
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso
PORTARIA 478/2019 - CBA-GAB/CBA-DG/CCBA/RTR/IFMT, de 17 de dezembro de 2019

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - CAMPUS CUIABÁ - CEL.
OCTAYDE JORGE DA SILVA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria IFMT nº. 860, de 19.04.2017, publicada no D.O.U.
em 20.04.2017; e considerando:
- o Decreto n° 7.234/2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES;
- a Resolução nº 095/2017 que institui e normatiza a Política de Assistência Estudantil no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Mato Grosso – IFMT, regulamentada por meio da Resolução CONSUP/IFMT nº 094/2017 de 18 de outubro de 2017;
- o Plano de Desenvolvimento Institucional do IFMT e a Organização Didática do IFMT;

RESOLVE:

Art. 1º - Regulamentar os Programas/Ações de Assistência Estudantil do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - Campus
Cuiabá, Cel. Octayde Jorge da Silva.

       TÍTULO I
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Art. 2º - O Programa de Assistência Estudantil fundamenta-se:
I - Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996;
II - Na Portaria Normativa nº 39, de 12 de dezembro de 2007, do Ministério da Educação – MEC, que institui o Programa Nacional de Assistência
Estudantil;
III - No Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil; e
IV - Na Política Institucional e Regulamento Geral de Assistência Estudantil do IFMT aprovadas por meio das Resoluções CONSUP nº 094/2017 e
095/2017.

TÍTULO II
DA NATUREZA, OBJETIVOS, PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

Art. 3º - O Programa de Assistência Estudantil do IFMT consiste na concessão de auxílios aos estudantes de todos os níveis de ensino ofertados pela
Instituição, compreendendo benefícios voltados para aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica, bem como, ações de
caráter universal para o acesso de todos os estudantes, de modo a propiciar a articulação entre os programas de Assistência Estudantil e o
desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Art. 4º - A Assistência Estudantil constitui-se num conjunto de ações voltadas ao atendimento das necessidades do estudante com o objetivo de
contribuir com a sua formação integral, prevenindo situações de retenção, evasão escolar e promovendo condições de permanência e desenvolvimento
com êxito do estudante no percurso formativo.
Art. 5º - Conforme a Política Institucional de Assistência Estudantil, os programas e ações socio-assistenciais pautam-se nos seguintes princípios:
I – Afirmação da Educação Profissional e Tecnológica como política pública de Estado;
II - Universalidade da assistência ao estudante;
III – Democratização das políticas de acesso e permanência dos estudantes;
IV - Supremacia no atendimento às necessidades socioeconômicas, socioculturais e pedagógicas;
V - Respeito à dignidade do ser humano, à sua autonomia e ao direito de usufruir dos benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência
escolar e comunitária;
VI – Defesa da Diversidade, dos direitos humanos e em favor da Justiça Social e erradicação das diversas formas de violência e preconceitos.
Art. 6º – A organização da Política de Assistência Estudantil do IFMT tem como base as seguintes diretrizes:
I – Gestão descentralizada dos processos seletivos, acompanhamento e avaliação dos programas e projetos desenvolvidos no Campus Cuiabá, Cel.
Octayde Jorge da Silva, com respaldo na legislação vigente, normas e regulamentos internos do IFMT;
II – Participação democrática dos segmentos discente, técnico-administrativo e docente nas atividades, comissões, fóruns e demais processos



referentes à assistência estudantil;
III – Ampla divulgação da Política, Programas, Projetos, Ações, recursos e critérios de acesso à Assistência Estudantil junto à comunidade interna e a
sociedade em geral.

TÍTULO III
DA FINALIDADE

Art. 7º - São finalidades do Programa de Assistência Estudantil:
I - Promover a permanência e a conclusão de cursos com êxito pelos estudantes do IFMT - Campus Cuiabá com vistas à inclusão social e a
democratização do ensino;
II - Assegurar ao estudante igualdade de oportunidades no exercício das atividades acadêmicas;
III - Proporcionar aos estudantes com necessidades especiais as condições necessárias para o seu desenvolvimento acadêmico, conforme legislação
vigente;
IV - Contribuir para a promoção do bem-estar psicopedagógico do estudante;
V - Contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico, buscando minimizar a evasão e a retenção escolar;
VI - Promover e ampliar a formação integral do estudante, estimulando e desenvolvendo a criatividade, a reflexão crítica, as atividades e os intercâmbios:
cultural, esportivo, artístico, político, científico e tecnológico;
VII - Preservar e difundir os valores éticos de liberdade, igualdade, democracia e solidariedade;
VIII - Proporcionar que o estudante conclua o curso dentro do prazo mínimo estabelecido no Projeto Pedagógico de Curso;
IX - Possibilitar ao estudante o acesso à tecnologia digital; e
X - Assegurar a prestação de serviços com igualdade, considerando as diferenças de classe social, gênero, etnia/cor, religião, orientação sexual, idade,
condição física e psíquica.

