
Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

Edital Nº 6/2020 - DMT-DG/CDMT/RTR/IFMT

O DIRETOR GERAL “PRÓ TEMPORE” DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO
GROSSO – CAMPUS AVANÇADO DIAMANTINO,  no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria nº 303, de
fevereiro de 2020, conforme as disposições da legislação em vigor, FAZ SABER, através deste Edital que, no período de 15 a
18 de maio de 2020, estarão abertas as inscrições para o PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSA TUTORIA, DO IFMT –
CAMPUS AVANÇADO DIAMANTINO, estabelecendo suas regras de funcionamento, conforme disposições a seguir:

1. DO PROGRAMA DE TUTORIA

1.1 Tutoria é uma atividade discente de ligação entre o docente e a turma durante a aplicação do Regime de Exercícios
Domiciliares, por meio do monitoramento de grupos de estudantes em atividades domiciliares e que tem por objetivo:

a. Verificar se os alunos da turma estão recebendo o material e se estão conseguindo executar as atividades vinculadas aos
componentes curriculares;

b. Ser um canal de comunicação entre turma/docente/coordenação/equipe multiprofissional na busca de ajustar prováveis
dificuldades de aplicação do RED.

 

2. DAS VAGAS

2.1 Serão disponibilizadas 09 (nove) bolsas de tutoria nas turmas que utilizarão o RED, nas seguintes quantidades e valores:

BOLSA TUTORIA COORDENADOR RESPONSÁVEL VAGAS VALOR CARGA HORÁRIA (semanal)

3º ADM Roger Diego Batista Cury 2 R$ 150,00 10 horas

3º A AGR Fernando João Bispo Brandão 1 R$ 150,00 10 horas

3º B AGR Fernando João Bispo Brandão 1 R$ 150,00 10 horas

1º SEMESTRE/BIO Marcelo Silva Barcellos 2 R$ 150,00 10 horas

3º SEMESTRE/BIO Marcelo Silva Barcellos 1 R$ 150,00 10 horas

5º SEMESTRE/BIO Marcelo Silva Barcellos 1 R$ 150,00 10 horas

7º SEMESTRE/BIO Marcelo Silva Barcellos 1 R$ 150,00 10 horas



3. DAS DISTRIBUIÇÃO DAS BOLSAS

3.1 A duração da Bolsa Tutoria estará limitada ao período de 02 (dois) meses, de maio a julho, podendo ser prorrogada por mais
dois meses.

3.2 Serão no total 09 (nove) bolsas, no valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais) mensal cada.

4. DAS INSCRIÇÕES

4.1 As inscrições serão realizadas no período de 15 a 18 de maio 2020, de forma remota via preenchimento de um formulário
online.

4.2 Poderão se inscrever para pleitear as bolsas monitoria alunos que preencham os seguintes requisitos:

a) Estar matriculado nos cursos de ensino médio integrado ou no curso superior em Ciências Biológicas do IFMT – Campus
Avançados Diamantino;

b) Não ter histórico de indisciplina na Instituição;

c) Ter conta bancária em seu próprio nome;

Parágrafo único. A não observância de um dos critérios acima impossibilita o estudante de concorrer às bolsas.

4.3 Para concorrer às bolsas, cada estudante deverá apresentar, no ato da inscrição, os seguintes documentos:

a) Formulário de inscrição online, disponível em (link);

b) Dados da conta bancária em seu próprio nome.

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

5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

5.1 A seleção para a concessão das bolsas tutoria será executada pelo Departamento de Ensino e pelas Coordenações de
Curso, tendo por base os documentos apresentados no ato da inscrição, conforme item 4.3.

5.2 A avaliação e a classificação dos candidatos obedecerão aos seguintes critérios, nesta ordem de análise:

a) Ser líder ou vice-líder de sua turma/semestre;

b) Possuir acesso à internet;

c) Possuir maior coeficiente global.

