
 

        

 

 

ANEXO 1 

 

 

Serão destinadas 37 vagas aos acadêmicos pagantes do Curso de Geografia, para o 

Trilhas e Trilho 2019 - Mendoza conforme item 5.1 do edital. 

Será destinada 1 (uma) vaga para acadêmicos em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica do curso de graduação de geografia, conforme parecer da Assistente 

Social da Universidade do Estado de Santa Catarina/UDESC- Campus I. 

O acadêmico selecionado ficará isento da taxa de R$300,00 (trezentos reais), a 

qual será custeada pelo Programa de Educação Tutorial - PET, ficando encarregado 

apenas por eventuais gastos pessoais durante a viagem. 

Será levado em consideração o seguinte critério: 

 

● Participar de programas que se enquadre no Índice Socioeconômico (ISE) 

já previstos pela UDESC, tais como Auxílio Moradia, Auxílio Emergencial e 

Auxílio Alimentação. 

 

O Índice Socioeconômico é resultado da análise socioeconômica e calculado por 

meio de uma fórmula matemática, levando em consideração os seguintes elementos: 

 

ISE = RF * ME * DDC * RPR * VAAS 

N * 100 

 

Legenda: 

 

ISE: Índice socioeconômico; 

RF: Renda Familiar Bruta Mensal; 

ME: Moradia do Estudante (alugada= 0,8; financiada= 0,9; própria quitada ou 

cedida= 1) 

DDC: Despesa com tratamento de Doença Crônica no núcleo familiar (sim = 0,9; 

não = 1) 

RPR: Reside com os pais/responsáveis financeiros (sim = 1; não = 0,95); 

VAAS*: Valor de Abatimento para Agravantes Sociais, avaliados por Assistente 

Social, mediante garantia de sigilo profissional e respeito ao usuário (definidas em 0,7; 

0,8; 0,85; 0,9; 1); *Considera-se agravantes sociais: conflitos familiares, desemprego 

persistente, número de pessoas com doenças na família, possuir no núcleo familiar 

crianças, adolescentes, deficientes e idosos (maior 65 anos), famílias sustentadas 

somente com aposentadorias de idosos, doenças mentais, crônicas e incapacitantes que 

justifiquem a atual condição de vulnerabilidade, situação de desamparo total 

apresentada pelo discente, violações de direitos, reclusão, dependência química, outras 

situações não previstas consideradas de extrema vulnerabilidade social. N = Número de 

indivíduos pertencentes ao núcleo familiar. 