TÍTULO IV
DOS BENEFICIÁRIOS

Art. 8º - São beneficiários do Programa de Assistência Estudantil os estudantes regularmente matriculados nos cursos presenciais do Campus Cuiabá,
Cel. Octayde Jorge da Silva em todos os seus níveis de ensino, prioritariamente aqueles com renda familiar per capita de até um salário-mínimo e meio e
os egressos da rede pública, conforme define o Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010.
Art. 9º - Poderá ser concedido auxílio emergencial aos estudantes matriculados nos cursos especiais de Formação Inicial e Continuada (FIC), mediante
avaliação e emissão de parecer da CLPAE e anuência da Direção Geral do Campus, de acordo com a disponibilidade orçamentária do Campus.
Art. 10º - Os estudantes matriculados nos cursos ofertados pelo IFMT - Campus Cuiabá, Cel. Octayde Jorge da Silva, por meio dos programas especiais
de governo, seja na modalidade a distância ou presencial, participarão dos programas de bolsas cujos recursos sejam advindos do próprio programa.
Esses estudantes poderão acessar os serviços ofertados para o atendimento universal aos estudantes.
Art. 11 - Os estudantes contemplados pelo Programa de Assistência Estudantil poderão se beneficiar das ações, durante o período letivo, admitindo-se a
renovação anual ou semestral durante todo o curso, submetendo-se aos critérios estabelecidos neste Regulamento ou previstos em edital. As formas de
acompanhamento da frequência e rendimento escolar serão definidas pelos editais emitidos pelo Campus para a concessão dos auxílios.
Art. 12 - Ficam excluídos das ações do Programa de Assistência Estudantil os estudantes de outras Instituições que possuem vínculo com o IFMT -
Campus Cuiabá, Cel. Octayde Jorge da Silva apenas para o cumprimento de Estágio Curricular e/ou Atividades Complementares.

TÍTULO V
DOS PROGRAMAS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

Art. 13 - A Política de Assistência Estudantil do IFMT – Campus Cuiabá, Cel. Octayde Jorge da Silva será executada por meio de programas de caráter
Universal e Seletivo.
Art. 14 – Os Programas Universais são destinados a todos os estudantes regularmente matriculados no IFMT – Campus Cuiabá, Cel. Octayde Jorge da
Silva e poderá ser desenvolvido por meio de ações e projetos conduzidos pelas Equipes Multiprofissional e/ou Pedagógica do Campus ou pela
Coordenação de Apoio ao Estudante.
Art. 15 - São ações e projetos ofertados pelo Programa Universal:
a) Acolhimento e acompanhamento social, psicológico e pedagógico: são atividades, ações e projetos desenvolvidos pela Equipe Multiprofissional do
Campus, com o objetivo de proporcionar ao estudante o atendimento social, psicológico e pedagógico e encaminhamentos, quando necessários, às
políticas públicas estaduais e municipais, conforme as demandas por eles apresentadas no contexto institucional. O acesso a esses serviços deverá ser
agendado pelo estudante ou seus responsáveis legais, junto a Coordenação de Apoio ao Estudante.
Pode ser indicado por qualquer servidor do IFMT a necessidade de atendimento específico de discentes ou turmas junto a Coordenação de Apoio ao
Estudante.
b) Prevenção e promoção à saúde e qualidade de vida: têm caráter socioeducativo, na perspectiva de promoção de hábitos saudáveis, debate sobre
sexualidade e prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas.
c) Serviço Médico: desenvolver ações de promoção e prevenção da saúde como: palestras, seminários, campanhas ou outras ações propostas para o
mesmo fim; e encaminhamentos e/ou parceria com a rede pública de saúde. São ações fomentadas através de encaminhamentos e/ou parcerias com a
rede pública e privada de saúde:
I - Encaminhamento para a rede pública de saúde do (a) estudante do IFMT - Campus Cuiabá, Cel. Octayde Jorge da Silva com necessidade de



