
Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

Edital Nº 7/2021 - ROO-GAB/ROO-DIR/CRONDON/RTR/IFMT

O Diretor-Geral do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – Campus Rondonópolis,
no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria nº 733, de 19 de abril de 2021, publicada no Diário
Oficial da União no dia 20 de abril de 2021, re ficada pela Portaria nº 985, de 10 de maio de 2021, publicada no
Diário Oficial da União no dia 10 de maio de 2021, torna público o presente edital referente ao processo sele vo
de estudantes para o Programa de Assistência Estudan l na modalidade Apoio Pedagógico - Auxílio Monitoria
Didática Remota.

1 DO OBJETIVO1 DO OBJETIVO

1.1 O presente edital visa fomentar o desenvolvimento de Monitorias Didá cas Remotas nas quais os estudantes
possam:
a) vivenciar a prática docente e a vida acadêmica por meio de atividades de ensino, pesquisa e extensão;
b) propor, sob orientação docente, formas de acompanhamento de estudantes com dificuldades de
aprendizagem; e 
c) ofertar atividades que minimizem a defasagem de estudos/conteúdos, a evasão e a retenção escolar.

2 DA JUSTIFICATIVA E MODALIDADE2 DA JUSTIFICATIVA E MODALIDADE

2.1 O Regulamento Didá co do IFMT, aprovado pela Resolução nº 081, de 26 de novembro de 2014, em seu Art.
243, define a Monitoria como: “a a vidade acadêmica que oportuniza ao estudante experiência de vida
acadêmica, através de par cipação em a vidades de organização e desenvolvimento de componentes
curriculares, em a vidades de apoio a estudantes, supervisionadas pelo docente responsável pelo componente
curricular.”.

2.2 Resolução nº 095, de 18 de outubro de 2017, referente ao Regulamento Geral da Polí ca de Assistência
Estudan l do IFMT, trás em seu Art.16 alínea “e”, a modalidade de incen vo ao Desempenho Escolar e Acadêmico
- Monitoria Didática.

2.3 O Auxílio Monitoria Didá ca Remota refere-se à concessão de auxílio financeiro para estudantes selecionados,
conforme os obje vos dispostos no Item 1.1 deste edital, a fim de prestar apoio pedagógico aos demais discentes
que possuem dificuldade no processo de aprendizagem.

3 DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO3 DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO

3.1 O estudante participante deste processo seletivo deve:
- estar matriculado e frequente em qualquer curso presencial oferecido pelo IFMT – Campus Rondonópolis;
- não estar com a matrícula trancada, nem estar afastado por qualquer motivo;
- ser oriundo dos  2º e 3º anos de qualquer curso do Ensino Médio Integrado (EMI) ou a par r 2º semestre dos
cursos superiores ofertados pelo IFMT – Campus Rondonópolis;
- não possuir vínculo emprega cio com esta Ins tuição de Ensino ou com qualquer outra ins tuição, durante a
vigência do auxílio;
- ter disponibilidade de 10 horas semanais para o cumprimento das atividades de monitoria;
- demonstrar habilidades com a disciplina escolhida;
- ter acesso à internet e utilizar as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação;

Parágrafo único: A não observância de um dos critérios acima impossibilita o estudante de concorrer a este
processo seletivo.



4 DAS VAGAS E VIGÊNCIA4 DAS VAGAS E VIGÊNCIA

4.1 O Auxílio Monitoria Didá ca Remota terá vigência de 4 meses, a par r de agosto de 2021, sendo ofertadas 10
(dez) vagas com pagamento de auxílio mensal no valor de 300 reais.

NÚMERO DE

BOLSAS
MONITORIA

PROFESSOR

ORIENTADOR

VALOR MENSAL

DO AUXÍLIO

01
Algoritmos e

Programação
Marcel Jesus Dias RS 300,00

01 Banco de Dados Carlos Gracioli Neto RS 300,00

01
Fundamentos de

Matemática
Liziani Mello Wesz RS 300,00

01
Linguagem de

Programação
Cleber Alves Feitosa RS 300,00

01
Língua Portuguesa /

Produção de Texto

Arlete Fonseca de

Oliveira
RS 300,00

01 Matemática
Admilson Rodrigues

de Carvalho
RS 300,00

01
Princípios das Operações

Unitárias
Diego Dias Carneiro RS 300,00

01 Química Analítica
Edimarcio Francisco

da Rocha
RS 300,00

01 Química II
Rudinei Itamar

Tamiosso Wesz 
RS 300,00

01 Química III Nilton César Ribeiro RS 300,00

Parágrafo Único: É vedado ao estudante o acúmulo de a vidades de monitoria, devendo optar pela par cipação
como monitor em apenas uma delas.

5 DAS INSCRIÇÕES E RECURSO5 DAS INSCRIÇÕES E RECURSO

5.1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá ler este edital e cer ficar-se de que preenche todos os
requisitos exigidos.

