
Atividades 

Estudantis 

Preenchimento da  
Caracterização 
Socioeconômica - SUAP 



● Caracterização Socioeconômica 

Um(a) aluno(a) ao 
se logar no SUAP já 
vai visualizar as 
opções 



● Caracterização Socioeconômica 

Um(a) aluno(a) que iniciar o preenchimento 
mas não chegar até o final do questionário 
verá esse alerta ao se logar ou ao voltar a 
página principal (INÍCIO). 



● Caracterização Socioeconômica 

Será exibido um texto explicativo a 
respeito do questionário. 



● Caracterização Socioeconômica 

Primeira etapa da 
caracterização 
socioeconômica  



● Caracterização Socioeconômica 

Nesta etapa são coletadas informações 
relacionadas aos dados pessoais do próprio 
estudante. 



● Caracterização Socioeconômica 
Nesta etapa são coletadas 
informações relacionadas aos 
dados educacionais do próprio 
estudante.  



● Caracterização Socioeconômica 

Com relação aos Dados Educacionais preenchidos pelo(a) estudante, 
alguns são coletados apenas para estudantes de modalidades 
SUBSEQUENTE ou SUPERIOR: 

• Ano de conclusão do ensino médio; 

• Tipo de escola que cursou o Ensino Médio; 

• Nome da escola que fez o Ensino Médio. 

 

 
 

 



● Caracterização Socioeconômica 

Um botão grava os dados e direciona para próxima etapa 

Nesta etapa são coletadas 
informações relacionadas ao 
acesso às tecnologias de 
informação do próprio 
estudante. 



● Caracterização Socioeconômica 

Com relação aos Dados da Situação Familiar e 
Socioeconômica preenchidos pelo(a) estudante, existem algumas 
características particulares: 

• Ao iniciar o(a) estudante responderá se ele(a) próprio(a) desenvolve 
alguma atividade remunerada: 

• Se sim, escolherá uma das opções de atividade e fornecerá o valor da 
remuneração mensal desta atividade; 

• Caso contrário, escolherá uma das opções de motivo para não realizar atividade 
remunerada; 

• Logo a seguir, responderá outras questões ainda. 

 

 
 

 



● Caracterização Socioeconômica 

Dados da Situação Familiar e Socioeconômica 

• Logo a seguir, responderá outras questões ainda sobre si: 

• Se recebe alguma(s) das seguintes rendas: Benefício Previdenciário / 

Recebimento de Aluguel / Pensão alimentícia /  Auxílio financeiro de 

familiares (e/ou terceiros) /  Benefício de Prestação Continuada/BPC; 

• E caso positivo, deverá informar a remuneração para cada uma marcada; 

• Esses valores de remuneração informados irão compor o 

cálculo da renda bruta familiar . 

 

 
 

 



● Caracterização Socioeconômica Nesta etapa o estudante 
fornece informações da sua 
própria situação financeira e 
também da sua família. 



● Caracterização Socioeconômica Nesta etapa o estudante 
fornece informações sobre 
cada uma das pessoas que 
compõe seu grupo familiar. 



● Caracterização Socioeconômica 

Dados da Situação Familiar e Socioeconômica 

• Deve-se prestar bastante atenção ao preencher o campo 

"Quantas pessoas compõe a sua família (inclusive você)?" 

pois na próxima etapa "Quadro de Composição do Grupo 

Familiar e Situação Socioeconômica" devem ser 

informados os dados de cada membro da família que 

contribuam com a renda familiar e os que não contribuem mas 

dependem dela; 

• Por exemplo, se disse que a família é composta por 3(três) 

pessoas incluindo o(a) estudante, no quadro devem ser 

incluídos pelo menos 2(dois) membros. 

 

 
 

 



● Caracterização Socioeconômica 

Por exemplo, se 
disse que a família 
é composta por 3 
(três) pessoas 
incluindo o(a) 
estudante, no 
quadro devem 
ser incluídos pelo 
menos 2 (dois) 
membros.  



● Caracterização Socioeconômica Nesta etapa o estudante 
fornece informações sobre 
sua saúde. 



● Caracterização Socioeconômica 

No final será exibido um texto 
confirmando o preenchimento do 
questionário. 



Obrigado! 