atendimento clínico e /ou psicológico;
II - Fomento de parceria com instituições locais da rede pública e privada (com anuência da Procuradoria Federal) de saúde para a realização de
ações/atividades conjuntas de promoção à saúde e a saúde preventiva.
d) Serviço Odontológico: poderá, de acordo com a disponibilidade orçamentário e profissional do quadro da instituição, prestar atendimento aos
estudantes matriculados no Campus Cuiabá, Cel. Octayde Jorge da Silva, com procedimentos de caráter preventivo e de tratamentos restauradores
dentais, como: profilaxia dental (limpeza), aplicação de flúor, orientações sobre higiene bucal e dieta cariogênica, selante, restaurações de resina e de
amálgama.
Poderá também desenvolver ações de promoção e prevenção da saúde bucal como: palestras, seminários, campanhas ou outras ações propostas para o
mesmo fim; e encaminhamentos e/ou parceria com a rede pública de saúde. São ações fomentadas através de encaminhamentos e/ou parcerias com a
rede pública e privada de saúde:
I - Encaminhamento para a rede pública de saúde do (a) estudante do IFMT - Campus Cuiabá, Cel. Octayde Jorge da Silva com necessidade de
atendimento odontológico;
II - Fomento de parceria com instituições locais da rede pública e privada (com anuência da Procuradoria Federal) de saúde bucal para a realização de
ações/atividades conjuntas de promoção à saúde e a saúde preventiva.
e) Inclusão Digital: tem como objetivo facilitar o acesso ao ambiente de informática de um modo fácil, ofertando cursos em diversas áreas da informática,
comunicação e empreendedorismo, habilitando os estudantes para trabalhar com as tecnologias exigidas no mercado de trabalho.  
f) Incentivo às atividades esportivas, de lazer e culturais: destina-se às ações que promovam a ampliação do universo sociocultural e artístico do
estudante, bem como sua inserção em práticas culturais e esportivas. Tem como objetivo contribuir para a formação cultural/afetiva/intelectual e como
elemento de inclusão social, devendo colaborar na formação cidadã de jovens e adultos, através de cursos, oficinas e/ou atividades como: semana de
arte e cultura; semana da cultura afro-brasileira; oficinas de música; oficinas de dança; oficinas de fotografias; oficinas de vídeos; eventos de lazer;
oficinas de teatro; e jogos estudantis da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica.
g) Seguro escolar: O Campus poderá ofertar a todos os estudantes regularmente matriculados em cursos presenciais o seguro escolar para acidentes
ocorridos na Instituição e em viagens escolares, desde que haja disponibilidade orçamentária e contrato com empresa especilizada em seguros, feito
através de edital público. Os detalhamentos para acesso ao seguro escolar, quando existir, são definidos pelos contratos firmados pelo Campus junto às
seguradoras, devendo ser informado aos estudantes e/ou seus responsáveis no ato da matrícula, quais são os benefícios e condicionalidades previstas
para acesso ao seguro.
h) Monitoria Didático-pedagógico - Incentivo ao Desempenho Escolar e Acadêmico: esta ação destina-se a dar apoio aos estudantes que necessitam de
acompanhamento e apoio pedagógico temporário para melhoria de seu desempenho em determinados componentes curriculares em que estejam
apresentando dificuldades, através da contratação de Estudantes Monitores que possam auxiliar estes estudantes com a supervisão de um Professor ou
para atender a projetos de pesquisa, ensino ou extensão em que professores possam inserir alunos em seus projetos, dando condições de permanência
ao aluno durante o desenvolvimento do projeto em contraturno às suas aulas. Os estudantes monitores/bolsistas poderão receber bolsas de incentivo ao
desempenho das atividades (Bolsa Monitoria ou Bolsa Didática), sendo selecionados conforme critérios estabelecidos via edital de processo seletivo
organizado pela Diretoria de Ensino em conjunto com a Diretoria de Administração e Planejamento. A definição do quantitativo de bolsas e valores a
serem destinados para esta modalidade deverá considerar o planejamento das prioridades de distribuição das diversas modalidades dos auxílios
estudantis do Programa de Incentivo a Permanência e a disponibilidade orçamentária e financeira aprovado em conjunto com a Diretoria de Administração
e Planejamento. Em caso de indisponibilidade orçamentária do Campus, a Direção de Ensino poderá planejar outros mecanismos pedagógicos de
incentivo às atividades de monitoria.
i) Incentivo ao Desempenho Escolar e Acadêmico - Participação em eventos Técnico-Científicos e de formação Política Estudantil: destina-se à
concessão de auxílio financeiro para possibilitar a participação dos estudantes em eventos de ensino, pesquisa e extensão, com apresentação de
trabalho, participação de cursos ou visitas técnicas, de acordo com a disponibilidade orçamentária do Campus.
j) Programa de Apoio aos Estudantes com Deficiência e/ou Necessidades Específicas: tem por finalidade garantir aos estudantes com necessidades
específicas condições que permitam sua inclusão no Campus, incluindo serviços e/ou equipamentos, de acordo com a disponibilidade orçamentária do
Campus.
Art. 16 - O Programa de Incentivo à Permanência será executado por meio da concessão de auxílios, via edital de processo seletivo, destinados
prioritariamente aos estudantes com renda bruta familiar per capita de até um salário-mínimo e meio, conforme normatização do Decreto nº 7.234/2010.
Parágrafo Único - Caso haja empate entre os candidatos na situação de renda auferida serão utilizados os seguintes critérios de desempate:
1. Candidatos que ingressaram pelas cotas destinadas aos estudantes oriundos de escola pública;
2. Outras situações identificadas pela equipe multiprofissional referentes às vulnerabilidades sociais, étnicas, gênero, geracional, racial e de saúde dos
estudantes e/ou dos familiares que moram no mesmo domicílio do requerente;
3. Estudantes que ingressaram por meio das cotas para pessoas pretas, pardas, indígenas e com deficiência;
4. Caso ainda persista o empate, após análise dos critérios anteriores, terá prioridade o candidato com maior idade.
Art. 17 - São modalidades do Programa de Incentivo à Permanência do Campus Cuiabá, Cel. Octayde Jorge da Silva:
a) Auxílio Moradia: destina-se a assegurar o repasse de auxílio financeiro para contribuir com despesas mensais referentes à moradia do estudante
oriundo de outros municípios ou aqueles residentes no município onde se localiza o Campus, mas em condições de vulnerabilidade socioeconômica. Os
estudantes beneficiários desta modalidade de auxílio deverão apresentar comprovação do pagamento do aluguel em cada período destinado à renovação
do auxílio, podendo ser semestral ou anualmente, conforme o calendário definido pelo edital do Campus.
c) Auxílio Transporte: destina-se a assegurar o repasse de auxílio financeiro para contribuir com o pagamento de despesas com transporte dos



