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BOLSA DE ESTUDOS – CARÊNCIA DEFINIDA PELA FUMP 

. Até 10% das vagas do Curso serão reservadas a candidatos caracterizados como carentes após análise de sua 
situação socioeconômica feita pela Fundação Mendes Pimentel/FUMP ( http://www.fump.ufmg.br/ ) .

. O resultado da análise, informando o nível de carência do candidato, é enviado à coordenação do curso que 
definirá sobre a concessão da bolsa e seu quantitativo.

. Importante: Após preencher o questionário e enviar os documentos, é responsabilidade do candidato 
acompanhar o trâmite do processo (on line) até sua finalização, pois, outras informações e documentos 
poderão ser solicitadas no decorrer da análise.

 .Não é permitido o envio de documentos por e-mail.

COMO SOLICITAR A ANÁLISE SOCIOECONÔMICA

 O candidato acessa o site da Fundação Mendes Pimentel/FUMP ( http://www.fump.ufmg.br/ ) e preenche o 
questionário socioeconômico. 

 A solicitação da análise socioeconômica é feita a partir do preenchimento deste questionário.

 Todas as informações devem ser fornecidas com total veracidade.

 Leia com atenção cada tela do questionário, pois, após preencher cada página e seguir para a próxima não 
será possível alterar informações fornecidas anteriormente.

 Preenchimento do questionário e envio de documentos:
1. Preenchimento dos Dados do Estudante e do Núcleo Familiar
1.1. Dados do candidato (como nome completo, estado civil, profissão, cargo e renda).
1.2. Dados de todos os membros do núcleo familiar do candidato (como nome, grau de parentesco, grau de 
instrução, situação de trabalho, cargo/ profissão e renda bruta mensal).
1.3. Dados dos veículos e imóveis (além do imóvel que serve de residência) pertencentes ao núcleo familiar.

A Fump considera como núcleo familiar:
• Candidato solteiro: o candidato, mãe/madrasta, pai/padrasto, filhos solteiros e irmãos solteiros 

(independente da idade e local de moradia) e outros.
• Candidato casado: o candidato, cônjuge/companheiro e filhos/enteados solteiros (independente da idade e 

do local de moradia) e outros.
• Candidato viúvo: o candidato, filhos/enteados solteiros (independente da idade e local de moradia) e 

outros.
• Candidato separado: o candidato, filhos/enteados solteiros (independente da idade e local de moradia) e 

outros.
1.4. Nome do provedor, que é aquela pessoa que mais contribui para o sustento da família e é considerada a 
referência da unidade domiciliar do núcleo familiar.

2.   Digitalização e envio de documentos   - Serão solicitadas comprovações documentais das informações 
fornecidas no questionário. Os documentos devem ser digitalizados, formato PDF, e anexados no portal da FUMP. 
O passo a passo desta ação se dá da seguinte forma:

2.1. Acesse Área do Aluno, link “questionário socioeconômico”, depois link “ver detalhes”.

2.2. Clique no ícone “documentos”. Aparecerá a lista com cada documento a ser anexado.

2.3. Clique na pasta “ação” para anexar o documento em PDF.

2.4 Somente após clicar em “finalizar entrega” será iniciado o processo de análise socioeconômica.
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