
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MEC - SETEC 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 
CAMPUS SORRISO 

PORTARIA N° 026, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019 

O DIRETOR GERAL DO CAMPUS SORRISO DO INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO, no uso 

de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria n° 863, de 19.04.2017, publicada 

no D.O.U. de 20.04.2017, 

Considerando a Constituição Federal de 05 de outubro de 1988 

Considerando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n° 

9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

Considerando a Portaria Normativa n° 39... que institui o Programa 

Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), instituída pela Portaria Normativa n° 

39, de 12 de dezembro de 2007; 

Considerando o Decreto 7.234, de 19 de julho de 2010 que dispõe 

sobre o PNAES; 

Considerando a Resolução CONSUP n° 104/2014... que aprova a 

Organização Didática do IFMT, de 15 de dezembro de 2014; 

Considerando a Resolução CONSUP n° 094/2017... que aprova a 

Política Institucional de Assistência Estudantil do IFMT aprovada por meio da 

Resolução CONSUP/IFMT n° 094, de 18 de Outubro de 2017, revogando os 

dispositivos anteriores; 

Considerando a Resolução CONSUP n. 095/2017... que aprova o 

Regulamento Geral da Assistência Estudantil do IFMT, instituído pela Resolução 

CONSUP/IFMT n°095, de 18 de outubro de 2017; 

Considerando a necessidade de revisão e readequação dos 

regulamentos internos dos programas da Assistência Estudantil do Campus Sorriso, 

em conformidade com o Regulamento Geral e com a Política Institucional de 

Assistência Estudantil do IFMT. 

Considerando o Processo n° 23444.000235.2019-04. 
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RESOLVE: 

Aprovar o Regulamento Geral do Programa de Assistência Estudantil 

do IFMT Campus Sorriso, nos termos do documento em anexo. 

Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação e será 

objeto de avaliação quando necessário, tendo em vista a eficácia e funcionalidade 

do Programa. 

Revogar a Portaria Interna N° 26/2014, que regulamenta a Política de 
Assistência Estudantil do IFMT Campus Sorriso. 

Revogar a Portaria Interna N° 077/2014, que regulamenta o Programa 
de Monitoria do IFMT Campus Sorriso. 

Revogar qualquer outra disposição anterior ou contrária a esta. 

Cientifiquem-se e cumpram-se. 

Claudir v n Dentz 
Diretor Geral 

IFMT Campus Sorriso 
Portaria n° 863. de 10/04/17 
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ANEXO A PORTARIA INTERNA N° 26, de 22/02/2019. 

REGULAMENTO GERAL DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO IFMT 

CAMPUS SORRISO 

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1 O presente regulamento estabelece as diretrizes e normativas quanto aos 

procedimentos para a implementação do Programa de Assistência Estudantil (PAE) no 

IFMT Campus Sorriso, o acompanhamento dos (as) estudantes bolsistas, e, o incentivo 

a produção de indicadores que permitam mensurar a importância das ações de 

assistência estudantil para a permanência e êxito na conclusão dos cursos. 

Art. 2 A execução da assistência estudantil no IFMT Campus Sorriso se consolidará por 

meio dos programas, ações e projetos orientados por este Regulamento. 

Art. 3 A gestão, acompanhamento e avaliação das ações da Assistência Estudantil 

desenvolvidos pelo Campus Sorriso serão de responsabilidade da Comissão Local 

Permanente de Assistência Estudantil, instituída pela Direção Gerall, que, de forma 

descentralizada, conduzirá os programas e a aplicação dos recursos financeiros da 

assistência estudantil, nos termos definidos pela legislação vigente. 

TÍTULO II 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Art. 4 O Programa de Assistência Estudantil do IFMT Campus Sorriso fundamenta-se: 

I.na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n° 9.394, de 20 de dezembro de 

1996. 

II.no  Programa Nacional de Assistência Estudantil, instituída pela Portaria Normativa n° 

39, de 12 de dezembro de 2007; 

I  Conforme Regulamento Geral da Política de Assistência Estudantil do IFMT - Resolução 
CONSUP n° 094 de 18/10/17. 
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III.no  Decreto 7.234, de 19 de julho de 2010 que dispõe sobre o PNAES; 

IV.na  Organização Didática do IFMT, de 15 de dezembro de 2014; 

V.na Política Institucional de Assistência Estudantil do IFMT aprovada por meio da 

Resolução CONSUP/IFMT n°094, de 18 de outubro de 2017; 

VI.no  Regulamento Geral da Assistência Estudantil do IFMT, instituído pela Resolução 

CONSUP/IFMT n° 095, de 18 de outubro de 2017; 

TÍTULO III 

DA NATUREZA, PRINCÍPIOS, OBJETIVOS E DIRETRIZES. 

Sessão I 

Da Natureza 

Art. 5 O Programa de Assistência Estudantil do IFMT Campus Sorriso concebe ações de 

caráter universal para o acesso de todos os (as) estudantes e ações específicas que 

garantem a concessão de auxilio financeiro aqueles (as) alunos (as) que se encontram 

em situação de vulnerabilidade socioeconômica. 

Art. 6 A Assistência Estudantil constitui-se num conjunto de ações voltadas ao 

atendimento das necessidades do (a) estudante com o objetivo de contribuir com a sua 

formação integral, prevenindo situações de retenção, evasão escolar e promovendo 

condições de permanência para conclusão do curso com êxito. 