estudantes em condições de vulnerabilidade socioeconômica e que residem em municípios que não disponibilize o passe livre para estudante.
d) Auxílio Alimentação: destina-se ao subsídio das despesas com a alimentação dos estudantes, mediante a aplicação de recursos da Assistência
Estudantil na compra de suprimentos alimentares ou pagamento de refeições à empresa contratada e manutenção da estrutura necessária para o
funcionamento do Restaurante Estudantil do Campus Cuiabá, Cel. Octayde Jorge da Silva. Excepcionalmente, na ausência temporária ou permanente do
Restaurante Estudantil ou contrato com empresa de fornecimento de refeições, poderá ser efetuado o repasse de auxílio financeiro, diretamente aos
estudantes, para contribuir com as despesas de alimentação.
e) Auxílio Permanência: poderá ser concedido aos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica que realizam atividades práticas
vinculadas a grupos de ensino, pesquisa, extensão ou projetos específicos dos departamentos de área, devidamente orientadas e acompanhadas por um
servidor docente e/ou técnico administrativo, de acordo com a disponibilidade orçamentária do Campus e anuência do Diretor Geral.
g) Auxílio Emergencial: será concedido em situações emergenciais, aos estudantes em comprovada situação de vulnerabilidade socioeconômica,
mediante avaliação e emissão de parecer técnico do CPAE e anuência da Direção Geral do Campus, respeitando-se os limites orçamentários do Campus.
Este auxílio poderá ser concedido em qualquer período do ano letivo.
h) Auxílio Material Didático e Uniforme Escolar: poderá ser concedido aos estudantes em situação de comprovada vulnerabilidade socioeconômica, para a
aquisição de material didático ou uniforme estudantil, por meio de auxílio financeiro e/ou oferta do material ou uniforme, com o objetivo de propiciar a
realização das atividades acadêmicas necessárias à formação do estudante.
Art. 18 - Os estudantes que recebem auxílios e/ou bolsas e que estiverem em gozo de licença médica comprovada ou licença maternidade, durante o
período letivo, cujo atendimento em Regime Domiciliar esteja em consonância com as disposições definidas pelo Regulamento Didático do IFMT, não
poderão ter seus auxílios e/ou bolsas canceladas.
Parágrafo Único - É de exclusiva responsabilidade do estudante e/ou de seus familiares tomar as providências necessárias para formalizar junto a
Coordenação do Curso sobre a necessidade do afastamento do discente e caberá à Coordenação do Curso informar ao presidente da Comissão Local
Permanente de Assistência Estudantil do Campus sobre a necessidade do afastamento comprovado do bolsista.