5.2 As inscrições serão realizadas de forma on-line entre o período de 01 a 04 de julho de 2021 (encerrando-se às
23h59, horário de Mato Grosso), por meio de formulário eletrônico, cujo link será disponibilizado no site
www.roo.ifmt.edu.br, especificamente no ícone “Notícias” do Portal IFMT.

5.3 O candidato deverá preencher corretamente o formulário de inscrição com os seus dados pessoais e as demais
informações exigidas.

5.4 O candidato poderá se inscrever para par cipar do processo sele vo em até 02 (duas) monitorias dis ntas,
devendo, porém, ao final optar pela participação como monitor em apenas uma delas. 

5.5 O pedido de recurso, se necessário, deverá ser realizado de forma on-line no dia 08 de julho de 2021, a par r



das 13h, (encerrando-se às 23h59, horário de Mato Grosso), por meio de formulário eletrônico, cujo link será
disponibilizado no site www.roo.ifmt.edu.br, especificamente no ícone “Notícias” do Portal IFMT.

5.6 O IFMT – Campus  Rondonópolis não se responsabiliza pela inscrição via internet não recebida por qualquer
mo vo, seja de ordem técnica dos equipamentos, por falhas de comunicação, conges onamento das linhas, bem
como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados por procedimento indevido dos usuários.

Parágrafo único: O aluno que omi r informações e/ou torná-las inverídicas, fraudar e/ou falsificar documentação,
será excluído do certame.

6 DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO6 DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

6.1 A seleção e avaliação para a concessão do Auxílio Monitoria Didá ca Remota serão executadas pela Comissão
Permanente de Assistência Estudan l do IFMT – Campus Rondonópolis em parceria com os Docentes
Orientadores, a partir dos seguintes critérios:
a) Atendimento dos requisitos para participação;
b) Preenchimento do formulário de inscrição dentro do prazo de inscrição;
c) Participação na entrevista avaliativa remota.

6.2 Cabe à Comissão Permanente de Assistência Estudan l, tendo como base o disposto nos itens 3 e 5 deste
edital, a análise do formulário no ato da inscrição.

6.3 A entrevista será realizada pelo docente orientador, observando os seguintes critérios:
a) Demonstrar habilidades na monitoria escolhida;
b) Utilizar as tecnologias digitais de comunicação e informação;
c) Capacidade de comunicação e de colaboração;
d) Interesse geral do candidato à monitoria;
e) Criatividade;
f) Iniciativa;
g) Disponibilidade do candidato.

Parágrafo único: O docente orientador poderá optar pela análise do bole m escolar e/ou aplicação de a vidade
avaliativa durante a realização da entrevista remota para verificação das habilidades na disciplina escolhida.

NÚMERO

DE

BOLSAS

MONITORIA PÚBLICO-ALVO
CRITÉRIOS DE

SELEÇÃO
PROCESSO DE SELEÇÃO

01
Algoritmos e

Programação

TADS / Ensino

Médio Integrado

Ter sido aprovado em

disciplina de

Algoritmos ou Lógica

de Programação

Entrevista + Análise do Boletim Escolar

01
Banco de

Dados

TADS / Ensino

Médio Integrado

Ter sido aprovado em

disciplina Banco de

Dados e estar cursando

3º ano de Informática

ou a partir do 4º

semestre do TADS

Entrevista + Análise do Boletim Escolar

01
Fundamentos

de Matemática

LCN / Ensino

Médio Integrado

Ter sido aprovado na

disciplina Fundamentos

de Matemática I

Entrevista + Análise do Boletim Escolar

+ Atividade Avaliativa

01
Linguagem de

Programação

TADS / Ensino

Médio Integrado

Ter sido aprovado em

disciplina de

Programação e estar

cursando o 3º ano de

Informática ou a partir

do 3º semestre do

TADS

Entrevista + Análise do Boletim Escolar



01

Língua

Portuguesa /

Produção de

Texto

Ensino Médio

Integrado e LCN

Ter sido aprovado na

disciplina Língua,

Linguagem e Discurso

Entrevista + Análise do Boletim Escolar

01 Matemática
Ensino Médio

Integrado

Ter sido aprovado nas

disciplinas de

Matemática I e II e estar

cursando o 3º ano

Entrevista + Análise do Boletim Escolar

01

Princípios das

Operações

Unitárias

Ensino Médio

Integrado

Ter sido aprovado em

disciplina de Princípios

de Operações Unitárias

Entrevista + Análise do Boletim Escolar

01
Química

Analítica

Ensino Médio

Integrado

Ter sido aprovado em

disciplina de Química

Analítica I, com média

maior ou igual a 7, e

estar cursando o 3º ano

Entrevista + Análise do Boletim Escolar

01 Química II
Ensino Médio

Integrado

Ter sido aprovado nas

disciplinas de Química I

e II  e estar cursando o

3º ano

Entrevista + Análise do Boletim Escolar

01 Química III
Ensino Médio

Integrado

Ter sido aprovado nas

disciplinas de Química 

I e II  e estar cursando o

3º ano

Entrevista + Análise do Boletim Escolar

6.4 O Cronograma de Entrevistas será publicado dia 05 de julho de 2021 no site www.roo.ifmt.edu.br,
especificamente no ícone “Notícias” do Portal IFMT.

