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CENTRO FRANCISCANO DE DEFESA DE DIREITOS 

REDE EDUCAFRO MINAS 

 

 

EDITAL Nº 1/2020 

 

 

PROGRAMA DE MORADIA ESTUDANTIL DA REDE EDUCAFRO MINAS 

 

O Centro Franciscano de Defesa de Direitos – Espaço Franciscano – torna 

público o processo de seleção de estudantes da Rede Educafro Minas, 

matriculados em cursos de graduação presencial na cidade de Belo 

Horizonte ou na Região Metropolitana de Belo Horizonte, para preenchimento 

de vagas na Moradia Estudantil da Rede Educafro Minas, situada à Rua 

Getúlio Oliveira Souza, 47, Bairro Xangrilá, Contagem – MG, a partir de Março 

de 2020. 

 

1) DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 Este edital dispõe sobre critérios e normas de seleção para o 

recebimento do benefício de caráter pessoal e intransferível de moradia 

estudantil. 

 

1.2  A diretoria do Centro Franciscano de Defesa de Direitos responsabilizar-

se-á pela seleção dos estudantes interessados, coordenação, execução e 

acompanhamento do processo seletivo, bem como dos casos omissos ou não 

previstos neste edital. 

 

2) DO OBJETIVO 

 

O objetivo deste edital consiste em delinear o processo seletivo para 

ocupação na Moradia Estudantil, que visa oferecer moradia, promover a 

permanência de estudantes da Rede Educafro Minas no Ensino Superior e 

contribuir na formação humana e profissional destes estudantes com 

acompanhamento franciscano. 
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3) DOS REQUISITOS 
 

Para participar deste processo seletivo, o estudante deverá atender 

cumulativamente aos seguintes critérios: 

 

3.1 Integrar a Rede Educafro Minas; 

 

3.2 Possuir o espírito franciscano do entusiasmo e do encantamento pela 

vida de estudos;  

 

3.3 Encontrar-se devidamente aprovado em curso de graduação 

presencial na cidade de Belo Horizonte ou na Região Metropolitana de Belo 

Horizonte; 

 

3.4 Apresentar boa capacidade de convivência e respeito às diferenças; 

 

3.5 Estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica; 

 

3.6 Desejar amadurecimento pessoal e manifestar interesse pela 

participação na transformação social, por um mundo de justiça e paz; 

 

3.7 Ter seu núcleo familiar residindo em município diferente da sede de seu 

Curso Superior ou apresentar deslocamento entre a residência e a Instituição 

de Ensino Superior (IES) que ultrapassa 2 horas. 

 

4) DOS BENEFÍCIOS 

 

Os benefícios disponibilizados pelo Centro Franciscano de Defesa de 

Direitos, conforme descrito neste edital, consistem em: 

 

a) Moradia Estudantil da Rede Educafro Minas – Vila Frei Mariano, durante 

todo o período de estudos de graduação, com renovação semestral. 

 

b) acompanhamento humano, acadêmico e da formação profissional 

dos estudantes. 

 

 

5) DAS VAGAS E PRAZO DE VIGÊNCIA DO EDITAL 

 

5.1 Serão disponibilizadas, inicialmente, 06 (seis) vagas Moradia Estudantil 

da Rede Educafro Minas – Vila Frei Mariano. 

 

5.2   A classificação obedecerá aos critérios estabelecidos neste edital. 

 

5.3 O prazo de vigência do presente edital será enquanto houver vagas 

disponíveis na Moradia Estudantil da Rede Educafro Minas. 
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6) DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

6.1 Inscrição e Entrega de Documentação 

 

6.1.1 Todo o processo seletivo ocorrerá, exclusivamente, na sede da Rede 

Educafro Minas, situada na Avenida Amazonas, 314, 3º andar, Centro – Belo 

Horizonte – MG.  

 

6.1.2 O período para participar do processo seletivo será durante todo ano 

de 2020, no horário de 10h às 17h, no Centro Franciscano de Defesa de 

Direitos, sede da Rede Educafro Minas. 

