
RELATO DE VIDA 
Para complementar as informações objetivas  do  questionário  socioeconômico, escreva um  TEXTO  CORRIDO
(redação) em  LETRA LEGÍVEL, datado e assinado, ou seja, um breve relato familiar, contendo:  sua naturalidade
(descrever se zona rural ou urbana dessa cidade) e onde reside atualmente; pretende morar em vitória da conquista?; seu
estado civil; se você tem filhos; se você mora com os pais atualmente (caso não more, relatar com quem mora e porquê;
se os pais vivem juntos ou separados, (se separados, qual a sua relação com aquele que não reside com você); Quantos
membros fazem parte do seu núcleo familiar; Quem mantém financeiramente a família; A profissão de cada membro da
família; Há pessoa com deficiência física, transtorno mental, ou outros problemas de saúde no grupo familiar e essa
pessoa recebe auxílio; Você recebe ou paga pensão alimentícia; Que meio de transporte utiliza para chegar a instituição
e qual o gasto mensal com passagens; Qual o motivo por que está solicitando o auxílio; Como são distribuídos os gastos
dos residentes da casa (moradia, alimentação, saúde, transporte, educação); Como é a relação de convivência entre os
membros da família.  Você ou alguém do grupo familiar  recebe benefício social.  Qual?; Alguém da família recebe
benefício do INSS. Quem? Qual?; Você recebe ajuda financeira?; Como e onde você cursou o Ensino Fundamental e/ou
Médio (público ou particular); Qual a maior dificuldade enfrentada para permanecer no IFBA?; E demais informações
que queira colocar.

Declaro serem verdadeiras todas as informações prestadas ao Serviço Social do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia por
meio do presente formulário. E que estou ciente de que a constatação de fraude ou omissão nas informações declaradas acarreta cancelamento do
acesso ao Programa de Assistência e Apoio ao Estudante do IFBA / Campus Vitória da Conquista(* O art. 299 do Código Penal que dispõe que é
crime "omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar ou nele inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser
escrita com fim de prejudicar, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante". Desde já autorizo a verificação dos dados,
sabendo que a omissão ou falsidade de informações resultará nas penalidades cabíveis.  Por ser a expressão da verdade, firmo o presente para
efeitos legais.).

_________________________________, ____ de _____________ de ________

Assinatura do(a) estudante: 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ Nº de matrícula: ______________________