Parágrafo único. Em casos de empate ou de turmas que ainda não possuam coeficiente global, serão analisadas as respostas
do formulário de inscrição na seguinte ordem: 1. bom relacionamento com os colegas de turma; 2. facilidade de acesso a
ferramentas tecnológicas; 3. maior velocidade da internet em Mbps.

6. DAS ATRIBUIÇÕES DO ESTUDANTE TUTOR

6.1 São atribuições do tutor da turma/semestre:

a. Verificar se cada aluno da turma conseguiu receber o material de estudo;

b. Organizar e apresentar à Coordenação de Curso um quadro com as 10 horas disponíveis para acompanhamento dos
estudantes;

c. Divulgar a tutoria para os colegas de sua respectiva turma;

d. Listar as dificuldades de acesso/aprendizagem apresentadas pelos estudantes durante a aplicação do RED;

e. Fazer o registro dos estudantes que estão entregando as atividades, bem como dos que não estão entregando;

f. Procurar identificar quais estão sendo as maiores dificuldades encontradas pelos alunos na aplicação do RED;

g. Comunicar-se periodicamente com o (a) docente responsável pelo planejamento das ações a serem desenvolvidas, assim
como, mediar a comunicação entre os professores e estudantes, de maneira adequada e em tempo hábil; 

h. Colaborar com o processo de envolvimento e engajamento dos demais estudantes de sua turma, incentivando a participação
nas atividades propostas; 

https://forms.gle/VtYcWtKwuYTEpdBu8


i. Apresentar um relatório mensal a Coordenação do Curso, acerca da participação/acesso/desempenho dos estudantes no
processo de aplicação do RED;

j. Repassar ao coordenador do curso ao final de cada semana resumo dos fatos da turma/semestre;

l. Zelar pelo patrimônio e nome da Instituição, bem como cumprir suas normas internas.

7. DAS ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR RESPONSÁVEL

7.1 São atribuições do coordenador responsável:

a. Participar do processo seletivo dos tutores;

b. Responsabilizar-se pela verificação do cumprimento dos requisitos necessários para que o candidato possa assumir a
função de monitor, conforme termos do edital;

c. Divulgar a tutoria para alunos da(s) turma(s)/semestre(s) envolvidas(os);

d. Acompanhar o cumprimento da carga horária semanal do tutor;

e. Auxiliar na elaboração dos relatórios das atividades do tutor;

f. Supervisionar e avaliar as atividades exercidas pelo tutor;

g. Assinar os relatórios em conjunto com o tutor e encaminhar ao Departamento de Ensino (anexo II);

h. Comunicar desistência ou abandono da tutoria por parte do tutor.

8. DO CRONOGRAMA

ATIVIDADES DATA

Publicação do edital 15/05/2020

Período de inscrição 15/05/2020 a 18/05/2020

Divulgação do resultado preliminar 19/05/2020

Homologação do resultado final pela Direção geral do campus no site institucional 20/05/2020

9. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

9.1 A relação dos candidatos selecionados será disponibilizada no dia 20 de maio de 2020, no site do IFMT – Campus
Avançado Diamantino (http://www.dmt.ifmt.edu.br).

9.2 As Bolsas Tutoria terão vigência a partir do dia 21 de maio de 2020.

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 Fica facultado à Direção-Geral, responsável pela concessão das bolsas, o direito de proceder à conferência das
informações prestadas pelos candidatos no decorrer do processo seletivo e daqueles que venham a ser classificados para
recebimento do benefício.

10.2 A inscrição do aluno neste programa implica o reconhecimento e aceitação de todas as condições previstas neste edital e
de suas possíveis alterações.

10.3 A disponibilização da bolsa tutoria dar-se-á diretamente em conta bancária em nome do aluno.

http://www.jna.ifmt.edu.br/


10.4 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Direção-Geral do Campus Avançado Diamantino.

Diamantino, 15 de maio de 2020.

