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1. DA ABERTURA

O Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso,
através do Diretor-Geral e de acordo com as disposições da legislação em vigor, Torna Público que no período de 30 de
março a 11 de abril 2021, estarão abertas as inscrições para o processo seletivo, para matriculas por meio de Reopção de
Curso (Transferência Interna), Transferência Externa e Admissão de Portador de Diploma de Graduação , para
preenchimento de 837 (oitocentos e trinta e sete) vagas nos cursos de graduação em funcionamento neste Campus,
conforme distribuição apresentada na tabela do item 1.3.

1.1 Da Validade
O resultado do processo seletivo classificatório 2021/1 previsto neste edital, será válido apenas para o preenchimento de vagas
do período letivo 2021/1.

1.2. Dos Requisitos para a Inscrição
Em consonância com o que está disposto no Regulamento Didático do IFMT, aprovado pela Resolução CONSUP Nº 081, de 26
de novembro de 2020, para concorrer às vagas ofertadas por este Edital, o candidato deverá atender ao que dispõem os
subitens que seguem.

1.2.1. Do Ingresso por Reopção de Cursos (Transferência Interna)
A reopção de curso é permitida aos estudantes regularmente matriculados no IFMT Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da
Silva para a mudança de turno ou do curso de origem para outro curso de mesmo nível, obedecendo à seguinte ordem de
prioridade:

I. mesma modalidade e área ou eixo afim;

II. mesma modalidade e outra área ou eixo;

III. outra modalidade e área ou eixo afim.

Para participar do processo seletivo nesta modalidade, o candidato deverá:

I. estar regularmente matriculado no IFMT Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva;

II. ter cursado componentes curriculares que não ultrapassem 50% (cinquenta por cento) da carga horária total do curso;

III. ter concluído o primeiro semestre, independentemente se curso anual ou semestral;

IV. ter concluído com êxito 60% (sessenta por cento) da carga horária prevista para o primeiro semestre dos cursos cuja
matrícula seja por disciplina; e

V. estar regular perante o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade).

Para se inscrever o candidato deverá apresentar um histórico emitido pelo Sistema Acadêmico e comprovante de endereço para
atualização cadastral.

1.2.2. 1.2.2. Do Ingresso por Transferência Externa

A Transferência Externa é permitida a qualquer estudante, devidamente matriculado em instituição de ensino superior, em curso
reconhecido/autorizado pelo MEC. Esta opção se aplica também a estudantes oriundos de outros campi do IFMT.

Para participar do processo seletivo nesta modalidade, o candidato deverá:



I. ser oriundo do mesmo curso ou curso afim, autorizado e/ou reconhecido pelo MEC;

II. estar regularmente matriculado em Instituição de Ensino Superior;

III. ter concluído o primeiro semestre, independentemente se curso anual ou semestral;

IV. ter concluído com êxito 60% (sessenta por cento) da carga horária prevista para o primeiro semestre dos cursos cuja
matrícula seja por disciplina;

V. estar regular perante o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE.

Para inscrever-se o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:

I. Documentos pessoais: Identidade, CPF, Título de Eleitor, Comprovante de Endereço e para os candidatos do sexo
masculino o Documento de Quitação com serviço militar;

II. atestado de matrícula e regularidade perante o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE, atualizado e
com a indicação do termo de autorização/reconhecimento do curso de origem;

III. histórico escolar ou documento equivalente que ateste os componentes curriculares cursados e a respectiva carga
horária, bem como o desempenho do estudante; e

IV. ementa dos componentes curriculares em que obteve aprovação, com a devida descrição da carga horária e bibliografia
utilizada.

1.2.3. Do Ingresso por Admissão de Portador de Diploma de Graduação

Para participar do processo seletivo nesta opção, o candidato deverá ser portador de diploma legalmente reconhecido e para se
inscrever no processo de seleção, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:

I. Documentos pessoais: Identidade, CPF, Título de Eleitor, Comprovante de Endereço e para os candidatos do sexo
masculino o Documento de Quitação com serviço militar;

II. cópia do diploma de graduação;

III. histórico escolar ou documento equivalente que ateste os componentes curriculares cursados e respectiva carga horária,
bem como o desempenho acadêmico do candidato; e

IV. ementários dos componentes curriculares passíveis de aproveitamento, nos quais se discrimine a carga horária e a
bibliografia utilizada.

