
ANEXO VII

Prezado estudante, durante o preenchimento do questionário atente para os seguintes
termos:

ORIENTAÇÃO SEXUAL

Heterossexual: É a pessoa que possui atração sexual/emocional por outra pessoa do
sexo oposto.

Homossexual: É a pessoa que possui atração sexual/afetiva por outra pessoa do mesmo
sexo.

Bissexual: É a pessoa que possui atração sexual/afetiva por pessoa tanto do mesmo
sexo como do sexo oposto.

Travesti: É a pessoa que não se considera completamente pertencente ao sexo oposto.
Travestis realizam modificações corporais parciais.

Transexual: É a pessoa que não se sente identificada com o seu corpo e o seu gênero
psicológico  não  corresponde  ao  físico.  Pode  acontecer  em  homens  que  se  sentem
mulheres ou mulheres que se sentem homens.

ESPECIFICIDADES SOCIAIS, ÉTNICAS, CULTURAIS 

Família indígena: Família descendente dos povos originários do país.

Família  quilombola: Família  descendente  de  escravos  refugiados  em quilombos,  ou
descendentes de escravos negros cujos antepassados no período da escravidão fugiram
dos  engenhos  de  cana-de-açúcar,  fazendas  e  pequenas  propriedades  para  formar
pequenos vilarejos chamados de quilombos.

Família  ribeirinha: família  que  reside  em  pequenas  comunidades  ou  isoladas,  às
margens ou nas proximidades dos rios, se caracteriza por ter como principal atividade de
subsistência a pesca e por praticar agricultura de subsistência, com a criação de animais
de pequeno porte e extrativismo vegetal. 

Família de pescadores: Família que utiliza os recursos pesqueiros extraídos da água
doce ou salgada para fins comerciais ou de subsistência.

Família assentada: Família que depois de ter sido assentada em Projetos da Reforma
Agrária, firmou com o INCRA contrato de concessão de uso de terra e recebeu o Título de
Domínio  inegociável  pelo  prazo  de  dez  anos.  Essas  famílias  exploram  a  terra  para
produção de bens agrícolas e agropecuários.

Família  acampada: Família  que se  encontra  organizada em movimentos  sociais  que
lutam por acesso à terra e à moradia, tanto na cidade quanto no campo.

Família cigana: Família heterogênea. De acordo com seu padrão tradicional de fixação e
deslocamento,  pode  ser  nômade  (não  se  fixa),  seminômade  (se  desloca  e  se  fixa
temporariamente) ou sedentária (fixa).



Família de catadores de material reciclável: Família na qual um ou mais componentes
têm como atividade  econômica  a  coleta  de  material  reciclável  e  reaproveitável  como
papel, papelão, vidro, etc.

Família  de agricultores familiares:  Família  cuja  sobrevivência  vincula-se à atividade
agropecuária, praticada, predominantemente, com a força de trabalho familiar, em âmbito
doméstico,  na  produção  para  autoconsumo  e  comercialização  do  excedente.  As
atividades  agrícolas  desenvolvidas  por  essas  famílias  podem  envolver  o  cultivo  de
hortaliças, plantas medicinais, frutas, flores, bem como a criação de animais de pequeno
porte, etc.

Família  atingida  por  empreendimento  de  infraestrutura:  Família  que  precisar  ser
deslocada  de  sua  residência  devido  à  construção  de  barragens,  estradas,  portos,
aeroportos e outros empreendimentos de infraestrutura. Não se incluem nessa categoria
os deslocados para construção de empreendimentos privados, como shopping center e
supermercados, nem atingidos por catástrofes naturais, como deslizamentos e enchentes.