 

6.1.3 A presença no Centro Franciscano de Defesa de Direitos para 

participar do processo seletivo – preenchimento de formulário de inscrição, 

entrega de documentação (conferir anexos), bem como entrevista, deverá 

ser agendada, previamente, pelos telefones: (31) 3309-3039 ou (31) 3271-3038. 

 

6.1.4 Horários especiais, em casos excepcionais, devem ser combinados 

com a equipe do Centro Franciscano de Defesa de Direitos, por telefone.  

 

6.1.5 No ato da inscrição, o (a) candidato(a) deverá entregar, 

obrigatoriamente, a documentação exigida conforme os anexos II, III (se for 

o caso), IV e V. 

 

6.1.6 A participação no processo seletivo é de inteira responsabilidade dos 

candidatos.  

 

6.2 Entrevista 

 

6.2.1 Logo após a entrega da documentação prevista nos anexos II, III (se 

for o caso), IV e V deste edital, os estudantes participarão de uma entrevista 

pessoal, com equipe profissional do Centro Franciscano de Defesa de Direitos. 

 

6.2.2 A entrevista terá caráter sigiloso e será realizada no sentido de melhor 

compreender as motivações pessoais e a realidade socioeconômica do/a 

candidato/a. O/A estudante deverá prestar de forma clara e verídica todas 

as informações solicitadas e apresentar os documentos originais para 

conferência; caso contrário, será desclassificado. 

 

6.3 Considerações gerais sobre a Entrega de Documentação 

 

6.3.1 O estudante deverá apresentar o original, exceto das despesas, de 

toda documentação exigida no ANEXO II. Na ausência da documentação 

original serão aceitas cópias autenticadas em cartório, exceto das despesas. 
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6.3.2 A cópia dos documentos da Análise Socioeconômica (ANEXO II), o 

Relato Pessoal de Vida (ANEXO IV) e o Termo de Compromisso (ANEXO V) 

deverão ser entregues em envelope devidamente identificado, com nome 

completo, CPF e número de telefone para contato. Não serão aceitos 

documentos fora do envelope ou sem identificação. 

 

6.3.3 O estudante que não comparecer na data e no horário agendados 

será considerado desistente do processo seletivo. 

 

6.3.4 A não apresentação dos documentos originais e cópias conforme o 

exigido implicará na eliminação do estudante do processo seletivo. 

 

6.3.5 Todas as informações fornecidas pelo(a) estudante estarão sujeitas à 

verificação a qualquer tempo. Comprovada a inveracidade das informações 

o(a) estudante será desclassificado(a), além das medidas administrativas e 

judiciais cabíveis. 

 

6.3.6 É de inteira responsabilidade do(a) estudante a entrega da 

documentação, incluindo documentos complementares que venham a ser 

solicitados. 

 

7) DO CANCELAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

7.1 O estudante terá sua participação no processo seletivo cancelada nos 

seguintes casos: 

 

7.1.1 Por solicitação do estudante; 

 

7.1.2 Documentação desatualizada, incompleta, ilegível, rasurada e/ou 

adulterada; 

 

7.1.3 Por não cumprimento de qualquer uma das etapas estabelecidas no 

presente edital e das etapas posteriores a serem acordadas, 

presencialmente, com os candidatos.  

 

7.1.4 Por constatação de inveracidade das informações prestadas pelo 

estudante durante qualquer etapa do processo seletivo; 

 

7.1.5 Por abandono, trancamento, conclusão ou perda do vínculo 

acadêmico. 

 

 

8) DAS RESPONSABILIDADES 

 

8.1 Do Centro Franciscano de Defesa de Direitos, por meio da Rede 

Educafro Minas:  
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8.1.1 Divulgar a forma do processo seletivo e acompanhar os candidatos 

de modo personalizado. 

 

8.2 Do estudante: 

 

8.2.1 Ter clareza de todas as exigências propostas no processo seletivo. 

 

8.2.2 Os estudantes contemplados pelos benefícios descritos deverão 

apresentar desempenho acadêmico satisfatório e nenhuma reprovação por 

infrequência. 