Os candidatos portadores de diplomas de curso superior de graduação, expedidos fora do país, só poderão concorrer ao
processo seletivo se os diplomas estiverem convalidados por uma Universidade Federal Brasileira.

1.3. Da distribuição das vagas
Para o Período letivo de 2021/1 o Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva oferta as seguintes vagas, no termo deste
Edital, distribuídas por curso e semestre.

Cursos SuperioresCursos Superiores SemestreSemestre VagasVagas

1. Bacharelado em Engenharia da Computação Turno Integral 2º 06

3º 06

4º 15

5º 15

6º 15

8º 15



9º 15

10º 15

2. Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação - Turno Integral 2º 14

3º 14

4º 14

5º 16

6º 16

7º 16

8º 16

9º 17

10º 17

3. Bacharelado em Engenharia Elétrica - Turno Noturno 2º 15

3º 20

4. Bacharelado em Secretariado Executivo – Noturno 2º 30

3º 15

5. Bacharelado em Turismo – Turno Noturno 2º 12

6. Licenciatura em Educação Física – Turno Noturno 5º 05

7. Tecnologia em Construção de Edifícios – Turno Noturno 2º 30

3º 30

4º 30

5º 30

6º 30

8. Tecnologia em Controle de Obras – Turno Noturno 2º 30

3º 30

4º 30



5º 30

6º 30

7º 35

9. Tecnologia em Geoprocessamento – Turno Matutino 2º 15

3º 15

5º 15

6º 15

10. Tecnologia em Geoprocessamento – Turno Noturno 4º 15

11. Tecnologia em Redes de Computadores – Turno Matutino 2º 05

3º 06

4º 10

5º 10

6º 12

12. Tecnologia em Sistemas para Internet – Turno Noturno 2º 15

3º 15

4º 15

5º 15

TOTAL DE VAGASTOTAL DE VAGAS 837837

2. DA INSCRIÇÃO

2.1.Do Edital 
O presente Edital e demais informações estarão disponíveis no portal do IFMT Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva
(http://cba.ifmt.edu.br/inicio/), na Aba EDITAIS/Editais 2021, a partir de 30 de março de 2021.

Ao inscrever-se o candidato assume que tem conhecimento das condições estabelecidas neste Edital e as aceita. Por isso, não
poderá alegar desconhecimento posteriormente.

2.2. Da forma e Período de Inscrição
A inscrição será feita exclusivamente através do endereço eletrônico seleção.ensino@cba.ifmt.edu.br, através do envio do
requerimento próprio (e devidamente preenchido) mais os documentos relacionados nos procedimentos de inscrição abaixo.

O Candidato poderá se inscrever, a partir da publicação deste edital, até o dia 11 de abril de 2021, às 23:59. Inscrições
recebidas após esse horário não serão consideradas.

2.3.Dos Procedimentos para Inscrição.
Os candidatos deverão preencher com atenção um dos requerimentos anexos destes Edital, de acordo com o enquadramento
de sua situação, sendo:

https://cba.ifmt.edu.br/inicio/
mailto:sele%C3%A7%C3%A3o.ensino@cba.ifmt.edu.br


I. ANEXO I destinado à Reopção de Curso (Transferência Interna);

II. ANEXO II destinado à Transferência Externa; e

III. ANEXO III destinado à Admissão de Portador de Diploma de Graduação.

A falta de informações ou erro no preenchimento poderá resultar em desclassificação do candidato.