Sessão II 

Dos Princípios 

Art. 7 O programa e as ações socioassistenciais ao (a) estudante do IFMT Campus 

Sorriso pautam-se nos seguintes princípios: 

Afirmação da Educação Profissional e Tecnológica como política pública de Estado; 

Universalidade da assistência ao estudante; 
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A Educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e 

nos ideais de solidariedade humana; 

Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte 

e o saber; 

Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas; 

Respeito à liberdade e a dignidade humana; 

Busca contínua da melhoria da qualidade dos serviços prestados à comunidade 

estudantil; 

Gestão democrática do ensino público; 

Valorização da experiência extraescolar; 

Defesa da justiça social e respeitos à diversidade. 

Sessão III 

Dos Objetivos 

Art. 8 São objetivos do PAE: 

Democratizar ações para se promover condições de permanência da comunidade 

discente e a conclusão dos cursos na instituição; 

Contribuir para o a promoção do bem estar psicopedagógico, minimizando os efeitos 

das desigualdades sociais e regionais; 

Reduzir as taxas de retenção e evasão; 

Contribuir para a promoção da inclusão social pela educação; 

Proporcionar formação para o trabalho; 

Contribuir com a formação humanística, científica e tecnológica; 

Viabilizar a igualdade de oportunidades e universalizar o atendimento a comunidade 

discente na perspectiva do direito social assegurado pela Carta Magna. 

Sessão IV 

Das Diretrizes 
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Art. 9 O Programa de Assistência Estudantil do IFMT Campus Sorriso fundamenta-se a 

partir das seguintes diretrizes: 

1. Pleno desenvolvimento da comunidade discente nas diferentes áreas de 

conhecimento para sua inserção e participação no desenvolvimento da sociedade; 

Formação do cidadão histórico-crítico oferecendo ensino, pesquisa e extensão com 

qualidade socialmente referenciada, objetivando o desenvolvimento sustentável do 

país; 

Inclusão social e garantia da formação ampliada, da produção de conhecimento, e da 

qualidade de vida; 

Preservação dos valores éticos de liberdade, igualdade, democracia e solidariedade; 

Prestação de serviços com igualdade e equidade, considerando as diferenças de 

classe social, gênero, etnia, religião, orientação sexual, idade e condição física e 

psíquica. 

Art. 10 O Programa de Assistência Estudantil do IFMT Campus Sorriso fundamenta-se a 

partir das seguintes diretrizes: 

Pleno desenvolvimento da comunidade discente nas diferentes áreas de 

conhecimento para sua inserção e participação no desenvolvimento da sociedade; 

Formação do cidadão histórico-crítico oferecendo ensino, pesquisa e extensão com 

qualidade socialmente referenciada, objetivando o desenvolvimento sustentável do 

país; 

Inclusão social e garantia da formação ampliada, da produção de conhecimento, e da 

qualidade de vida; 

Preservação dos valores éticos de liberdade, igualdade, democracia e solidariedade; 

Prestação de serviços com igualdade e equidade, considerando as diferenças de 

classe social, gênero, etnia, religião, orientação sexual, idade e condição física e 

psíquica. 

C 
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TÍTULO IV 

DA ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES E DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA 

ESTUDANTIL DO IFMT CAMPUS SORRISO 

Art. 11 O PAE do IFMT Campus Sorriso está organizado por meio das seguintes ações: 

Ações Universais de Assistência Estudantil; 

Programa de Incentivo à Permanência; 

CAPÍTULO I 

AÇÕES UNIVERSAIS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

Art. 12 As ações universais do programa de assistência estudantil são destinadas a toda 

comunidade discente matriculada em regime regular, em todos os níveis e modalidades 

dos cursos presenciais oferecidos pelo IFMT Campus Sorriso. 

Art. 13 São ações universais de assistência estudantil: 

Acolhimento e acompanhamento social, psicológico e pedagógico; 

Prevenção e promoção à saúde e qualidade de vida: 

Incentivo as atividades esportivas, de lazer e culturais; 

Seguro escolar; 

Incentivo ao Desempenho Escolar e Acadêmico — Monitoria Didática; 

Incentivo ao Desempenho Escolar e Acadêmico — Participação em eventos técnico-

científicos e de formação política estudantil; 

Apoio aos (as) Estudantes com Deficiência e/ou Necessidades Educacionais 

específicas 

Seção I 

Do Acolhimento e Acompanhamento Social, Psicológico e Pedagógico 
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Art. 15 As atividades de acolhimento, acompanhamento social, psicológico e 

pedagógico serão realizadas através de ações, prestação de serviço e desenvolvimento 

de projetos sob a responsabilidade da equipe multiprofissional do campus. 

§1° A equipe será composta quando possível, pela equipe mínima de profissionais de 

Serviço Social, Pedagogia e Psicologia para ações de acompanhamento social, 

pedagógico, e de assistência à saúde e apoio psicológico a comunidade discente. 

§2° O objetivo é proporcionar ao (a) estudante o atendimento e encaminhamentos 

necessários ao Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE), 

bem como às políticas públicas estaduais e municipais, conforme as demandas por eles 

apresentadas no contexto institucional. 

Seção II 

Da Prevenção e Promoção à Saúde e Qualidade de Vida 

Art. 16 A prevenção e promoção à saúde e qualidade de vida é um trabalho de caráter 

socioeducativo, cuja perspectiva busca promover e promoção de hábitos saudáveis, 

debate sobre sexualidade e prevenção ao uso de drogas licitas e ilícitas; 

Seção III 

Do Incentivo as Atividades Esportivas, de Lazer e Culturais 

Art. 17 As atividades esportivas, de lazer e culturais buscam promover a ampliação do 

universo sociocultural e artístico do estudante, bem como sua inserção em práticas 

culturais. 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; eventos de lazer; oficinas de teatro; e, jogos 

estudantis da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica; 

çJ  
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Seção IV 

Do Seguro Escolar 

Art. 18 O Seguro escolar está garantido a toda comunidade discente regularmente 

matriculada em cursos presenciais no IFMT. Os detalhamentos para acesso ao seguro 

escolar serão definidos pelos contratos a serem firmados pelos Campi 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. 