 

8.2.3. Informar imediatamente ao Centro Franciscano de Defesa de 

Direitos sobre quaisquer alterações em seu perfil socioeconômico e 

acadêmico, bem como a contemplação em qualquer outro benefício de 

auxílio moradia. 

 

9) DO PROCESSO 

 

9.1 Agendamento da Inscrição, Entrega de Documentação (Anexos II, IV 

e V) e Entrevista pelo telefone: (31) 3309-3039 ou (31) 3271-3038. 

 

9.2 Realização da Inscrição, Entrega de Documentação (Anexos II, IV e V) 

e Entrevista: no Centro Franciscano de Defesa de Direitos. 

 

9.3 Divulgação dos resultados: ocorre após a análise dos documentos e 

entrevista, com prazo máximo de 15 (quinze) dias uteis. 

 

9.4 Período para Mudança para Moradia Estudantil da Educafro Minas 

conforme o calendário acadêmico da Instituição de Ensino Superior do 

estudante. 

 

 

10) DA SELEÇÃO 

 

10.1 A seleção será realizada por meio de análise socioeconômica, 

conforme documentação apresentada pelo estudante, levando em 

consideração os indicadores, descritos a seguir, e por meio de instrumentos 

pertinentes à atuação do Serviço Social: 

 

10.1.1 Menor renda per capita; 

 

10.1.2. Composição familiar; 

 

10.1.3. Instituição em que cursou o Ensino Médio; 

 

10.1.4. Situação de moradia do estudante; 
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10.1.5. Território: localização do núcleo familiar; 

 

10.1.6. Situação laboral da família; 

 

10.1.7. Bens (carro, casa etc.); 

 

10.1.8. Agravantes (exemplo: doenças crônicas- com laudo 

comprobatório e Código Internacional de Doenças); 

 

10.1.9. Demais aspectos sociais, familiares, acadêmicos e psicológicos 

considerados na entrevista e na análise socioeconômica. 

 

10.1.10. Todas as informações fornecidas pelo estudante estarão sujeitas à 

verificação a qualquer tempo. A inveracidade das informações prestadas 

pelo estudante implicará na eliminação do processo seletivo. 

 

11) DO INDEFERIMENTO 

 

11.1 A avaliação socioeconômica pode ser indeferida nos seguintes casos: 

 

11.1.1 Imprecisão e/ou incompatibilidade não esclarecida entre as 

informações prestadas pelo estudante no formulário socioeconômico e a 

documentação apresentada; 

 

11.1.2 Incompatibilidade não esclarecida entre receita e despesa; 

 

11.1.3 Apresentação incompleta de qualquer documentação exigida, 

conforme os anexos II, III (se for o caso), IV e V. 

 

11.1.4 Comprovação, por meio da documentação apresentada, de 

renda per capita familiar bruta mensal superior a 1,5 salários mínimos; 

 

11.1.5 Não comparecimento para o processo seletivo, conforme 

agendamento prévio; 

 

11.1.6 Omitir informações ou prestar informações inverídicas. 

 

 

12) DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

12.1 O estudante que não atender a qualquer uma das etapas previstas 

neste edital será automaticamente eliminado do processo. 

 

12.2 As informações prestadas no questionário socioeconômico, bem 

como o encaminhamento da documentação comprobatória e o 

comparecimento à entrevista, com documentação original ou as cópias 

devidamente autenticadas, quando for o caso, são de inteira 
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responsabilidade do estudante, estando este ciente de que é crime previsto 

no Código Penal: 

 

“Omitir, em documento público ou particular, declaração 

que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o 

fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante”. (Código Penal 

Brasileiro. Lei 2.848/1940. Art. 299). 

 

12.3 A inveracidade das informações pertinentes ao Processo Seletivo e às 

etapas posteriores implicará em exclusão do processo seletivo e aos 

benefícios previstos neste edital a qualquer tempo, sem prejuízo das demais 

medidas cabíveis. 

 

12.4 É de inteira responsabilidade do estudante acompanhar todo o 

processo de seleção junto ao Centro Franciscano de Defesa de Direitos, bem 

como manter atualizados os seus dados de contatos (e-mail, telefone e 

endereço) junto à equipe coordenadora do processo seletivo. 