O requerimento e demais documentos (listados nos itens abaixo) deverão ser enviados em arquivos no formato .PDF para o e-
mail seleção.ensino@cba.ifmt.edu.br, com a denominação do Assunto contendo o Nº deste Edital, nome e sobrenome do
candidato e o tipo de requerimento (Reopção de Curso ou Transferência Externa ou Admissão de Portador de Diploma)

2.3.1. Dos Documentos Necessários aos Candidatos a Reopção de Curso (Transferência Interna).

I - Anexo I – Requerimento de Inscrição para Reopção de Curso (Transferência Interna);

II - Cópia de comprovante de endereço para atualização cadastral; e

III - Cópia do Histórico Escolar emitido pelo Sistema Acadêmico;

2.3.2. Dos Documentos Necessários aos Candidatos a Transferência Externa.

I - Anexo II – Requerimento de Inscrição para Transferência Externa;

II - Cópia dos documentos pessoais: Identidade, CPF, Título de Eleitor, Comprovante de Endereço e para os candidatos do sexo
masculino o Documento de Quitação com serviço militar;

III - Atestado de matrícula e regularidade perante o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE, atualizado e com
a indicação do termo de autorização/reconhecimento do curso de origem;

IV - Cópia do histórico escolar ou atestado em que constem o aproveitamento e a carga horária de cada disciplina cursada, em
que teve a devida aprovação;

V - Documento contendo o número e a data de autorização ou reconhecimento do curso da instituição de origem, caso não
conste no histórico escolar ou no atestado de matrícula;

VI - Documento que ateste a regularidade do candidato perante o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE,
caso não conste do atestado de escolaridade; e

VII - Cópia das ementas das disciplinas cursadas com assinatura do responsável pela instituição de ensino de origem.

2.3.3. Dos Documentos Necessários aos Candidatos a Admissão de Portador de Diploma de Graduação.

I - Anexo III – Requerimento de Inscrição para Admissão de Portador de Diploma de Graduação;

II - Cópia dos documentos pessoais: Identidade, CPF, Título de Eleitor, Comprovante de Endereço e para os candidatos do sexo
masculino o Documento de Quitação com serviço militar;

III - Cópia do histórico escolar;

IV - Cópia do diploma de graduação ou declaração de conclusão de curso e documento comprobatório de solicitação do
diploma. Em caso de diploma emitido por instituição estrangeira é preciso anexar o ato de reconhecimento do curso por
Universidade Federal Brasileira do diploma de graduação; e

V - Cópia das ementas das disciplinas cursadas com assinatura do responsável pela instituição de ensino de origem.

2.4. Da Responsabilidade da Inscrição.
O IFMT não se responsabilizará pela não efetivação da inscrição, motivada por questões de ordem técnica, tais como: falhas de
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de
dados ou impossibilidade de acesso.

Todas as informações prestadas no preenchimento do formulário de inscrição são de total responsabilidade do candidato, que
responderá pela veracidade das informações ali prestadas.

3. DOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DOS CURRÍCULOS E DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS

A seleção e classificação dos candidatos, de que trata o presente Edital, dar-se-á através de análise de currículo e da ementa
das disciplinas do curso ofertado.

A execução da análise curricular é de responsabilidade dos colegiados dos cursos ofertantes das vagas.
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3.1. Da Ordem de Prioridade entre as Modalidades de Matrícula.
As vagas ofertadas serão preenchidas na seguinte ordem de prioridade:

I. Reopção de Curso (Transferência Interna);

II. Transferência Externa de candidato oriundo de Universidade Publica;

III. Transferência Externa de candidato oriundo de Universidade Particular; e

IV. Admissão de Portador de Diploma de Graduação.

3.2. Dos Critérios de Classificação do Candidatos.
Os documentos dos candidatos serão encaminhados às respectivas coordenações de curso, que procederão as análises junto
aos colegiados de curso, que emitirão parecer quanto a classificação e enquadramento do semestre compatível ao currículo
apresentado.

