
ANEXO I 

PROCEDIMENTOS PARA APURAÇÃO DA RENDA FAMILIAR 

BRUTA MENSAL PER CAPITA 

1 – Calcula-se a soma dos rendimentos brutos auferidos por todas as pessoas da família a que pertence o/a estudante, 

levando-se em conta os três meses anteriores à data da primeira chamada da matrícula, no mínimo; 

2 – Calcula-se a média mensal dos rendimentos brutos apurados após a aplicação do disposto no item 1; e  

3 – Divide-se o valor apurado após a aplicação do disposto no item 2 pelo número de pessoas da família do/a 

estudante.  

4 - O valor do salário-mínimo a ser considerado para a comprovação da renda refere-se aos três meses anteriores à 

primeira chamada. A renda familiar bruta per capita de 1,5 (um vírgula cinco) salários mínimos será calculada com base 

nos salários dos três meses anteriores à data inicial da primeira chamada. 
5 – No cálculo da renda per capita serão computados os rendimentos de qualquer natureza percebidos pelas pessoas 
da família, a título regular ou eventual, inclusive aqueles provenientes de locação ou arrendamento de bens móveis e 
imóveis e dinheiro em espécie.  
Estão excluídos do cálculo da renda apenas os valores percebidos a título de: 

a) auxílios para alimentação e transporte; 
b) diárias e reembolsos de despesas; 
c) adiantamentos e antecipações; 
d) estornos e compensações referentes a períodos anteriores; 
e) indenizações decorrentes de contratos e seguros; 
f) indenizações por danos materiais e morais por força de decisão judicial; 
g) auxílio financeiro advindos de programas de transferência condicionada de renda implementados por 

Estados, Distrito Federal ou Municípios. 

6 – Para efeito da apuração da renda familiar, FAMÍLIA é a unidade nuclear composta por uma ou mais pessoas, 

eventualmente ampliada por outras pessoas que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas 

por aquela unidade familiar, todas moradoras em um mesmo domicílio.  

7 – Para membros declarados no grupo familiar que não tenham relação de parentesco com o/a candidato/a, ou cuja 

família de origem (pai e/ou mãe) é diferente da do/a candidato/a, poderá ser solicitada documentação comprobatória 

do vínculo/dependência (termo de guarda ou assemelhados, comprovante de residência, atestado médico, declaração 

de imposto de renda ou outro documento que comprove a dependência) e documentação comprobatória da condição 

de renda da família de origem, quando a Comissão de Avaliação Socioeconômica julgar necessário. 

8 – Para candidatos/as que residam com outros familiares ou responsáveis, que não sejam seus pais, será realizado um 

estudo de caso para verificar a legitimidade das informações prestadas. A Comissão de Avaliação Socioeconômica 

poderá solicitar documentos da família de origem e realizar estudos de casos, quando julgar necessário.  

9 – Para membros declarados na composição do grupo familiar que tenham relação de parentesco com o/a 

candidato/a como avós, tios/as, primos/as, sobrinhos/as, cunhados/as, entre outros, que residam no mesmo domicílio 

do/a candidato/ a, poderá ser solicitado documentação que comprove o vínculo de dependência (termo de guarda, 

tutela ou assemelhados, atestado médico, declaração de imposto de renda ou outro documento que comprove a 

dependência). 

10 – Nos casos de guarda compartilhada, considera-se a renda do pai/mãe ou responsável que ficar mais tempo com 

o/a filho/a, e o valor da pensão alimentícia recebida. Se não houver pagamento de pensão alimentícia e o/a filho/a 

ficar em tempo igual com os pais, será considerada a renda de ambos.  

11 – Para candidatos/as solteiros/as, e sem renda própria, independentemente da idade, será solicitada a 

documentação da família de origem, mesmo quando residente em domicílio diferente daquela. 

12 – Será considerado como independente da família o/a candidato/a casado/a ou que comprovar possuir histórico de 

trabalho, de renda e residência distinta à do grupo familiar de origem, anterior ao seu ingresso na EPAMIG. 

 

 