 

12.5 O estudante que não cumprir os prazos estabelecidos neste Edital será 

considerado desistente do processo seletivo. 

 

12.6 Os estudantes selecionados para a moradia estudantil deverão 

assinar o Termo de Compromisso fornecido pelo Centro Franciscano de 

Defesa de Direitos. 

 

12.7 O estudante perderá seu direito a permanecer na moradia estudantil 

se incorrer em uma das condições abaixo: 

 

12.7.1 Solicitar o afastamento da casa; 

 

12.7.2 Por abandono, trancamento ou perda do vínculo acadêmico; 

 

12.7.3 Tiver sua matrícula cancelada; 

 

12.7.4 For reprovado por insuficiência de frequência em alguma das 

disciplinas em que se inscreveu após seu ingresso na moradia estudantil; 

12.7.5 For reprovado, em período letivo posterior ao seu ingresso na 

moradia estudantil, em mais de 60% das disciplinas cursadas no referido 

período letivo; 

 

12.7.6 Recusar-se a se submeter à inspeção de saúde ou à inspeção 

extraordinária motivada por suspeita de doença infectocontagiosa ou de 

distúrbio mental que possam contraindicar sua permanência na moradia 

estudantil;  
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12.7.7 Tiver sua permanência não recomendada por inspeção de saúde; 

 

12.7.8 Tiver sua permanência não recomendada pelo Centro Franciscano 

de Defesa de Direitos, com base na modificação de sua condição 

socioeconômica, na nulidade ou falsidade de documentação apresentada, 

ou na inveracidade de informações prestadas na seleção para a moradia 

estudantil; 

 

12.7.9 Passar a ter outra residência no mesmo município da moradia 

estudantil; 

 

12.7.10 Ultrapassar o tempo previsto para a integralização da carga 

horária necessária à conclusão do curso, dentro do prazo máximo de 

permanência fixado no currículo; 

 

12.7.11 Tiver concluído Curso de Graduação, exceto em caso de ter sido 

aceito em novo vínculo para outra habilitação do Curso que concluiu ou 

acordado prazo estendido de permanência na moradia estudantil com o 

Centro Franciscano de Defesa de Direitos; 

 

12.7.12 Não se engajar na proposta de respeito às diferenças, cuidado 

com o próximo e zelo pela estrutura da casa; 

 

12.7.13 Por constatação da inveracidade das informações prestadas pelo 

estudante durante quaisquer etapas do processo seletivo, bem como após o 

ingresso do mesmo na moradia estudantil; 

 

12.8 Os familiares dos Estudantes Residentes não terão direito a residir na 

moradia estudantil, mesmo que seja filho do mesmo, e nascido após o 

ingresso do(a) estudante na moradia; 

 

12.9 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Centro Franciscano 

de Defesa de Direitos; 

 

12.10 Caso julgue necessário e com o objetivo de comprovar situação 

descrita pelo estudante na entrega da documentação exigida no processo 

seletivo, a equipe do Serviço Social poderá realizar visitas técnicas; 

 

12.11 Caso haja alguma alteração, inclusive no que se refere a sua renda 

familiar, endereço residencial, telefone ou e-mail para contato, o estudante 

deverá notificar à coordenação do Centro Franciscano de Defesa de Direitos, 

para atualização de dados. 

 

12.12 Alterações na renda per capita familiar bruta do estudante 

implicarão em uma nova avaliação socioeconômica. O Programa será 

suspenso ou cessado nos casos de superação das condições que lhe deram 
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origem e/ou se comprovada qualquer irregularidade na concessão ou 

manutenção. 

 

12.13 O Centro Franciscano de Defesa de Direitos não se responsabilizará 

por solicitações de inscrição não recebidas por motivos de falhas de 

comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como 

outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados, 

sobre os quais não tiver dado causa. 