A análise dos currículos e classificação dos candidatos será feita obedecendo os seguintes critérios:

I. menor número de disciplinas a serem cursadas por semestres ou módulos anteriores ao do enquadramento;

II. menor prazo para integralização curricular;

III. menor número de reprovações;

IV. candidato mais idoso.

Aos candidatos selecionados será emitido, pela coordenação do respectivo curso, com anuência do colegiado, um Plano
Individual de Equivalência, contendo:

I. a classificação do candidato;

II. os componentes curriculares nos quais foi obtido aproveitamento de estudos;

III. as disciplinas nas quais o candidato poderá se matricular, de acordo com o critério adotado pelo curso;

IV. o prazo máximo para integralização curricular; e

V. os componentes curriculares a serem considerados como atividades acadêmicas complementares, quando for o caso.

4. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

A relação dos candidatos aprovados na 1ª chamada, obedecendo ao limite de vagas deste Edital, será divulgada até o dia 20 de
abril de 2021, no portal do IFMT Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva (http://cba.ifmt.edu.br/inicio/), na Aba
EDITAIS/Editais 2021.

5. DAS MATRÍCULAS

5.1. Do Prazo e Documentos Complementares à Matrícula.
Em função da Pandemia decorrente da COVID-19 o processo de matrícula não ocorrerá de forma presencial. Para minimizar o
envio de documentos por mensagem eletrônica, o candidato deverá assinalar no formulário de requerimento de inscrição a
autorização para que o campus proceda a sua matrícula, caso seja selecionado.

Os candidatos que concorrerem na modalidade Transferência Externa  serão notificados por e-mail para que enviem até as
17:00 do dia 23 de abril, o documento de transferência emitido pela instituição de origem.

5.2. Da Autenticação dos Documentos.
Os documentos não necessitam ser autenticado previamente, dado que o procedimento de matrícula ocorrerá de forma remota,
todavia, após o regresso das atividades presenciais no campus, os candidatos que tiverem suas matrículas efetivadas serão
convocados a apresentarem os originais à Secretaria Geral de Documentação Escolar, para que sejam autenticados, sob pena
de cancelamento da matrícula daqueles que não se apresentarem ou daqueles cujos documentos originais não corresponderem
aos apresentados no ato da inscrição/matricula.

5.3. Da Condição para Matrícula de Estrangeiros.
Candidatos estrangeiros somente poderão efetivar sua matrícula se tiverem visto definitivo de permanência, ou se forem
beneficiados por acordo de cooperação internacional.

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

https://cba.ifmt.edu.br/inicio/


Qualquer dúvida, questionamento ou recurso, relativo ao edital e o resultado da seleção poderá ser enviada ao endereço
eletrônico selecao.ensino@cba.ifmt.edu.br, com cópia para o endereço eletrônico do gabinete da Direção Geral do campus
gabinete@cba.ifmt.edu.br.

Os casos omissos destes edital serão resolvidos e arbitrados pela Direção Geral do Campus em conjunto com a Equipe Gestora
do Ensino (Diretor de Ensino, Gerente de Ensino e Chefes de Departamento), com base nas normativas do IFMT, do MEC e
legislações que definem o assunto.

CRONOGRAMA DESTE EDITAL

DATADATA EVENTOSEVENTOS

Período de Inscrição 30 de março a 11 de abril de 2021

Divulgação do Resultado da Análise Curricular 21 de abril de 2021

Período de Matrículas 21 a 23 de abril de 2021

CRISTOVAM ALBANO DA SILVA JUNIOR

DIRETOR-GERAL

ANEXO I

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA REOPÇÃO DE CURSO (TRANSFERÊNCIA INTERNA)

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATOIDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

NOME:

FILIAÇÃO: MÃE:

PAI:

Nº doc. de
identidade:

Órgão Expedidor:

Nº CPF:

ENDEREÇO COMPLETO E OPÇÕES DE CONTATOENDEREÇO COMPLETO E OPÇÕES DE CONTATO

Logradouro:

Complemento: Bairro:

mailto:selecao.ensino@cba.ifmt.edu.br
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Cidade: CEP:

Celular: Telefone Fixo:

E-mail:

CURSO DE ORIGEMCURSO DE ORIGEM

Nº Matricula:

Curso:

Turno:

CURSO ESCOLHIDO A SE CANDIDATARCURSO ESCOLHIDO A SE CANDIDATAR

Curso:

Turno:

DOCUMENTOS SOLICITADOS (LISTA DE CHECAGEMDOCUMENTOS SOLICITADOS (LISTA DE CHECAGEM

Autorizo a efetivação de minha matrícula, se selecionado

Anexo I – Requerimento de Inscrição para Reopção de Curso (Transferência Interna)

Comprovante de endereço para atualização cadastral

Histórico emitido pelo Sistema Acadêmico

Cuiabá – MT, _______ de ______________ de ____________.

