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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DOCUMENTAL E 

PESSOAL (QDP) 
 

QUESTÃO 01: 

 1,00 ponto: mora e/ou trabalha no campo o sujeito e a família; 

 0,75 ponto: mora e/ou trabalha no campo o sujeito; 

 0,50 ponto: mora e/ou trabalha no campo a família; 

 0,25 ponto: morou e/ou trabalhou no campo o sujeito e/ou a família; 

 0,00 ponto: sem relação de trabalho e/ou moradia com o campo; 

 

QUESTÃO 02: 

 1,00 ponto: sim; 

 0,00 ponto: não; 

 

QUESTÃO 03: 

 1,00 ponto: sempre em escola pública e/ou comunitária (CFR/EFA); 

 0,50 ponto: parcialmente em escola pública e/ou comunitária; 

 0,25 ponto: sempre estudou em escola privada; 

 

QUESTÃO 04: 

 1,00 ponto: participa atualmente; 

 0,50 ponto: participou; 

 0,00 ponto: não participa / não participou / sem declaração; 

 

QUESTÃO 05: 

 1,00 ponto: até 03 salários mínimos; 

 0,75 ponto: maior que 03 e até 05 salários mínimos; 



 0,50 ponto: maior que 05 e até 07 salários mínimos; 

 0,25 ponto: maior que 07 salários mínimos; 

 

QUESTÃO 06: 

 1,00 ponto: nunca cursou; 

 0,75 ponto: cursou mas não concluiu / abandonou; 

 0,50 ponto: está cursando outro curso superior; 

 0,25 ponto: concluiu outro curso superior; 

 

QUESTÃO 07: 

 INTERESSE: 

 0,50 ponto: contribuir com organizações do campo; 

  contribuir com a educação do campo; 

  contribuir com a sua comunidade; 

  contribuir com o desenvolvimento territorial rural; 

 0,25 ponto: interesse individual; 

 0,00 ponto: sem justificativa; 

 

 OBJETIVO: 

 0,50 ponto: contribuir com organizações do campo; 

  contribuir com a educação do campo; 

  contribuir com a sua comunidade; 

  contribuir com o desenvolvimento territorial rural; 

 0,25 ponto: objetivo individual; 

 0,00 ponto: sem justificativa; 

 

QUESTÃO 08: 

 1,00 ponto: sim; 

 0,00 ponto: não; 

 

QUESTÃO 09: 

 1,00 ponto: na sua própria comunidade; 

 0,50 ponto: em outras localidades; 

 0,00 ponto: não possui local; 



 

QUESTÃO 10: 

 1,00 ponto: movimentos sociais, sindicatos rurais, igrejas, ONG; 

 0,50 ponto: empresas privadas; 

 0,00 ponto: sem local / sem declaração; 

 

 