Sessão V 

Incentivo ao Desempenho Escolar e Acadêmico — Monitoria Didática; 

Art. 19 Destina-se aos estudantes que necessitam de acompanhamento e apoio 

pedagógico temporário para melhoria de seu desempenho em determinados 

componentes curriculares em que estejam apresentando dificuldades. Os estudantes 

monitores poderão receber bolsas de incentivo ao desempenho das atividades, sendo 

selecionados conforme critérios estabelecidos via edital organizado pelo Departamento 

de Ensino ou equivalente. 

Art. 20 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. 

Em caso de indisponibilidade orçamentária do Campus, a Direção de Ensino poderá 

planejar outros mecanismos pedagógicos de incentivo às atividades de monitoria. 

Art. 21 Compreende-se por Monitoria Didática o desenvolvimento de atividades didático-

pedagógicas, desenvolvida pelota estudante monitor/a e orientada por docente, com 

vistas a contribuir na formação acadêmica da comunidade discente. 

Art. 22 A Monitoria Didática tem a finalidade de contribuir no processo de ensino-

aprendizagem, na melhoria da qualidade do ensino, no desenvolvimento da autonomia e 

na formação integral das/dos estudantes. 
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Art. 23 A atividade de monitoria e a função do/da monitor/a não constitui cargo ou 

emprego e não gera vinculo empregatício com a Instituição. 

Art. 24 Ficam excluídas/os deste programa as/os estudantes que possuem vínculo com 

IFMT Campus Sorriso apenas para o cumprimento de Trabalho de Conclusão de Curso, 

Atividades Complementares e/ou Estágio Curricular. 

Art. 25 São objetivos da Monitoria Didática do IFMT Campus Sorriso: 

Estimular as/os estudantes no processo de apreensão e construção do 

conhecimento; 

Complementar a formação acadêmica do/a estudante monitor/a; 

Colaborar com o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem de 

estudantes que apresentam dificuldades de aprendizagem e/ou defasagem nos 

conteúdos; 

Possibilitar a interação docente-discente e discente-discente, com vistas ao 

desenvolvimento da aprendizagem. 

Criar condições para que a comunidade discente participe da prática docente e da 

vida acadêmica, por meio de atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Art. 26 A Monitoria Didática está organizado nas modalidades de: 

1. 	Monitoria voluntária (sem bolsa); 

II. 	Monitoria remunerada por bolsa; 

§1° O sistema de monitoria voluntária obedece às mesmas normas estabelecidas para 

as/os monitoras/es remuneradas/os, executando-se os incisos do Capítulo III deste 

Regulamento. 

§2° Em nenhuma hipótese o/a estudante-monitor/a deve ser aproveitado/a para suprir 

carências de servidoras/es da Instituição; 

ux 
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Art. 27 O exercício da monitoria implica o cumprimento de até 08 horas semanais de 

atividades, as quais não podem coincidir com o horário das aulas e/ou das atividades 

acadêmicas do/a estudante monitor/a em seu curso regular. 

Art. 28 O processo seletivo de estudantes para a Monitoria Didática deverá ser realizado 

via edital e coordenado pela Comissão Local Permanente com o apoio das 

coordenações de curso, Departamento de Ensino e Coordenação Pedagógica. 

Art. 29 Às coordenações de curso fica a responsabilidade de encaminhar a Proposta de 

Monitoria do Componente Curricular (Anexo I), atendendo aos prazos estabelecidos pelo 

Departamento de Ensino para posterior análise junto a Comissão. 

§1° A Proposta de Monitoria deve conter a justificativa da/o docente responsável pelo 

componente curricular a ser contemplada edital de Monitoria, com uma breve proposta 

das atividades a serem desenvolvidas e indicando a disponibilidade de horário da/do 

docente acompanhamento do (a) estudante monitor (a). 

§2° Os Colegiados e as coordenações de curso deverão dar ciência sob as disciplinas 

que serão ofertadas. 

§3° Após análise das Propostas de Monitoria, a Comissão realizará a abertura do edital 

interno com os componentes curriculares ofertadas pelo programa, prazos e critérios de 

seleção. 

§4° Na seleção das propostas, serão contemplados prioritariamente os componentes 

curriculares que apresentem maiores quantidades de estudantes com notas abaixo da 

média, reprovação e/ou que tiveram maior número de estudantes atendidos (as) no 

período letivo anterior durante a realização da monitoria. 

§5° O edital do processo seletivo para a Monitoria Didática deverá ser divulgado nos 

endereços eletrônicos e em murais localizados nos espaços de ampla circulação do 

Campus. 
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Art. 30 Caberá ao/à estudante e ao/a docente orientador (a) acompanhar todo processo 

seletivo e cumprir com as regras deste Regulamento e os prazos solicitados pela 

Comissão Local Permanente de Assistência Estudantil. 

§1° 0/a professor responsável pelo correspondente curricular deverá protocolar, dentro 

do prazo estabelecido pelo edital: a) Relatório de Seleção (Anexo II), contendo os 

critérios utilizados na seleção e a relação dos/as estudantes participantes por ordem de 

classificação, com as pontuações obtidas; b) Plano de Atividades do Componente 

Curricular (Anexo III) a ser desenvolvido na Monitoria Didática, que será elaborado 

pela/o docente responsável em consonância com a ementa da disciplina, conforme o 

Projeto Pedagógico do Curso; c) e, Termo de Compromisso do Monitor/a (Anexo IV). 