TÍTULO VI
DO PROGRAMA DE MONITORIA DIDÁTICO-PEDAGÓGICO

Art. 19 – A Monitoria é um programa de incentivo à formação acadêmica, que visa à ampliação dos espaços de aprendizagem, à melhoria da qualidade do
ensino e ao desenvolvimento da autonomia e da formação integral dos discentes. Destina-se ao acompanhamento e apoio pedagógico temporário aos
estudantes que necessitam melhorar seu desempenho em determinados componentes curriculares em que estejam apresentando dificuldades.
I - Podem ser monitores os discentes regularmente matriculados nos cursos do Ensino Médio Integrados, cursos Técnicos Subsequentes e cursos
Superiores de Graduação deste Campus Cuiabá, com bom desempenho acadêmico, selecionados por meio de edital específico para desempenhar
atividades relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão, devidamente previstas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos e condizentes com o seu grau de
conhecimento junto a determinado componente curricular;
II - O monitor poderá ser orientado por um docente ou técnico-administrativo;
Art. 20 - São objetivos do Programa de Monitoria Didático-pedagógico:
I - Proporcionar condições de permanência e de sucesso dos discentes no processo ensino-aprendizagem, contribuindo para a melhoria dos indicadores
educacionais no âmbito da instituição;
II - Favorecer a cooperação entre docentes, técnicos e discentes, visando à melhoria da qualidade do ensino;
III - Possibilitar o compartilhamento de conhecimentos pela interação entre discentes;
IV - Proporcionar o aprofundamento dos conhecimentos teóricos e metodológicos para que, aliados à práxis pedagógica, venham complementar a
formação acadêmica do discente monitor;
V - Despertar no discente o interesse pelo conhecimento e a aprendizagem.
Art. 21 - As atividades de monitoria são de formação, sendo classificadas em duas categorias:
a) Monitoria remunerada por bolsa;
b) Monitoria não remunerada ou voluntária.
I - A monitoria não gera vínculo empregatício;
II - As duas categorias de que tratam os itens a e b deste artigo devem receber o mesmo tratamento quanto ao processo de aprovação de vaga, seleção,
acompanhamento, avaliação,  deveres e direitos, salvo em casos específicos definidos pela Direção de Ensino.
Parágrafo Único - O exercício da monitoria implicará o cumprimento de carga horária semanal definida entre 15 (quinze) ou 20 (vinte) horas, as quais
deverão ser programadas para não coincidir com as atividades acadêmicas do discente.
Art. 22 - Ao monitor remunerado será concedida uma bolsa mensal, cujo valor será definido pela Comissão Local Permanente de Assistência Estudantil
em conjunto com a Direção Geral, Direção de Ensino e Direção de Administração e Planejamento.
Parágrafo Único -  A definição do quantitativo de bolsas e valores a serem destinados para este Programa deverá considerar o planejamento das
prioridades de distribuição das diversas modalidades dos auxílios estudantis do Programa de Incentivo a Permanência e disponibilizada em editais
específicos para a seleção de monitores, nos quais estarão previstos ainda as condições para acesso e desempenho das monitorias e a vigência das
vagas ofertadas, de acordo com a disponibilidade orçamentária do Campus..
Art. 23 - O discente poderá exercer a atividade de monitoria até completar o período mínimo para integralização do seu curso, se aprovado nos processos
de seleção.
Parágrafo Único - O discente não poderá ser monitor em mais de um componente curricular, quando a vigência de monitoria desses componentes for