 

 

 

Frei Ademilson Salvino 

Frei Irwin Couto 

Frei Marco Antonio 

Frei Valter Pinto Vieira Júnior 

 

Diretoria do Centro Franciscano de Defesa de Direitos 
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ANEXO I 

 

INSTRUÇÕES AO ESTUDANTE 

 

LEIA COM ATENÇÃO TODOS OS ITENS 

 

➢ Entende-se como grupo familiar a unidade nuclear composta por uma ou 

mais pessoas, eventualmente ampliada por outras pessoas que 

contribuam para o rendimento ou tenham as despesas atendidas por 

aquela unidade familiar, todas moradoras em um mesmo domicílio, desde 

que comprovada mediante documentação. 

 

➢ Para estudantes cujas famílias residam em outros Estados, devem ser 

apresentados todos os documentos referentes ao grupo familiar na 

cidade de origem. 

 

➢ O estudante é considerado independente quando, comprovadamente, 

sustentar-se sozinho, residir fora do domicílio familiar e for maior de 24 anos, 

salvo em casos específicos. 

 

➢ A Documentação de Identificação e de Comprovação de Renda deve 

estar organizada por cada membro da família. 

 

➢ A ausência da documentação exigida implicará na eliminação do 

candidato. 

 

➢ A documentação apresentada não será devolvida, exceto exemplares 

originais. 

 

➢ Poderão ser solicitados outros documentos, além dos que estão nesta 

relação, para melhor esclarecimento da situação nos casos em que na 

análise não for possível atestar a veracidade e legitimidade do núcleo 

familiar. 

 

➢ Entregar cópias simples e legíveis de todos os documentos. 

 

➢ O candidato deverá apresentar a documentação original ou as cópias 

autenticadas em cartório, exceto despesas. 

 

➢ A não apresentação dos documentos originais implicará na eliminação 

do candidato. 
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ANEXO II 

 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

PARA ANÁLISE SOCIOECONÔMICA 

 

 

DOCUMENTAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDANTE 

(apresentar documentos originais ou cópias autenticadas  

e cópias simples para arquivo) 

 

➢ Carteira de Identidade;  

➢ CPF; 

➢ Foto 3x4; 

➢ Comprovante de conclusão do Ensino Médio; 

➢ Histórico Escolar – Ensino Fundamental e Ensino Médio; 

➢ Declaração do percentual de desconto caso tenha sido bolsista em 

escola particular; 

➢ Certidão de casamento e/ou união estável como as averbações, quando 

houver;  

➢ Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS: página da identificação 

(foto e verso), registro atual e último emprego ou a página em branco 

caso não possua nenhum registro; 

➢ Os 03 (três) últimos contracheques (se houver);  

➢ Extrato bancário dos últimos 03 (três) meses; 

➢ Exames médicos recentes, verificando as condições gerais de saúde do 

estudante. 

 

  

DOCUMENTAÇÃO DOS MEMBROS QUE RESIDEM NO MESMO DOMICÍLIO 

(apresentar cópias simples) 

 

➢ Certidão de Nascimento das pessoas com idade inferior a 18 anos;  

➢ Carteira de identidade; 

➢ CPF; 

➢ Certidão de Casamento ou óbito (quando houver); 

➢ Carteira de Trabalho e Providência Social CTPS- de todas as pessoas de 

idade igual ou superior a 18 anos (página de identificação (foto e verso), 

registro atual e último emprego ou a página em branco caso não possua 

nenhum registro; 

➢ Declaração completa e recibo de entrega do Imposto de Renda Pessoa 

Física ano-base 2018; 

➢ Extratos bancários dos últimos 03 (três) meses de todos os membros da 

família que possuam conta corrente, conta salário ou poupança; 

➢ Contrato de aluguel, caso a família resida em imóvel alugado;  

➢ Conta de energia atualizada; 

➢ Comprovante de financiamento de imóveis e automóveis (se houver);
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ASSALARIADO: contracheque ou declaração do empregador assalariado dos 

últimos 03 (três) meses. 

 

APOSENTADO/PENSIONISTA: comprovante de benefício emitido pelo INSS ou 

contracheque. Caso o aposentado e/ou pensionista exerça alguma atividade 

remunerada, deverá apresentar a documentação comprobatória.  Caso o 

pensionista não exerça atividade remunerada, deverá apresentar declaração 

de próprio punho. 