§2° O não cumprimento das regras e dos prazos exigidos no edital referente ao processo 

seletivo - entrega de Relatório de Seleção, Plano de Atividades e Termo de 

Compromisso - acarretará na desclassificação dos(as) estudantes que se candidatarem 

à vaga de monitoria bem como no cancelamento da disciplina ofertada. 

§3° Durante o processo de seleção dos/as monitores/as, será informado o período 

destinado para interposição de recurso (Anexo V) de acordo com as condições 

estabelecidas pelo edital vigente e as normas descritas na Sessão V deste 

Regulamento. 

§4° No caso de não preenchimento das vagas disponibilizadas para a Monitoria Didática, 

a Comissão terá autonomia para solicitar de imediato a realocação do recurso ao 

Programa de Incentivo à Permanência. 

Art. 31 São requisitos mínimos para a participação na Monitoria Didática: 

ser estudante regularmente matriculada/o e frequente em curso presencial de 

nível técnico ou superior do IFMT Campus Sorriso; 

ter cursado o componente curricular ou equivalente; 
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ter obtido aprovação no componente curricular na qual pleiteia a monitoria, com 

nota igual ou superior a 7,0 (sete); 

não ter reprovada/o no componente curricular; 

ter disponibilidade de tempo para atender as atividades programadas; 

não possuir vinculo empregando com entidade pública e/ou privada ou outra 

remuneração regular de qualquer natureza; 

não acumular bolsas de mérito entre si, exceto em casos de diferentes fontes 

orçamentárias desde que não ultrapasse o valor de um salário mínimo e meio3  

e/ou com Auxilio Evento e/ou Auxílio Material Didático-Pedagógico. 

Art. 32 A frequência e as atividades desenvolvidas na Monitoria Didática deverá ser 

registrada no Relatório de Frequência Mensal (Anexo VI) pelo/a monitor/a junto com o/a 

docente orientador/a e ateste da Coordenação do Curso. 

§1° 0/A estudante monitor (a) é responsável por encaminhar mensalmente o relatório de 

frequência e atividades desenvolvidas à Comissão Local Permanente de Assistência 

Estudantil, nos períodos determinados pelo edital. 

Art. 33 Somente após a entrega do Relatório de Frequência Mensal, cabe a Comissão 

encaminhar à Direção de Administração e Planejamento (DAP) a solicitação do 

pagamento da bolsa de monitoria, em conta bancária em nome do/a monitor/a bolsista. 

§1° O pagamento das bolsas ocorrerá sempre no mês subsequente a solicitação 

encaminhada ao Departamento de Administração e Planejamento para procedimentos 

de execução orçamentária. 

§2° O valor referente a Monitoria Didática com bolsa será fixado em edital, considerando 

orçamento e recursos disponíveis no Campus. 

Art. 34 A monitoria terá vigência de acordo com o regime do curso (semestral ou anual). 

3  Conforme Regulamento Geral da Política de Assistência Estudantil do IFMT (Resolução CONSUP n° 095 
de 18/10/17). 
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Art. 35 Após o término da vigência da Monitoria, caberá a Secretaria Geral de 

Documentação Escolar a emissão de certificados, bem como de outros documentos 

pertinentes ao programa. 

§1° Será conferido o certificado de monitoria às/aos discentes e docentes que tiverem 

cumprido com as atribuições estabelecidas neste Regulamento. 

§2° O texto e as informações do certificado devem estar de acordo com o disposto neste 

regulamento e no edital do programa e são de responsabilidade da Comissão Local 

Permanente. Assinam o certificado: Diretor Geral, Chefe de Ensino e Comissão Local 

Permanente de Assistência Estudantil. 

Art. 36 A atividade de monitoria poderá ser suspensa a qualquer tempo, nas seguintes 

situações: 

Por solicitação do docente orientador/a, desde que justificada e parecer da 

Comissão Local Permanente; 

Deixar de frequentar as aulas e as atividades de Monitoria; 

Deixar de entregar Relatório de Frequência após a terceira notificação; 

Pela existência de infrações ou sansões disciplinares graves aplicadas a/ao 

estudante monitor (a), relacionadas ou não à atividade de monitoria; 

Infringir as normas estabelecidas neste regulamento; 

Art. 37 NO discente será desligada/o da atividade de monitoria nos casos de: 

I. Solicitação da/do discente, a qualquer momento, mediante comunicação formal 

realizada ao/a docente orientador/a, que informará a CAE; 

Por solicitação do/a docente orientador/a, desde que justificada; 

Descumprimento de qualquer condição assumida na oportunidade da assinatura do 

Termo de Compromisso do Programa de Monitoria Didática; 

Trancamento ou cancelamento de matricula; 

Abandono ou desistência do curso; 

c4) 	
12 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MEC - SETEC 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 
CAMPUS SORRISO 

Transferência ou afastamento da/do discente da Instituição; 

Suspensão ou falta grave, infringindo nesse sentido o Regimento Disciplinar 

Discente do IFMT Campus Sorriso. 

Art. 38 O desligamento da Monitoria Didática será efetivado pela Comissão ou se 

requerido pela/o docente orientador/a e/ou pela/o estudante ou seu/sua responsável 

legal por meio do Termo de Desistência (Anexo VII), 

Art. 39 Caso seja julgado conveniente pela/o docente, poderá ser admitido novo/a 

monitoria até completar o tempo de duração da atividade, de acordo com a ordem de 

classificação do processo seletivo. 