simultânea.
Art. 24 - São obrigações do monitor bolsista ou voluntário:
I – Elaborar, em conjunto com o orientador, o Plano de Monitoria, construindo um planejamento, correspondente ao período de vigência da monitoria, com
as atividades e serem desenvolvidas, cronograma destas atividades e definindo as atribuições do monitor;
II – Orientar os estudantes na resolução de problemas ou dificuldades do componente curricular durante seu horário de atendimento;
III – Auxiliar na organização e acompanhamento de grupos de trabalho ou estudo, tendo em vista a orientação da aprendizagem dos estudantes;
IV – Participar de atividades que propiciem o seu aprofundamento no componente curricular da monitoria, desde que não prejudiquem as atividades da
monitoria;
V – Registrar a frequência dos estudantes nos atendimentos e as atividades desenvolvidas na monitoria na ficha de acompanhamento mensal;
VI – Elaborar, em conjunto com o orientador, o relatório de atividades de monitoria ao final do semestre letivo em que exerceu as atividades como
monitor;
VII – Ser assíduo e pontual nos horários estabelecidos para a monitoria;
VIII – Respeitar o estabelecido no Termo de Compromisso.
Art. 25 - São obrigações do orientador de monitoria:
I – Elaborar, em conjunto com o monitor, o Plano de Monitoria, construindo um planejamento semestral da monitoria com as atividades e serem
desenvolvidas, cronograma destas atividades e definindo as atribuições do monitor;
II – Orientar o monitor na resolução de problemas ou dificuldades do componente curricular durante seu horário de atendimento;
III – Identificar, em conjunto com o monitor, as dificuldades enfrentadas pelos discentes do componente curricular e propor estratégias para saná-las;
IV –  Coordenar grupos de trabalho ou estudo, tendo em vista a orientação da aprendizagem dos discentes;
V – Possibilitar que o monitor participe de atividades que propiciem o seu aprofundamento no componente curricular da monitoria, desde que não
prejudiquem as atividades acadêmicas e de monitoria;
VI – Acompanhar e supervisionar o monitor no desenvolvimento das atividades propostas no Plano de Monitoria, fornecendo subsídios necessários a sua
formação e para o desenvolvimento das atividades;
VII – Supervisionar e acompanhar o registro da frequência dos discentes nos atendimentos e as atividades desenvolvidas na monitoria na ficha de
acompanhamento mensal;
VIII – Orientar o monitor na elaboração do relatório de atividades de monitora;
IX – Elaborar, e, conjunto com o monitor, o relatório de atividades de monitoria ao final do semestre letivo em que exerceu as atividades como docente
orientador;
X – Avaliar as atividades de monitoria e o desempenho do monitor nas suas atividades, emitindo parecer ao final de cada semestre letivo;
XI – Encaminhar para a Coordenação do Curso a requisição de monitoria do componente curricular, justificando sua necessidade e especificando o
período da atividade de monitoria (primeiro ou segundo semestres letivos);
XII – Controlar a frequência do monitor por meio da Ficha de Acompanhamento Mensal;
XIII – Arquivar a documentação referente aos processos de monitoria junto à Direção de Ensino do Campus ao término da monitoria;
XIV – Manifestar sobre o cancelamento da bolsa de monitoria;
XV – Reportar ao Coordenador de Curso problemas com relação ao monitor ou monitoria.
Parágrafo único: É vedado ao orientador atribuir tarefas aos monitores que estejam relacionadas neste artigo.
Art. 26 - Será concedida uma Declaração de Monitoria:
I – Ao discente que tiver exercido a atividade de monitoria na vigência especificada no edital de seleção, com participação mínima em 75% (setenta e
cinco por cento) nas atividades programadas e tendo cumprido todas as exigências deste Programa de Monitoria;
II – Ao docente ou técnico orientador que tiver cumprido todas as exigências deste Programa de Monitoria, inclusive a apresentação à Direção de Ensino
de documentação comprobatória do cumprimento das exigências deste Programa de Monitoria.
Parágrafo Único - A declaração será emitida pela Direção de Ensino do Campus.
Art. 27 - Para participar do Programa de Monitoria o discente deverá:
I – Estar regulamente matriculado nos cursos do Ensino Médio Integrado, Técnicos Subsequentes ou cursos Superiores de Graduação do Campus
Cuiabá, Cel. Octayde Jorge da Silva;
II – Não ter reprovado no componente curricular para o qual se habilitar para monitoria;
III – Ser aprovado no processo de seleção definido em edital específico;
IV – Dedicar-se, no período de vigência da bolsa entre 15 (quinze) ou 20 (vinte) horas semanais às atividades de monitoria, sem prejuízo de suas
atividades acadêmicas;
V – Executar o Plano de Monitoria elaborado com o orientador;
VI – Assinar Termo de Compromisso e cumprir as disposições ali descritas.
Parágrafo Único - O monitor voluntário também deverá atender aos requisitos deste artigo;
Art. 28 - Poderá ser docente orientador de monitoria os docentes efetivos e os docentes contratados por tempo determinado, que estejam ministrando o
componente curricular da monitoria e os servidores técnico-administrativos efetivos, cujos cargos estejam vinculados a área pedagógica.
Art. 29 – A seleção dos monitores ocorrerá mediante processo seletivo publicado em edital específico, o qual deve conter, no mínimo, as seguintes
informações:
I – o componente curricular objeto do concurso;
II - o número de vagas a serem preenchidas;
III - o tipo da vaga (remunerada ou voluntária);



IV - a carga horária semanal de trabalho do monitor 15 (quinze horas) ou (20 horas) e o valor da bolsa a ser paga;
V - cronograma do processo, com as datas de inscrição, homologação dos inscritos, critérios de seleção, resultado final, recursos com relação ao
resultado final e assinatura de termo de compromisso;
VI – locais para realização de inscrição e efetuas a entrega de termo de compromisso;
VII - os documentos a serem apresentados no ato da inscrição;
VIII – a data e o local para inscrição;
IX - os requisitos para inscrição;
XI - os critérios de avaliação e classificação (considerando situações de desempate entre candidatos);
XI - os requisitos e documentos a serem apresentados para assumir o cargo de monitor;
XII - outras normas a critério da Direção de Ensino.
Parágrafo único: O mesmo edital poderá prever vagas para monitoria remunerada e voluntária.
Art. 30 - A seleção dos monitores será realizada por banca examinadora indicada pela Direção de Ensino e designada pela Direção Geral para esse fim.
I – A avaliação dos candidatos a monitoria pode ocorrer mediante a aplicação de um ou mais dos seguintes critérios:
a) análise do currículo acadêmico do estudante;
b) prova de conhecimentos teóricos específicos;
c) prova prática ou de laboratório, quando for o caso.
II - Serão desclassificados os candidatos que não atenderem às exigências do edital;
III - Havendo mais de um candidato habilitado, a ordem de classificação dos candidatos seguirá os critérios de avaliação e pontuação estipulados no
edital de seleção;
IV - Em caso de empate no processo seletivo, os critérios de desempate devem seguir a ordem:
a) comprovar situação de vulnerabilidade socioeconômica;
b) maior nota no componente curricular em que pleiteia a monitoria;
c) maior idade;
d) sorteio.
V – Terá prioridade no processo seletivo de monitoria remunerada os estudantes que comprovarem situação de vulnerabilidade socioeconômica, conforme
previsto no Decreto n° 7.234/2010, que trata da Assistência Estudantil.
Art. 31 – A distribuição das vagas de monitoria no Campus observará a seguinte ordem de prioridades:
a) para os componentes curriculares básicos comuns aos diversos cursos ofertados pelo Campus e que apresentem elevados índices de retenção;
b) para os componentes curriculares específicos das áreas técnicas dos cursos com elevados índices de retenção;
c) para os componentes curriculares que apresentem a maior relação de estudantes por docente.
Parágrafo Único - A distribuição de vagas será feita com base nos dados obtidos no período letivo anterior, nos recursos financeiros previstos e
analisadas com as projeções do ano letivo corrente.
Art. 32 - O monitor terá suas atividades de monitoria interrompidas nas seguintes situações:
I – Quando o monitor solicitar cancelamento ou trancamento de matrícula ou desistência do curso junto a Secretaria Geral de Documentação Escolar do
Campus;
II – Quando o monitor se ausentar, sem justificativa, por 3 (três) vezes consecutivos das atividades programadas;
III – Por solicitação do estudante monitor ao orientador;
IV – Pela existência de qualquer pena disciplinar imposta ao bolsista;
V – Por solicitação do orientador, desde que devidamente justificada;
VI – Quando o discente aprovado no processo de seleção para monitor não comparecer no prazo estabelecido em edital para assinar o termo de
compromisso.

