Você já concorreu a seleções anteriores do Pré-Universitário Popular Alternativa? 

(   ) Não. 

(   ) Sim, completei o curso. Ano: ______________ 

(   ) Sim, mas não fui selecionado. Ano: __________ 

(   ) Sim, mas desisti de assistir às aulas. Ano: __________. Se desistiu, justifique abaixo:  

 

 

 

 

 

 

● Que língua estrangeira você gostaria de cursar? (   ) Espanhol ou (   )  Inglês 

 
 

QUESTIONÁRIO SEMIESTRUTURADO COM QUESTÕES 
ABERTAS 

Educação Popular é, em resumo, uma perspectiva de educação que tem um caráter
social, político, humano. Por tentar aproximar-se da Educação Popular, o Alternativa
não tem apenas aulas de exposição da matéria ou conteúdo, como alguns cursos pré-
universitários.  Assim,  temos  palestras  e  oficinas  de  natureza  variada,  que  contam
também com temáticas sociais pertinentes, como desigualdade social, opressões de
vários  tipos,  etc.  O  que  você  acha  dessa  proposta?  Você  está  ciente  de  que  o
Alternativa trabalha com este tipo de abordagem? Tem interesse nesse tipo de estudo?
Justifique. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fale um pouco sobre suas preferências no dia a dia. Quais são suas preferências de
músicas, filmes e programas de TV, esportes, lazer etc.? Contribua; isso nos ajudará a
construir um curso mais parecido com você. 
 

 

 

 

 

Que temas você considera relevantes para sua formação, para a sociedade e que você
gostaria de discutir conosco ao longo do ano? Por quê? 
 

 

 

 

 

 

 Você já definiu qual curso superior deseja cursar?     (   ) SIM    (   ) NÃO ● Se marcar 
SIM, por qual motivo você escolheu esse curso? 
 



 

 
● Se marcar NÃO, aponte quais são as dificuldades que você tem para escolher: 

 

 

 

 

Utilize as linhas a seguir para justificar o seu pedido para ser educando do curso Pré-
Universitário  Popular  Alternativa,  complementando  com  outras  informações  não
contempladas neste questionário, se julgar necessário. 
 

 

 

 

 

 

 

 

As duas questões a seguir  são destinadas  exclusivamente a  candidatos que  já foram

educandos do Alternativa em anos anteriores. Se você não foi nosso educando, não irá

respondê-las. ● Que motivo(s) fazem você procurar novamente o Alternativa? 

 

 

 

 
● Como  você  avalia  o  seu  desempenho  enquanto  educando  do  Pré-Universitário

Popular  Alternativa,  levando  em  conta  aspectos  como:  (1)  assiduidade;  (2)
relacionamento com colegas,  educadores(as) e coordenadores(as) do projeto;  (3)
acompanhamento das aulas e participação em atividades extraclasse? 

 

 _________________________________________________________________________



 



ANEXO II 
 

DECLARAÇÃO 
 

Declaro,  para  os  devidos  fins,  que  todas  as  informações  prestadas  são
verdadeiras, pelas quais me responsabilizo, e coloco-me à disposição para possível
visita domiciliar e fornecimento de maiores informações necessárias e condizentes
com o processo seletivo do curso Pré-Universitário Popular Alternativa. 

Autorizo o uso de minha imagem (ou do candidato pelo qual sou responsável)
para ser  usada na divulgação das atividades do Alternativa,  em meio  virtual  ou
impresso. 

 

________________________________     _____________________,___/___/______. 
             Assinatura do candidato                                                            Local e data 
 
______________________________________ _____________________,___/___/______.
             Assinatura do responsável legal                                                Local e data 

           (em caso de menores de 18 anos)  
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARA USO EXCLUSIVO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO  
 

Código:_______________________________________________Data: ____/____/______  

Parecer descritivo acerca do candidato:_________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 Entrevistadores: 
___________________________________________________________________. 



  

ANEXO III 

 

Modelo de solicitação de recurso ao resultado do processo 
seletivo  do Curso Pré-Universitário Popular Alternativa - 
Edição 2021 

 

 

Eu,[nome  completo]________________________________,  RG

nº ____________, CPF  nº ____________, com base nas informações

prestadas e na documentação entregue no ato de minha inscrição para

o  Curso  Pré-Universitário  Popular  Alternativa  -  Edição  2021,  solicito

revisão  do  resultado  expresso  no  parecer  descritivo  resultante  do

processo seletivo a que me submeti,  tendo em vista que:  [ aponte a

inconsistência  verificada  no  parecer,  se  houver,  ou  outra  justificativa

para a obtenção da vaga] 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

 

______________________________ 

[Local e data] 

 

___________________________ 

[Assinatura]  



Nome do documento

 

 
Nome completo do Candidato  
(Em caso de nome Social, não é
necessário o nome de registro)

Nos documentos do grupo familiar, colocar o nome
do familiar ao qual o documento se refere em
parênteses após indicar qual documento está

sendo anexado