6.5 A entrevista remota acontecerá entre os dias 06 e 07 de julho de 2021, via Google Meet, conforme informado
no Cronograma de Entrevistas.

7 DAS FUNÇÕES DO MONITOR7 DAS FUNÇÕES DO MONITOR

7.1 O monitor deverá cumprir a carga horária de 10 (dez) horas semanais, divididas entre  as a vidades de
atendimento, planejamento e estudo, sendo: 06 (seis) horas dedicadas ao atendimento e 04 (quatro) horas
dedicadas ao planejamento e estudo.

7.2 A distribuição da carga horária semanal de trabalho deverá ser planejada em conjunto com o orientador,
sendo, 06 horas para atendimento e 04 horas para planejamento e estudo.

7.3 São atribuições do monitor:
- planejar em conjunto com o Orientador a carga horária semanal, de modo a contemplar planejamento, estudo e
atendimento;
- apresentar para o docente orientador os relatórios mensais, expondo o trabalho desenvolvido;
- participar das reuniões remotas com o orientador para planejamento e avaliação;
- desempenhar adequadamente a função de colaborador com o processo ensino aprendizagem, seguindo o
cronograma de trabalho combinado com o docente orientador da monitoria;
- preparar os conteúdos a serem ministrados nas sessões de estudo em conformidade com o docente da Área de
conhecimento;
- reunir-se periodicamente com o docente orientador para planejamento das ações a serem desenvolvidas, e
avaliar as ações já implementadas;

7.4 O monitor terá que preencher o relatório mensal de frequência, com acompanhamento do professor
orientador e entregar na data que será estipulada no cronograma;



7.5  É vedado ao monitor o exercício das seguintes atribuições:
- substituir o professor em suas atividades docentes;
- realizar correção de provas e trabalhos ou atribuir qualquer forma de nota/conceito aos estudantes;
- preparar provas parciais ou finais;
- realizar trabalhos de responsabilidade dos discentes em atendimento;
- supervisionar atividades de estágio ou qualquer outra atividade pedagógica.

Parágrafo único: O monitor só fará jus ao cer ficado de monitoria se permanecer na função até o final da vigência
deste edital, com assiduidade e pontualidade.

8 DAS FUNÇÕES DO DOCENTE-ORIENTADOR8 DAS FUNÇÕES DO DOCENTE-ORIENTADOR

8.1 O docente orientador deverá exercer as seguintes atividades:
- selecionar os monitores;
- estimular a prática de estudo em grupo;
- acompanhar o trabalho desenvolvido pelos monitores, reunindo-se com eles periodicamente, garan ndo-lhes o
acesso ao conhecimento específico necessário e esclarecendo-lhes as dúvidas;
- participar das reuniões de avaliação da monitoria;
- apresentar no início das atividades de monitoria o planejamento de atividades e o cronograma de atendimentos;
- acompanhar o preenchimento e entrega do relatório de frequência e encaminhá-lo assinado à  Comissão
Permanente de Assistência Estudantil.

Parágrafo único: Os relatórios de frequência entregues com atraso não justificarão o pagamento da bolsa.

9 DO CRONOGRAMA9 DO CRONOGRAMA

Abertura do Edital 30/06/2021

Inscrição  on- line 1 a 4/07/2021

Divulgação do Cronograma de Entrevista 05/07/2021

Entrevistas on-line 06 e 07/07/2021

Divulgação da lista de classificação preliminar 08/07/2021

Pedido de recurso on-line 08/07/2021 a partir das 13h

Divulgação do Resultado Final 09/07/2021

9.1 As informações serão divulgadas através do site www.roo.ifmt.edu.br, especificamente no ícone “No cias” do
Portal IFMT.

10 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS10 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 As informações fornecidas no formulário de inscrição e o seu correto preenchimento são de responsabilidade
do estudante e/ou de seu responsável, caso seja menor de idade.

10.2 O acompanhamento das a vidades realizadas pelo aluno monitor é de total responsabilidade do orientador,
cabendo à Comissão Permanente de Assistência Estudan l somente solicitar o pagamento, mediante a entrega do
relatório.

10.3 A inscrição do aluno neste processo sele vo implica o reconhecimento e aceitação de todas as condições
previstas neste edital e de suas possíveis alterações.

10.4 O aluno terá seu auxílio suspenso a pedido, ou cancelado se incorrer em um dos seguintes motivos:
a) reprovar em alguma disciplina durante o ano le vo e/ou semestre que es ver cursando, conforme grade do
curso;
b) não entregar os relatórios de frequência em até 5 dias úteis após o término do período de pagamento.

10.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Assistência Estudantil e a Direção-Geral.

Rondonópolis, 30 de junho de 2021.

Diogo Italo Segalen da Silva
Diretor-Geral
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