 

COMERCIANTE: declaração informando qual atividade exerce, local da 

atividade, rendimentos financeiros mensais. Em caso de estabelecimento 

próprio, acrescentar a cópia: do Alvará de funcionamento, do Imposto de 

Renda Pessoa Jurídica atualizado, com comprovante de entrega e guias de 

recolhimento ao INSS, com comprovante do último mês, compatíveis com a 

renda declarada. 

 

TRABALHADOR INFORMAL OU AUTÔNOMO (biscateiros, diaristas, vendedores, 

ambulantes, pedreiros, marceneiros, costureiras e outros): o Autônomo deverá 

apresentar uma declaração informando os seguintes dados: identificação do 

proprietário, o que comercializa ou qual o serviço que presta, qual a sua renda 

mensal. Em caso de estabelecimento próprio, acrescentar a cópia: Alvará de 

funcionamento, Imposto de Renda Pessoa Jurídica atualizado, com 

comprovante de entrega e guias de recolhimento ao INSS, com comprovante 

do último mês, compatíveis com a renda declarada. 

 

TAXISTA: Declaração do Sindicato, informando o exercício ocupacional e 

renda. 

 

DESEMPREGADO: declaração de que não exerce atividade remunerada ou 

não possui outra fonte de renda (Anexo III). 

 

PROPRIETÁRIO RURAL: Carteira do Sindicato, declaração fornecida pelo 

Sindicato Rural, informando os dados do proprietário, identificação da 

propriedade, como utiliza a terra, o que produz e a renda mensal, assinatura 

do declarante. 

 

OBSERVAÇÃO: Recebimentos de outros tipos de renda como: pensão, aluguel, 

ajuda de terceiros, entre outros, devem ser informados. Comprovante de 

benefícios sociais como: BPC/LOAS, Bolsa Família ou outros (cartão e extrato) 

também devem ser informados. 

 

FILHOS DE PAIS SEPARADOS: apresentar termo de separação homologada pelo 

juiz. Caso não tenha sido concluído o processo de separação, apresentar 

declaração do juiz, informando o valor da pensão. Caso não esteja recebendo 

pensão, deverá apresentar declaração comprobatória pelo juiz ou 

declaração da genitora ou do genitor, contendo o tempo da separação e que 

não recebe pensão alimentícia, devendo ter assinatura reconhecida em 

cartório. O estudante cujos pais não forem separados judicialmente deverá 
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apresentar a declaração informando se recebe ou não a pensão e, caso 

receba, declarar o valor. 

 

ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA: apresentar Laudo Médico constando: Nome do 

estudante; Laudo Médico com a Tipologia da Doença/CID; Carimbo e 

assinatura do médico responsável pelas informações; Local e data. 

 

 

OBSERVAÇÕES: Ao critério do interessado, poderão ser incluídos outros 

documentos que julgar necessário; O Candidato que se declara independente 

deverá também apresentar documentação referente à família. 
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ANEXO III 

 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA 

 OU OUTRA FONTE PRÓPRIA DE RENDA 

 

 

 

Eu, _________________________________________________________________________, 

portador do RG: ________________ e CPF:___________________, residente à 

Rua/Avenida/Travessa _______________________________________________, nº____, 

Complemento:_______________, Bairro _____________________________, Município: 

__________________________, Estado: ________, declaro para os devidos fins (sob 

as penas das Leis Civis, com ressarcimento por prejuízo causado a terceiros; e 

Penal, por crime de falsidade ideológica, Art. 299), que não recebo atualmente 

salários, proventos, pensão, aposentadoria, comissão, pró-labore, rendimento 

de trabalho informal ou autônomo, rendimento auferido de patrimônio e 

quaisquer outros. 

 

Declaro ainda que as informações apresentadas acima são verdadeiras e que 

estou ciente de que a omissão de informações ou a apresentação de dados 

ou documentos falsos e/ou divergentes podem resultar em processo contra 

mim. Portanto, autorizo a devida investigação e fiscalização para fins de 

averiguar e confirmar as informações declaradas acima. 