Art. 40 As atribuições do/da monitor/a constituem-se das seguintes atividades: 

auxiliar a/o docente em atividades didáticas; 

auxiliar a/o docente em atividades de ensino, pesquisa e extensão, relativas ao 

componente curricular inscrito e compatíveis com grau de conhecimento da/o 

estudante; 

auxiliar a/o docente na realização de trabalhos práticos e experimentais, 

compatíveis com seu grau de conhecimento e experiência no componente 

curricular; 

facilitar o relacionamento entre discentes e docente na execução dos planos de 

ensino do componente curricular; 

auxiliar as/os discentes que estiverem com dificuldade no componente curricular, 

sob orientação da/o docente; 

cumprir as horas semanais de atividades conforme art. 9°; 

construir junto com o/a docente orientador/a os relatórios parciais e Relatório Final 

de Atividades (Anexo VIII), dentro dos prazos previstos pelo edital referente a 

Monitoria Didática, contendo uma breve avaliação do seu desempenho, da 

orientação recebida e das condições em que desenvolveu suas atividades; 

desenvolver as atividades propostas no Plano de Atividades, com assiduidade e 

respeito aos prazos nele previstos. 
13 
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Art. 41 É vedado ao/à monitor/a: 

a realização de atividades de responsabilidade exclusiva da/do docente como 

registrar controle de frequência e dos conteúdos no diário de classe, participar no 

processo de avaliação de discentes, elaboração e correção de provas; 

substituir a/o docente em sala de aula; 

realizar atividades de caráter administrativo. 

Art. 42 O horário das atividades de monitoria não poderá, em hipótese alguma, 

prejudicar a frequência da/do discente nos componentes curriculares em que estiver 

matriculada/o. 

Art. 43 Ao/a estudante monitor/a cabe ainda cumprir com as normas vigentes nos 

regimentos e regulamentos que regem o IFMT Campus Sorriso, podendo ser suspensa 

a bolsa caso infrinja as normas disciplinares. 

Art. 44 São atribuições do/a docente orientador/a: 

cumprir com as regras deste Regulamento e atender os prazos estabelecidos pelo 

edital de seleção. 

selecionar o/a monitor/a do componente curricular que leciona cumprindo os 

critérios previstos no art. 69; 

elaborar o Plano de Atividades da Monitoria; 

orientar e acompanhar o/a monitor/a no desempenho das atividades 

programadas; 

orientar o/a monitor/a quanto à metodologia a ser utilizada no atendimento às/aos 

estudantes; 

promover o aprofundamento dos conhecimentos do monitor/a quanto aos 

conteúdos do componente curricular; 

executar em parceria com o/a monitor/a as atividades do Plano de Atividades; 

auxiliar a/o discente a elaborar o relatório de frequência/atividades desenvolvidas; 
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encaminhar relatório de frequência e atividades mensal as/aos Coordenadoras/es 

de Curso, no prazo estabelecido; 

construir junto ao/a discente monitor/a os relatórios (parciais e/ou finais) previstos 

em Edital do Programa de Monitoria; 

Xl. supervisionar e avaliar, de forma contínua, o desempenho do/a monitor/a através 

de critérios previamente estabelecidos e que sejam de conhecimento do/a 

monitor/a; 

encaminhar à Coordenação de Curso o Termo de Compromisso assinada/o 

pela/o estudante junto com o Plano de Atividades, que encaminhará à CAE; 

encaminhar mensalmente a Coordenação de Curso o relatório de frequência e 

atividades desenvolvidas pelo/a monitor/a, que o encaminhará à CAE. 

desenvolver as atividades durante o processo seletivo e realizar as propostas do 

Plano de Atividades, com assiduidade e respeito aos prazos neles previstos. 

Art. 45 Compete ao/à docente registrar a carga horária dedicada à orientação de 

monitoria no seu PTD, semestralmente. 

Parágrafo único: A monitoria a ser registrada no PTD do docente responsável pelo 

estudante monitor deverá seguir o critério de 01 (uma) hora semanal para cada monitor 

e ser informada como Atividade de Apoio ao Ensino. 

Sessão VI 

Incentivo ao Desempenho Escolar e Acadêmico — Participação em eventos 

técnico-científicos e de formação política estudantil 

Art. 46 Destina-se à concessão de auxilio financeiro para possibilitar a participação dos 

estudantes em eventos científicos, com apresentação de trabalho, bem como, em 

eventos de formação política que promovam a capacidade de pensar criticamente a 

realidade em que estão inseridos. 

§1° Este programa deverá ter regulamento próprio, considerando as particularidades do 

campus de Sorriso, conforme determina o Regulamento Geral da Política de Assistência 
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Estudantil do IFMT (letra 'f' do artigo 16 da Resolução CONSUP n° 095 de 18/10/17). §1° 

§2° Caberá ao Diretores Geral instituir uma comissões local, garantindo a participação 

de membros da Comissão Permanente de Assistência Estudantil do Campus, dos 

Departamentos de Administração e Planejamento, Dirigentes de Pesquisa, Extensão e 

representantes das entidades estudantis do Campus (grêmios e centros acadêmicos) 

Sessão VII 

Do Apoio aos (as) Estudantes com Necessidades Educacionais Especificas 

Art. 47 Garante a este público especifico condições que permitam o acompanhamento 

efetivo das atividades de ensino, pesquisa e extensão na Instituição. Esta ação fica sob 

a responsabilidade do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades 

Educacionais Especificas (NAPNE). 

Promover o acompanhamento educacional especializado para o acesso, 

participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento, altas habilidades e/ou superdotação. 

