
MARINHA DO BRASIL
COMANDO EM CHEFE DA ESQUADRA

NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORIENTAÇÕES INICIAIS DO PROJETO INVESTINDO NO FUTURO

Seja bem-vindo ao PROJETO INVESTINDO NO FUTURO, mais um projeto

desenvolvido pelo NAS/COMEMCH. Ele tem como objetivo, contribuir na formação

educacional  dos dependentes  dos militares  e  servidores  civis que cursam os ensinos

fundamental e médio.

Para podermos atuar de forma qualificada no Projeto, é necessário conhecermos

algumas questões  da sua família  e,  por  isso,  pedimos o preenchimento da Ficha de

Inscrição  e  do  Questionário  Inicial  que  se  seguem.  Tais  documentos  deverão  ser

entregues na recepção do NAS até o dia 15 de Janeiro. Anexos a eles, deverão constar

os seguintes documentos:

- cópia de documento que comprove que o aluno é dependente instituído na MB;

- cópia de documento comprobatório do ano letivo do dependente;

- cópia do último BP; e

- cópia das despesas mensais.

Toda a documentação apresentada será avaliada pelas Oficiais do Serviço Social.

Os  militares,  servidores  civis  e  respectivos  dependentes  que  atenderem  a  todos  os

requisitos  do  Projeto  serão  contemplados,  informados  por  mensagem  e  deverão

comparecer com seus dependentes inscritos no projeto, no dia 22 de janeiro de 2019, às

09h30, no auditório da ComForSup, para assistirem a peça teatral “Educação Financeira

vem de berço”. Os kits escolares serão entregues após o evento.

No  caso  de  impossibilidade  de  comparecimento,  deverá  ser  designada  a

participação de um membro da família.

Outras informações serão divulgadas oportunamente.

Equipe NAS/COMEMCH
                                                                                                   (Telefone: 2189-1170)

Niterói/RJ, 16  de dezembro de 2019.



MARINHA DO BRASIL
COMANDO EM CHEFE DA ESQUADRA

NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJETO INVESTINDO NO FUTURO
FICHA DE INSCRIÇÃO

Eu ____________________________________________,_________________,
                                                   (Nome do militar/SC)                                           (Posto/Grad./Cat. Func.)
_____________, servindo presentemente ___________________, ________________,
          (NIP)                                                                              (OM)                                 (telefone)
residindo atualmente _____________________________________________________
                                                                      (Endereço)
_____________________________________________, ________________________,
                                                                                                              (telefone)
solicito a inscrição no Projeto Investindo no Futuro. Estou ciente que eu ou um familiar
deveremos participar de todas as atividades previstas e entregar todos os documentos
necessários  para  poder  receber  os  benefícios  que  serão  disponibilizados  aos  meus
dependentes matriculados nos ensinos fundamental e médio. 

NOME DO FAMILIAR:__________________________________________________
TELEFONE: ___________________________________________________________

NOME DO DEPENDENTE: _______________________________________________
DATA DE NASCIMENTO: _______________________________________________
ESCOLA ONDE ESTUDA: _______________________________________________
ANO LETIVO QUE CURSARÁ EM 2020: ___________________________________

NOME DO DEPENDENTE: _______________________________________________
DATA DE NASCIMENTO: _______________________________________________
ESCOLA ONDE ESTUDA: _______________________________________________
ANO LETIVO QUE CURSARÁ EM 2020: ___________________________________

NOME DO DEPENDENTE: _______________________________________________
DATA DE NASCIMENTO: _______________________________________________
ESCOLA ONDE ESTUDA: _______________________________________________
ANO LETIVO QUE CURSARÁ EM 2020: ___________________________________

____________________, ______ de ________________ de 20____.

_______________________________________________
                                                      (Assinatura do militar/SC) 



QUESTIONÁRIO INICIAL DO PROJETO INVESTINDO NO FUTURO

IDENTIFICAÇÃO DO MILITAR/SC
Posto/Graduação/Cat. Func.:________________           OM: ______________________
Sexo: (   )M  (    )F                Idade: ______                    Estado civil: _______________
Naturalidade: __________________ 
Escolaridade: __________________   (   ) completo   (   ) incompleto   (  ) cursando

IDENTIFICAÇÃO DO CÔNJUGE/COMPANHEIRO (incluindo união estável)
Sexo: (   )M  (    )F                Idade: ______                     Estado civil: _______________
Grau de parentesco: ____________
Naturalidade: _________________ 
Escolaridade: _________________   (   ) completo   (   ) incompleto   (  ) cursando
Profissão: ____________________

IDENTIFICAÇÃO DOS FILHOS

NOME IDADE ESCOLARIDADE ESCOLA

PARTICULAR /

PÚBLICA

Caso tenha filho(as) em Escola particular:
Possui Bolsa de Estudo? (  ) SIM     (  ) NÃO         Se Sim, qual é a porcentagem? _____
Valor pago da mensalidade de cada filho(a):___________________________________
Motivo da escolha pela escola particular: _____________________________________
______________________________________________________________________

ORÇAMENTO DOMÉSTICO
Cônjuge/companheiro(a) trabalha? (   ) Sim  (   ) Não      Local:________________
Ocupação:_________________                                                Salário líquido: ________
Outro membro da família contribui com a renda familiar? (   ) Sim     (   ) Não
Qual o valor da contribuição? _______________
O valor recebido é oriundo de onde? 



(   ) Emprego  (   ) Pensão   (   ) Bolsa estudantil   (   ) Outro. Qual? ________________
Renda líquida total da família:_____________
A família possui empréstimos? (   ) Sim     (   ) Não                    Quantos: ____________
Valor mensal dos empréstimos: _______________
Motivo dos empréstimos: 
(  ) Habitação  (  ) Automóvel  (  ) Saúde  (  ) Educação  (  ) Outro. Qual? ___________

Tipo de moradia: (   ) própria         (   ) cedida 
     (   ) alugada.       Valor aluguel: _____________
     (   ) financiada.   Valor mensal do financiamento: ________________

Despesas mensais: 
(  ) Transporte escolar.         Valor:________ 
(  ) Cursos de Idiomas.         Valor:________
(  ) Aulas de Esportes.          Valor:________ 
(  ) Plano de Saúde.              Valor:________
(  ) Outros.                            Valor:________

Seus filhos têm conhecimento sobre a renda e despesas da família?   (   ) Sim     (   ) Não
A família acompanha os gastos por meio de planilha financeira?        (   ) Sim    (   ) Não
Atualmente, a renda da família supre todas as contas?                        (   ) Sim     (   ) Não
Por quê? _______________________________________________________________

EDUCAÇÃO
Em relação aos gastos com a educação dos seus filhos você:
(   ) gostaria de gastar mais. Por quê? ________________________________________
(   ) gostaria de gastar menos. Por quê? ______________________________________
(   ) acha que gasta o suficiente. Por quê? _____________________________________

O que motivou a escolha da  atual Escola dos seus filhos? ________________________
______________________________________________________________________

Você está satisfeito com a qualidade da educação recebida pelos seus filhos na escola?
(   ) Sim   (   ) Não. Por quê? ______________________________________________
______________________________________________________________________