Leandro Dias Curvo

Diretor Geral “Pro Tempore”

IFMT – Campus Avançado Diamantino

ANEXO I

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO DE PROGRAMA DE TUTORIA

NOME:

TUTOR DA TURMA/SEMESTRE:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

TELEFONE:

E-MAIL:

RG: CPF:

BANCO: AGÊNCIA: CONTA CORRENTE:

CURSO: SEMESTRE/ANO:

_____________________________________________

Nome do(a) Aluno(a)

Diamantino, ______ de ______________ de 2017.

ANEXO II

PROGRAMA DE TUTORIA - RELATÓRIO MENSAL



                                                          

Nome: CPF:

Turma/Semestre: Matrícula:

Campus:

Coordenador do Curso:

Mês de Referência

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Descrição das atividades desenvolvidas no mês.

Local e data

Assinatura do Tutor

Assinatura do Coordenador

ANEXO III

TERMO DE COMPROMISSO DO/A TUTOR/A BOLSISTA

Eu,___________________________________________________________________,

RG n°_____________________,CPF n° _____________________________________,  Regularmente matriculada/o no curso 
de _____________________________________________________________________do IFMT  Campus Avançado Diamantino,
sob a matricula nº ______________________, telefone ___________________, e-
mail_____________________________________,  conta corrente nº _________________, agência nº ________ do
Banco____________ concordo em participar do Programa de Tutoria do IFMT Campus  Avançado Diamantino,  na modalidade
de Tutoria Remunerada (com bolsa) e estou ciente das condições abaixo mencionadas:

1. O/A estudante tutor/a com bolsa deve cumprir as normas estabelecidas no edital.

2. A Tutoria com bolsa será realizada sob a orientação e supervisão do coordenador do curso - Professor



__________________________________________.

3. O período de vigência da Tutoria remunerada será de 18/05/2020 a 18/07/2020, podendo ser prorrogado por mais dois meses.

4.  As atividades serão exercidas sem qualquer vínculo empregatício com o IFMT Campus Avançado Diamantino e em regime
de 10 horas semanais de atividades de Tutoria.

5.  O tutor deverá apresentar um relatório mensal a Coordenação do Curso, acerca da participação/acesso/desempenho dos
estudantes no processo de aplicação do RED;

            8.  O valor da monitoria remunerada será de R$ 150,00 mensais.

            9.  As atribuições do/a monitor/a constituem-se das seguintes atividades:

a. Verificar se cada aluno da turma conseguiu receber o material de estudo;

b. Organizar e apresentar à Coordenação de Curso um quadro com as 10 horas disponíveis para acompanhamento aos
estudantes;

c. Divulgar a tutoria para os colegas de sua respectiva turma;

d. Listar as dificuldades de acesso/aprendizagem apresentadas pelos estudantes durante a aplicação do RED;

e. Fazer o registro dos estudantes que estão entregando as atividades, bem como dos que não estão entregando;

f. Procurar identificar quais estão sendo as maiores dificuldades encontradas pelos alunos na aplicação do RED;

g. Apresentar um relatório mensal a Coordenação do Curso, acerca da participação/acesso/desempenho dos estudantes no
processo de aplicação do RED;

h. Repassar ao coordenador do curso ao final de cada um resumo dos fatos da turma/semestre;

i. Zelar pelo patrimônio e nome da Instituição, bem como cumprir suas normas internas.

j. O termo de Compromisso poderá ser interrompido por qualquer uma das partes por meio de Termo de Desligamento requerido
no NAPP e entregue ao Coordenador de curso.



ASSINATURA DA/O ESTUDANTE (no caso de menor de 18 anos,
assinatura dos pais e/ou responsáveis).

LOCAL E DATA

Código Verificador:
Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Leandro Dias Curvo, DIRETOR GERAL - CD3 - CDMT, em 15/05/2020 14:56:50.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 15/05/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse

https://suap.ifmt.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

55902

3e96862b2d
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