Contribuir com a cultura da educação para todos/as e o respeito à diversidade 

humana. 

CAPÍTULO II 

PROGRAMA DE INCENTIVO À PERMANÊNCIA 

Art. 48 O Programa de Incentivo à Permanência garante a concessão de auxílio 

financeiro, prioritariamente aos (as) estudantes com renda bruta familiar per capita de 

até um salário mínimo e meio4  mensal e/ou oriundos da rede pública de educação 

básica5  e que atendam as condicionalidades deste Regulamento. 

Sessão I 

Das Concessões das Bolsas 

4  Decreto 7.234, de 19 de julho de 2010 que dispõe sobre o PNAES. 
5  Em conformidade com o artigo 5° do PNAES. 
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Art. 49 O PIP é destinado à comunidade discente matriculada em regime regular, em 

todos os níveis e modalidades dos cursos presenciais oferecidos pelo IFMT Campus 

Sorriso, e que especificamente, estejam em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica. 

Art. 50 Ficam excluídas/dos das ações do PIP as/os estudantes que possuem vínculo 

com o IFMT Campus Sorriso apenas para o cumprimento de Estágio Curricular, 

Trabalho de Conclusão de Curso e/ou Atividade Complementar6. 

Art. 51 É vedada a participação dos representantes do corpo discente, membros/as da 

CLPAE, nos trabalhos relativos aos processos seletivos para concessão de bolsas, 

auxílios e quaisquer outros benefícios da assistência estudantil. 

Art. 52 Os/as estudantes matriculados nos cursos ofertados pelo IFMT, por meio dos 

programas especiais de governo, sejam na modalidade a distância ou presencial, 

participarão dos programas de bolsas cujos recursos sejam advindos do próprio 

programa. 

Art. 53 A execução do programa de incentivo a permanência ocorrerá pode meio de 

edital de seleção, onde deverão constar informações sobre os critérios, quantidade de 

bolsas, valores, período de vigência e as modalidades prioritárias: 

Art. 54 As modalidades de auxílio a serem executadas pelo campus de Sorriso são: 

Auxílio Alimentação: destina-se ao repasse de auxílio financeiro para contribuir 

com despesas de alimentação do/a estudante. O Auxílio Alimentação tem como objetivo 

beneficiar a comunidade estudantil que permaneça na Instituição em período integral ou 

que possuam carga horária no Campus de no mínimo cinco horas diárias. 

Auxílio Transporte: visa assegurar auxílio financeiro para contribuir com despesas 

mensais referentes ao transporte da/do estudante no percurso entre residência e 

Campus. 0(A) estudante que tiver condições de acesso ao transporte garantidas de 

6  Conforme Regulamento Geral da Política de Assistência Estudantil do IFMT - Resolução 
CONSUP n° 095 de 18/10/17. 
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forma integral por ações oriundas de iniciativas municipais ou Estaduais não poderá ser 

beneficiado(a) por este auxílio. O Auxilio Transporte tem como critérios de elegibilidade: 

A distância entre o endereço de residência do(a) estudante e o Campus; e, a forma de 

locomoção utilizada no trajeto entre o Campus e residência; 

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. O auxílio moradia tem como critério de 

elegibilidade a distância entre o endereço de residência e o Campus e/ou a situação 

econômica da/do estudante. (Tratar no Edital) 

Auxílio Emergencial: será concedido em situações emergenciais, aos(às) 

estudantes em comprovada situação de vulnerabilidade, mediante avaliação, emissão 

de parecer social e/ou parecer da Comissão e anuência da Direção Geral do Campus. 

Este auxilio poderá ser solicitado pelo(a) estudante (demanda espontânea) ou através 

de encaminhamento formalizado pelas coordenações de curso, Direção de Ensino, em 

qualquer período do ano letivo. 

Auxilio Creche: destina-se às mulheres estudantes que têm filhos com idade de até 

6 (seis) anos, que atendam aos critérios estabelecidos pelos editais. Este auxílio será 

concedido apenas em situações em que a localidade do Campus não disponibilize o 

serviço de creche pública ou, em casos de excepcionalidades em que não haja vagas no 

município. No caso das mães de crianças com necessidades especiais comprovadas, 

independerá a idade da criança para solicitação do benefício, desde que não haja 

disponibilidade de atendimento especializado na rede pública municipal e estadual. 

Auxílio Permanência: poderá ser concedido aos estudantes em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica que realizam atividades práticas vinculadas a grupos de 

pesquisa, extensão ou departamentos da área técnica, desde que previstas no projeto 

pedagógico do curso e, devidamente orientadas e acompanhadas por um servidor 

docente e/ou técnico administrativo. 
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Art. 55 Os editais referentes ao processo seletivo do Programa de Incentivo a 

Permanência deverão constar no calendário acadêmico e ser divulgados nos endereços 

eletrônicos e em murais localizados nos espaços de ampla circulação do Campus. 

Art. 56 A seleção será realizada por meio de estudo socioeconômico, classificando 

os/as candidatos em ordem crescente observado o seguinte critério de elegibilidade: 

a) Estudante com renda familiar per capita (soma da renda de todas as pessoas que 

trabalham dividida pelo número de pessoas que compõe o núcleo familiar) de até um 

salário mínimo e meio, conforme normatização do Decreto 7.234/2010 (Programa 

Nacional de Assistência Estudantil — PNAES) 

Art. 57 A análise socioeconômica será de responsabilidade da Comissão Local 

Permanente de Assistência Estudantil. 

