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BAREMA AVALIATIVO
INDICADOR
Raça /Domicílio /Território
(RDT)

VARIÁVEIS
Raça/Etnia: preta, parda, indígena, quilombola
Raça/Etnia: outra
Condição da residência: Alugada
Condição da residência: Financiada
Condição da residência: Cedida
Condição da residência: Própria
Material da construção da residência: taipa, madeira, palha
Material da construção da residência: alvenaria (não cimentada)
Material da construção da residência: alvenaria (cimentada)
Constituição da residência: ausência de quarto, sala, cozinha, banheiro
Constituição da residência: tem no mínimo quarto, sala, cozinha e banheiro
Abastecimento de água: não possui rede pública de distribuição
Abastecimento de água: possui rede pública de distribuição
Coleta de lixo: não possui coleta
Coleta de lixo: possui coleta
Iluminação: não possui iluminação elétrica
Iluminação: possui iluminação elétrica
Rua: não é calçada/pavimentada
Rua: apenas uma parte é calçada/pavimentada
Rua: totalmente calçada/pavimentada
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Escoamento sanitário: não possui banheiro ou sanitário
Escoamento sanitário: não possui fossa/saneamento
Escoamento sanitário: fossa/saneamento
Disponibilidade de serviços no território: o território não possui nenhuma política da lista
Disponibilidade de serviços no território: o território possui pelo menos uma política da lista
Disponibilidade de serviços no território: o território possui todas as políticas da lista
Caracterização da família (CF) Especificidade étnico/cultural: possui alguma especificidade
Especificidade étnico/cultural: não possui alguma especificidade
Composição da família: possui criança e/ou idoso na composição
Composição da família: não possui criança e/ou idoso na composição
Acesso a benefícios: tem acesso ao BPC e/ou PBF
Acesso a benefícios: não tem acesso ao BPC e/ou PBF
Possui pessoa com deficiência na composição da família
Não possui pessoa com deficiência na composição da família
Possui pessoa com doença grave ou incapacitante na composição da família
Não possui pessoa com doença grave ou incapacitante na composição da família
Possui pessoa gestante na composição da família
Não possui pessoa gestante na composição da família
Possui pessoa com outra especificidade da lista na composição da família
Não possui pessoa com outra especificidade da lista na composição da família
Vulnerabilidades específicas: possui alguma vulnerabilidade específica
Vulnerabilidades específicas: não possui alguma vulnerabilidade específica
Renda familiar per capita:não possui nenhuma renda
Renda familiar per capita: até ¼ de salário mínimo
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Realidade escolar (RE)

ENTREVISTA SOCIAL

Renda familiar per capita: acima de ¼ até ½ salário mínimo
Renda familiar per capita: acima de ½ até 1 salário mínimo
Renda familiar per capita: acima de 1 até 1,5 salário mínimo
Renda familiar per capita: acima de 1,5 salário mínimo
Origem escolar: estudou apenas em escola pública
Origem escolar: estudou parte em escola pública e parte em particular com bolsa
Origem escolar: estudou parte em escola pública e parte em particular sem bolsa
Origem escolar: estudou apenas em escola particular com bolsa
Origem escolar: estudou apenas em escola particular sem bolsa
Escolaridade da família: possui componentes não alfabetizados ou Criança e/ou adolescente
fora da escola
Escolaridade da família: todos os componentes da família são alfabetizados e/ou todas as
crianças e/ou adolescentes frequentam a escola
Sistema de cotas: ingressou no IF por sistema de cotas
Sistema de cotas: ingressou no IF por ampla concorrência
Necessidade educacional específica: possui alguma necessidade
Necessidade educacional específica: não possui nenhuma necessidade
Acesso a transporte: tem custo com transporte
Acesso a transporte: não tem custo com transporte
Instrumental técnico operativo específico do Serviço Social de análise subjetiva, onde serão
estudadas as manifestações advindas das expressões da questão social.
O roteiro da entrevista estará de acordo com as informações do questionário
socioeconômico, respeitando a individualidade da cada sujeito e resguardado o sigilo das
informações das quais se tome conhecimento por meio da entrevista.
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Pontuação de 0 A 100
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O resultado da pontuação do Barema será obtido a partir da seguinte fórmula:
RDT.2 + CF.6 + RE.2= Pontuação do Barema (PB)
10
Atente que nos casos em que se utilizar o Barema Avaliativo e a entrevista Social, o resultado final será obtido através da
fórmula:
PB + PES = Pontuação final (PF)
2
PB: Diz respeito a pontuação do Barema
PES: Diz respeito a pontuação da Entrevista social
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