 

Subscrevo a presente declaração, em uma via, reconhecendo como 

verdadeiro seu conteúdo. 

 

______________________________, _________de ____________________ de 2020. 

 

_____________________________________________________ 

 

Assinatura do (a) Declarante 
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ANEXO IV 

 

ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO RELATO PESSOAL DE VIDA 

 

 

O estudante deverá criar e digitar um texto corrido narrando sua situação pessoal, 

familiar e acadêmica de acordo com os aspectos indicados abaixo. O documento 

deverá estar datado e assinado pelo estudante. 

 

 

➢ Nomes completos, idades, grau de escolaridade, profissão e renda individual 

do estudante e demais pessoas da família que habitam no mesmo domicílio; 

 

➢ Caso não resida com um ou ambos os pais, informar o motivo e a relação com 

o genitor/a com o qual não reside; 

 

➢ Gestão da renda familiar (como são distribuídas as despesas familiares com 

alimentação, moradia, transporte, vestuário, saúde, educação, energia 

elétrica e água etc.); 

 

➢ Quanto e quais são/serão as despesas acadêmicas e como são/serão supridas; 

 

➢ Informar se existe conflito familiar entre os membros/familiares que residem no 

mesmo domicílio; 

 

➢ Informar se recebe ou paga pensão (ou ajuda de algum familiar) e o valor;  

 

➢ Situação de saúde pessoal e dos membros familiares;  

 

➢ Se há pessoa com deficiência ou transtorno mental na família;  

 

➢ Tipo de alimentação que consome regularmente e preferências alimentares; 

 

➢ Trabalhos que realizou e realiza, conforme o talento pessoal; 

 

➢ Biorritmo: horário que geralmente desperta, faz refeições, trabalha, estuda, 

dedica-se ao lazer e descansa. 

 

➢ Se namora e se tem filhos; 

 

➢ Se já morou ou se já ficou longo tempo distante da família e como se sentiu; 

 

➢ Situação atual, aptidões e dificuldades na vida de estudos que possua; 

 

➢ Informar a religião, a crença religiosa ou a não-crença, bem como a fé religiosa 

afeta seus valores pessoais; 

 

➢ Se participa de movimentos sociais, movimentos e pastorais ligados à Igreja, 

partido político ou outros grupos de convivência; 
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➢ Hábitos de leitura e lazer/esporte; 

 

➢ Opinião política pessoal sobre a atual conjuntura brasileira; 

 

➢ História de seu envolvimento com a Educafro Minas; 

 

➢ Motivo pelo qual solicita morar na Moradia Estudantil da Rede Educafro Minas; 

 

➢ Propósitos e projeto de vida na moradia estudantil. 
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ANEXO V 

 

  

TERMO DE COMPROMISSO 

   

De acordo com as disposições do Edital do Programa de Moradia Estudantil do 

Centro Franciscano de Defesa de Direitos, seus anexos e orientações, eu 

_______________________________________________________________________________, 

estudante do curso de graduação em _________________________________________, 

CPF nº ____________________, estou ciente e comprometo-me a cumprir os critérios 

de manutenção dos auxílios estudantis: 

 

➢ Matrícula semestral em número de disciplinas que permita o término do curso 

de graduação dentro do período mínimo previsto no Projeto Pedagógico do 

Curso e perfil curricular cursado pelo estudante; 

 

➢ Aprovação em pelo menos 60% das disciplinas cursadas;  

 

➢ Ausência de reprovação por falta; 

 

➢ Acompanhar semestralmente as convocações do Centro Franciscano de 

Defesa de Direitos para participação no acompanhamento acadêmico; 

 

➢ Comparecer nas atividades motivadas pelo Centro Franciscano de Defesa de 

Direitos sempre que convocado; 

 

➢ Comunicar pessoalmente ao Centro Franciscano de Defesa de Direitos, no 

prazo de cinco dias úteis, os casos de mudança de curso, desistência, 

acompanhamento especial (afastamento por motivos de saúde e/ou parto), 

apresentando documentação comprobatória; 

 

➢ Respeitar o Regulamento Geral da Moradia Estudantil da Rede Educafro Minas 

– Vila Frei Mariano. 