Art. 58 No caso de empate entre os (as) candidatos(as) na situação de renda auferida, 

serão analisados os seguintes critérios: 

estudantes que ingressaram por meio de cotas para pessoas pretas, pardas, 

indígenas e com deficiência; 

candidatos (as) que ingressaram pelas cotas destinadas aos(as) estudantes 

oriundos(as) de escola pública; 

outras situações identificadas pela equipe multiprofissional referentes às 

vulnerabilidades sociais, étnicas, gênero, geracional, racial e de saúde dos(as) 

estudantes e ou dos familiares que moram no mesmo domicílio do requerente. 

Art. 59 Após análise dos critérios anteriores, caso ainda persista o empate, terá 

prioridade o(a) candidato (a) com maior idade. 

Art. 60 Os/as membros/as da Comissão, preferencialmente, o/a Assistente Social 

poderão solicitar às/aos candidatas/os novos documentos, realizar entrevista social e/ou 
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visita domiciliar, caso julgue necessário, para complementar o diagnóstico 

socioeconômico durante o processo seletivo e após a concessão do auxílio. 

Art. 61 Será eliminado (a) do processo seletivo o(a) estudante que: 

Não cumprir com as condições do edital quando publicado; 

Não apresentar os documentos solicitados; 

Perder os prazos estabelecidos pelas convocações; 

Prestar informações falsas para análise socioeconômica ou omiti-las no formulário 

de inscrição (Anexo IX); 

Art. 62 É vedada a exigência de contrapartida laboral para as/os beneficiárias/os do PIP. 

Art. 63 O auxílio será concedido proporcionalmente aos dias letivos e durante o período 

de vigência estabelecido em edital, conforme calendário escolar do ano correspondente, 

exceto para as/os estudantes beneficiados/as com auxílio moradia, que receberão o 

auxílio financeiro integralmente. 

§1° O mínimo de estudantes beneficiadas/os e o valor total disponibilizado para 

execução do programa ficarão a critério da demanda e do orçamento anual do Campus, 

podendo ser suplementado ao longo do ano. 

§2° Os auxílios do PIP não poderão ser acumulados entre si, exceto em casos de 

diferentes fontes orçamentárias desde que não ultrapasse o valor de um salário mínimo 

e meio' ou com o Auxílio Evento e/ou Auxílio Material Didático-Pedagógico. 

Art. 64 Os critérios para comprovação das vulnerabilidades, instrumentos de avaliação, 

bem como, emissão do parecer final é de responsabilidade do (a) assistente social. 

Caso o Campus não disponha de profissional de Serviço Social em seu quadro, a 

avaliação poderá ser feita por um profissional da equipe multiprofissional do Campus, 

podendo solicitar assessoria ao (a) assistente social da Reitoria. 

Conforme o artigo 27 do Regulamento Geral da Política de Assistência Estudantil do IFMT 
(Resolução CONSUP n° 095 de 18/10/17). 
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Art. 65 A divulgação dos resultados será feita na página eletrônica do IFMT Campus 

Sorriso, nos murais fixados em locais de ampla circulação e/ou em outros meios de 

comunicação do Campus. 

Art. 66 Em caso de não preenchimento das vagas, considerando a ordem sequencial 

das categorias elencadas no edital vigente, a Comissão terá autonomia para 

remanejamento das bolsas disponibilizadas, de acordo com a necessidade do (a) 

estudante, e, aprovar aqueles (as) pré-selecionados (as) de acordo com a ordem 

classificatária. 

Seção II 

Das Condicionalidades para Concessão das Bolsas 

Art. 67 São condições para a/o estudante participar do Programa: 

estar regularmente matriculada/o no IFMT Campus Sorriso; 

inscrever-se no processo seletivo para a concessão das bolsas; 

ter frequência igual ou superior a 75% em cada disciplina cursada, no período de 

participação do Programa. 

Art. 68 O edital estabelecerá os documentos a serem apresentados pela/o candidata/o. 

§1° A entrega da documentação é de responsabilidade da/do solicitante dos auxílios; 

§2° É obrigatória a apresentação de todos os documentos exigidos para todos os 

membros do grupo familiar e, no caso de documentação incompleta, omissões e/ou 

contradições nas informações, os pedidos serão indeferidos por inconsistências de 

dados. 

Art. 69 Para receber o auxílio, as/os discentes beneficiados/as deverão providenciar a 

abertura de conta corrente individual, exclusivamente, em nome do(a) estudante 

beneficiado(a). 
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Art. 70 Caso o (a) estudante aprovado não possua conta corrente individual em seu 

nome, receberá por ordem bancária tendo como prazo 03 dias úteis da emissão da 

ordem para o saque diretamente no Banco. Os avisos sobre a emissão da ordem serão 

repassados pelo Departamento de Administração e Patrimônio à Comissão para serem 

entregues ao/a estudante beneficiado/a. 

Art. 71 O repasse financeiro ao(a) estudante será realizado pelo Departamento de 

Administração e Planejamento no mês subsequente à solicitação de pagamento 

encaminhada pela Comissão Permanente de Assistência Estudantil e ateste mensal 

do(a) Diretor(a) de Ensino, considerando a condição descrita pelo inciso III do artigo 67 

deste Regulamento. 

Art. 72 A Comissão poderá, a qualquer tempo, solicitar a/ao estudante a reavaliação 

socioeconômica. 

§1° Identificada qualquer alteração da situação socioeconômica da/do estudante 

beneficiária/o será reavaliada a concessão do auxílio, sendo o resultado da análise 

informado diretamente a/ao estudante. 

§2° NO estudante que não atender a solicitações de esclarecimento da Comissão Local 

Permanente de Assistência Estudantil poderá ter o auxílio cancelado. 