Assinatura do CandidatoAssinatura do Candidato

ANEXO II

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA EXTERNA

(Check List de documentos necessários para a inscrição)



IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATOIDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

NOME:

FILIAÇÃO: MÃE:

PAI:

Nº doc. de
identidade:

Órgão
Expedidor:

Nº CPF:

ENDEREÇO COMPLETO E OPÇÕES DE CONTATOENDEREÇO COMPLETO E OPÇÕES DE CONTATO

Logradouro:

Complemento: Bairro:

Cidade: CEP:

Celular: Telefone Fixo:

E-mail:

CURSO ESCOLHIDO A SE CANDIDATARCURSO ESCOLHIDO A SE CANDIDATAR

Curso:

Turno:

DOCUMENTOS SOLICITADOS (LISTA DE CHECAGEM)DOCUMENTOS SOLICITADOS (LISTA DE CHECAGEM)

Autorizo a efetivação de minha matrícula, se selecionado

Anexo II – Requerimento de Inscrição para Transferência Externa

Cópia dos documentos pessoais (Identidade, CPF, Título de Eleitor, Comprovante de Endereço
e para os candidatos do sexo masculino o Documento de Quitação com serviço militar)

Atestado de matrícula e regularidade perante o Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes – ENADE, atualizado e com a indicação do termo de autorização/reconhecimento
do curso de origem

Cópia do histórico escolar ou atestado em que constem o aproveitamento e a carga horária de
cada disciplina cursada, em que teve a devida aprovação;



Documento contendo o número e a data de autorização ou reconhecimento do curso da
instituição de origem, caso não conste no histórico escolar ou no atestado de matrícula;

Documento que ateste a regularidade do candidato perante o Exame Nacional de Desempenho
de Estudantes – ENADE, caso não conste do atestado de escolaridade

Cópia das ementas das disciplinas cursadas com assinatura do responsável pela instituição de
ensino de origem.

Cuiabá – MT, _______ de ______________ de ____________.

Assinatura do CandidatoAssinatura do Candidato

ANEXO III

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA ADMISSÃO DE PORTADOR DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO

(Check List de documentos necessários para a inscrição)

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATOIDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

NOME:

FILIAÇÃO: MÃE:

PAI:

Nº doc. de
identidade:

Órgão Expedidor:

Nº CPF:

ENDEREÇO COMPLETO E OPÇÕES DE CONTATOENDEREÇO COMPLETO E OPÇÕES DE CONTATO

Logradouro:

Complemento: Bairro:



Cidade: CEP:

Celular: Telefone Fixo:

E-mail:

CURSO ESCOLHIDO A SE CANDIDATARCURSO ESCOLHIDO A SE CANDIDATAR

Curso:

Turno:

DOCUMENTOS SOLICITADOS (LISTA DE CHECAGEM)DOCUMENTOS SOLICITADOS (LISTA DE CHECAGEM)

Autorizo a efetivação de minha matrícula, se selecionado

Anexo III – Requerimento de Inscrição para Admissão de Portador de Diploma de Graduação

Cópia dos documentos pessoais (Identidade, CPF, Título de Eleitor, Comprovante de Endereço
e para os candidatos do sexo masculino o Documento de Quitação com serviço militar)

Cópia do histórico escolar.

Cópia do diploma de graduação ou declaração de conclusão de curso e documento
comprobatório de solicitação do diploma. Em caso de diploma emitido por instituição
estrangeira é preciso anexar o ato de reconhecimento do curso por Universidade Federal
Brasileira

Cópia das ementas das disciplinas cursadas com assinatura do responsável pela instituição de
ensino de origem.

Cuiabá – MT, _______ de ______________ de ____________.

Assinatura do CandidatoAssinatura do Candidato
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