TÍTULO VII
DA GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Art. 33 - O Campus Cuiabá, Cel. Octayde Jorge da Silva é responsável pela gestão, execução, acompanhamento e avaliação dos Programas e Ações da
Assistência Estudantil no Campus.
Parágrafo Único - A organização, elaboração de editais e documentos, execução, acompanhamento da situação acadêmica dos estudantes contemplados
pelas diversas modalidades dos auxílios/bolsas,avaliação dos Programas e Ações da Assistência Estudantil e demais atividades inerentes a Assistência
Estudantil no Campus é de responsabilidade da Comissão Local Permanente de Assistência Estudantil (CLPAE); instituída no Campus nos termos da
Resolução CONSUP nº 095/2017; em conjunto com a Direção de Ensino e Diretoria de Administração do Campus.
Art. 34 - Os programas e ações da Política de Assistência Estudantil são custeados por meio da Ação 2994 (Assistência aos Estudantes das Instituições
Federais de Educação Profissional e Tecnológica), podendo ser utilizadas outras fontes de financiamento para atender ações prioritárias destinadas aos
estudantes em situação de vulnerabilidades sociais, étnicas, de gênero, geracional, racial e de saúde.
Art. 35 - A gestão orçamentária e financeira é de responsabilidade da Diretoria de Administração e Planejamento do Campus, que deve conduzir o
planejamento de forma participativa, em conjunto com a Gestão do Campus e a Comissão Local Permanente de Assistência Estudantil, conforme as
diretrizes estabelecidas pelas Resoluções CONSUP n.º 094/2017 e 095/2017.
Art. 36 - O processo de definição dos percentuais a serem investidos, áreas estratégicas e modalidades dos auxílios estudantis deverão considerar as
prioridades para a Assistência ao Estudante, conforme as particularidades do Campus.



Art. 37 - Os discentes poderão participar da Comissão Local Permanente de Assistência Estudantil, com a finalidade de contribuir no processo de
monitoramento dos programas e ações de Assistência Estudantil, subsidiando a comissão com informações referentes aos anseios, perfis e realidade da
comunidade estudantil do Campus, sem poder de decisão.
Parágrafo Único - É vedada a participação dos representantes do corpo discente nos processos seletivos para a concessão de bolsas, auxílios e
quaisquer outros benefícios da Assistência Estudantil.
Art. 38 - São Atribuições da Comissão Local Permanente de Assistência Estudantil (CLPAE):
I - Elaborar, coordenar e acompanhar os editais dos processos seletivos para os Auxílios Estudantis e responder aos recursos impetrados contra os
editais, consultando e dando ciência dos mesmos à Diretoria Geral, Diretoria de Ensino e Diretoria de Administração e Planejamento;
II - Dar publicidade a todos os atos referentes aos processos seletivos;
III - Propor melhorias para a execução dos programas de Assistência Estudantil;
IV - Propor projetos junto às entidades estudantis para promoção da formação política do corpo discente;
V - Disponibilizar junto a Diretoria de Administração e Planejamento a relação dos estudantes aprovados em processo seletivo e aptos a receber os
auxílios/bolsas, efetuados diretamente aos estudantes, por meio de conta-corrente individual ou ordem bancária de pagamento e os discentes aptos a
concessão da alimentação diária no Restaurante Estudantil do Campus;
VI - Planejar e coordenar a organização dos Fóruns Locais de Assistência Estudantil no Campus Cuiabá, Cel. Octayde Jorge da Silva.
Art. 39 - O Fórum Local de Assistência Estudantil deverá ser incluído no Calendário Acadêmico do Campus, considerando as possibilidades de ocorrer
em conjunto com outras atividades/eventos oficiais do Ensino, no intuito de garantir a articulação das ações de Assistências Estudantil com as demais
políticas de ensino, pesquisa e extensão no Campus.
Parágrafo Único - Os Fóruns Locais de Assistência Estudantil ocorrerão anualmente, sempre organizados no primeiro semestre do ano letivo, conforme
as orientações da Pró-Reitoria de Ensino e demais normativas do IFMT (Resolução CONSUP n.º 094/2017 e 095/2017 e Portaria nº 2.504 de 10/10/2017).

TÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 40 - Caberá a Direção Geral do Campus, com assessoria e parecer da Comissão Local Permanente de Assistência Estudantil (CLPAE), da Diretoria
de Ensino e da Diretoria de Administração e Planejamento do Campus deliberar sobre ações, programas, auxílios e demais questões relativas à Política
de Assistência Estudantil não previstas nesta normativa.
Parágrafo Único - As situações não dirimidas na instância local de execução do programa poderão ser encaminhadas à Pró-Reitoria de Ensino, para que a
mesma possa auxiliar na decisão de deliberação sobre ações, programas, auxílios e demais questões relativas à Política de Assistência Estudantil não
previstas nesta normativa e que os responsáveis locais não consigam encontrar uma decisão legal ou consenso administrativo para o caso.
Art. 41 - Aos estudantes em situação de comprovada vulnerabilidade social será permitido o acúmulo de bolsas, desde que não ultrapasse o valor de um
salário-mínimo e meio. Os critérios para comprovação da vulnerabilidade, os instrumentos de avaliação, bem como, a emissão do parecer final é de
responsabilidade da equipe da CLPAE, com anuência do Diretor Geral e disponibilidade orçamentária.
Art. 42 - O acompanhamento dos estudantes assistidos pelo Programa de Assistência Estudantil - PAE do Campus Cuiabá, Cel. Octayde Jorge da Silva
será realizado de forma sistemática e contínua pela Comissão Local Permanente de Assistência Estudantil (CLPAE), CAE (Coordenação de Apoio ao
Estudante) , Diretoria de Ensino, Diretoria de administração e Planejamento e Equipe Multiprofissional do Campus.
Art. 43 - O acompanhamento do PAE dar-se-á, principalmente, através de indicadores e demandas:
I - Indicadores: para elaboração dos indicadores de acompanhamento serão utilizadas as seguintes informações individuais dos estudantes:
a) observação da frequência bimestral, considerando o percentual previsto na LDB de 75% de presença, pelo estudante, do total da carga horária cursada;
b) averiguação do desempenho acadêmico do estudante, bimestralmente, considerando a média institucional de 6,0 (seis) em cada componente
curricular.
II - Demandas: são as necessidades ou informações oriundas dos estudantes, dos familiares, dos professores e demais profissionais e setores do
Campus.
Art. 44 - A Equipe Multiprofissional da Coordenação de Apoio ao Estudante e a Comissão Local Permanente de Assistência Estudantil (CLPAE) deverá
ter acesso às informações dos estudantes, registradas no Sistema Acadêmico do Campus, ata e/ou outro documento de registro dos Conselhos de
Classes realizados, para que seja possível a análise da situação escolar/acadêmica do estudante atendido pelo Programa de Assistência Estudantil.
Art. 45 - A metodologia de acompanhamento dos estudantes aprovados nos processos seletivos de Assistência Estudantil utilizada pela Equipe
Multiprofissional da Coordenação de Apoio ao Estudante e pela Comissão Local Permanente de Assistência Estudantil (CLPAE) se dará com o
levantamento das informações bimestrais individuais dos discentes, coletadas do Sistema Acadêmico do Campus e nos Departamentos de Áreas, via
documento de registro dos Conselhos de Classes e consulta de informações junto à Equipe Pedagógica, Coordenação de Apoio ao Estudante, Diretoria
de Ensino, Diretoria de Administração e Planejamento e Equipe Multiprofissional, que reunir-se-ão para análise da situação dos estudantes atendidos pelo
PAE e emitirão parecer ou ata em que conste: um plano de intervenção, quando necessário; parecer favorável a continuidade do recebimento do benefício
ou manifestação pelo cancelamento do benefício ao estudante.
Art. 46 - A avaliação das ações, projetos e programas realizados no âmbito da Política de Assistência Estudantil do Campus Cuiabá, Cel. Octayde Jorge
da Silva tem natureza descritivo analítica e incorpora elementos quantitativos e qualitativos referentes ao trabalho realizado pela equipe de Assistência
Estudantil do Campus.
Art. 47 - Este Regulamento entra em vigor na data de sua assinatura, e ficam revogadas todas as disposições em contrário.
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