 

Atesto que estou ciente sobre 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". Declaro a veracidade das informações pertinentes ao processo 

seletivo. 

 

Belo Horizonte, ________ de ________________________ de 2020. 

_______________________________________________________ 

Beneficiado 
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ANEXO VI 

INFORMAÇÕES DIVERSAS SOBRE A MORADIA ESTUDANTIL DA REDE EDUCAFRO 

MINAS – VILA FREI MARIANO 

 

Como surgiu a ideia da Casa? 

 

O projeto de inaugurar uma casa de acolhida para estudantes da Rede Educafro 

Minas em Belo Horizonte surgiu a partir do desejo e de reflexões dos próprios 

estudantes dos núcleos do movimento, especialmente durante conversas nos 

Encontros de Núcleos, Encontros de Negritude, Cultura e Cidadania e Fóruns. Trata-

se de uma proposta de fortalecimento da política de ações afirmativas, da 

identidade e dos ideais da Educafro Minas.  

 

Que possibilidades esse projeto apresenta? 

 

A Rede Educafro Minas é caracterizada pela autogestão, voluntariado e 

aprofundamento teórico e prático de questões ligadas à Negritude, Cultura e 

Cidadania (NCC). Moradia Estudantil da Rede Educafro Minas – Vila Frei Mariano, 

apresenta-se como uma oportunidade para que os valores que apaixonam nosso 

coração enquanto movimento de educação e cidadania de negros(as) e pessoas 

da camada popular sejam praticados no cotidiano da convivência acadêmica e 

sob o mesmo teto! 

 

E sobre a estrutura da casa? 

 

Na verdade, são 4 casas. Cada casa possui 2 quartos, banheiro e sala conjugada 

com área de copa/cozinha. As casas apresentam varandas amplas e há espaço 

para o cultivo de horta, criação de galinhas... 

 

Como será o ritmo de vida nessa casa? 

 

A partir do resultado do processo seletivo, será discutido, por parte do Centro 

Franciscano de Defesa de Direitos, juntamente com os estudantes, a construção 

de um regimento interno, de modo coletivo, com base no teor deste Edital 1/2019 

e nas premissas do Regulamento da Moradia Estudantil da Rede Educafro Minas. 

Serão prioridades inegociáveis: a dedicação na vida de estudos, o 

desenvolvimento de trabalhos domésticos e manuais para manutenção da casa, 

o trabalho remunerado e o desenvolvimento de atividades que gerem renda para 

manutenção pessoal e partilha comum diante das necessidades, atuação no 

fortalecimento da Rede Educafro Minas. 

 

Afinal, onde a casa está localizada? 

 

A Moradia Estudantil da Rede Educafro Minas localiza-se na Rua Getúlio Oliveira 

Souza, 47. Bairro Xangrilá. Contagem – MG. Localiza-se numa distância aproximada 

de 10 km da UFMG (Avenida Presidente Antônio Carlos) e de 20 km da Praça Sete, 

centro de Belo Horizonte. 
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FOTOS DA CASA (CONDIÇÕES NO INÍCIO DE JANEIRO DE 2019) 

 

Figura 1: Portão Principal da Moradia Estudantil da Rede Educafro Minas 

 

  

Figura 2: Varanda principal da Moradia Estudantil da Rede Educafro Minas 
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Figura 3: Casa Rosa e Casa Verde 
 

 
Figura 4: Entrada da Casa Rosa 
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Figura 5: Copa/Cozinha 
 

 

Figura 6: Pia da cozinha da Casa Rosa 
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Figura 7: Copa/Sala 
 

 

 Figura 8: Quarto 
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Figura 9: Área de Serviço 
 

 

Figura 10: Espaço para horta e criação de galinhas 
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Figura 11: Casa Vermelha 

 

  

Figura 12: Casa Amarela 
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Figura 13: Vista da varanda principal 