Art. 73 As condições para renovação da bolsa serão estabelecidas somente quando 

prevista pelo edital, atendendo os seguintes quesitos: inscrever-se no processo de 

renovação do PIP; e, manter frequência regimental às aulas de seu curso. 

Seção III 

Dos Direitos e Dos Deveres da Comunidade Discente Beneficiada 

Art. 74 São direitos da comunidade discente beneficiada: 

Receber em conta bancária própria o valor fixado em edital durante o período letivo; 

Receber retroativo em caso de atraso do pagamento do auxílio; 
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III. Receber acompanhamento sistemático da equipe interdisciplinar da Comissão do 

Campus; 

IV Entrar com recurso relativo à concessão e desligamento do PIP, de acordo com as 

seguintes formas e condições: 

§1° O recurso será interposto exclusivamente pela/o beneficiada/o ou pelos pais/mães 

ou responsável legal, no caso de menos de 18 anos, em requerimento próprio (Anexo 

V), disponibilizado pela Comissão, acompanhando das justificativas; 

§2° A Comissão será responsável pela análise do recurso e confirmará o deferimento ou 

indeferimento da solicitação; 

§3° Para recurso relativo a concessão do auxílio, o prazo para entrada e divulgação dos 

resultados será definido por edital; 

§4° Para recurso relativo ao desligamento, a/o estudante poderá entrar com recurso até 

5 (cinco) dias letivos após o desligamento, sendo a divulgação do resultado informado 

diretamente a/o estudante solicitante. 

Durante toda vigência do edital serão aceitas denúncias sobre supostas 

irregularidades através de comunicação formal junto á Comissão mediante 

preenchimento de formulário específico. 

A Comissão será responsável pela análise do recurso e confirmará o deferimento ou 

indeferimento da solicitação; 

Aos(às) estudantes bolsistas 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 pela Organização 

Didática do IFMT, não poderão ter suas bolsas canceladas. É de exclusiva 

responsabilidade do(a) estudante e/ou de seus familiares, tomar providências 

necessárias para formalizar junto a Coordenação do Curso sobre a necessidade do 

afastamento do(a) discente. Caberá à Coordenação do Curso comunicar à 

Comissão sobre a necessidade do afastamento do bolsista. 
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Art. 75 São deveres da comunidade discente beneficiada: 

Cumprir o disposto no presente regulamento; 

Assinar o Termo de Compromisso do/a Estudante Bolsista (Anexo X), submetendo-

se às normas expressas neste Regulamento e no edital de seleção; 

Comunicar a Comissão quaisquer alterações de dados pessoais ou situação que 

possa interferir na continuidade junto ao programa; 

Comunicar a Comissão com antecedência mínima de dez dias letivos, a pretensão 

de desligar-se definitivamente do programa, assinando o Termo de Desistência 

(Anexo VII). 

V Providenciar a abertura de conta em banco, em seu próprio nome, para o 

recebimento do valor do auxílio; 

Ter frequência igual ou superior a 75% em cada disciplina cursada, no período de 

participação do programa; 

Apresentar documentações e/ou informações quando solicitado. 

Seção IV 

Da Suspensão e Do Desligamento da Comunidade Discente Beneficiada 

Art. 76 Poderá ocasionar a suspensão da bolsa estudantil pelo programa nos casos em 

que o/a estudante beneficiado/a: 

Não cumprir quaisquer dos requisitos exigidos no caput do artigo 75 deste 

Regulamento; 

Não comparecer para a reavaliação do benefício, quando necessário e solicitado; 

Não comparecer, sem prévia justificativa apresentada por escrito, assinada e 

protocolada ao Departamento de Ensino (DE) em reuniões ordinárias e/ou atividades 

propostas relativas à assistência estudantil. 

Não manter seus dados cadastrais atualizados, principalmente contato telefônico, 

endereço residencial e/ou dados bancários, etc.; 

Constar nos registros do Campus a 2a devolução de ordem bancária emitida pelo 

Departamento de Administração para que o (a) estudante saque o valor da bolsa; 
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Art. 77 A/0 discente será desligada/o do Programa nos casos de: 

solicitação da/do discente, a qualquer momento, mediante comunicação formal 

realizada a Comissão; 

descumprimento de qualquer condição assumida na oportunidade da assinatura 

do termo de compromisso; 

trancamento ou cancelamento de matrícula; 

abandono ou desistência do curso; 

transferência ou afastamento da/do discente da Instituição; 

tenha a realidade socioeconômica do grupo familiar alterada, descaracterizando a 

condição de vulnerabilidade socioeconômica da/do estudante; 

utilizar de má fé, adulterando informações relativas aos documentos solicitados; 

prestar declarações falsas quando do estudo socioeconômico; 

Suspensão ou falta grave, infringindo, nesse sentido, o Regimento Disciplinar 

Discente do IFMT Campus Sorriso, sendo nesses casos, a decisão de 

desligamento do programa vinculado ao parecer da comissão. 

X Não renovação da/do discente no programa, considerando os critérios 

estabelecidos pelo artigo 45 deste Regulamento. 

XI. 	Parágrafo Único: No caso de conclusão do curso a/o estudante será desligada/o 

automaticamente do PRAE. 

Art. 78 No caso de descumprimento das condições estabelecidas nos parágrafos II, IV, 

VII do artigo 53, o (a) estudante beneficiário (a) fica obrigado (a) a restituir os valores 

dos auxílios pagos durante sua vigência no PIP, mediante recolhimento em Guia de 

Recolhimento da União (GRU), sob as orientações do DAP — Departamento de 

Administração e Planejamento. 

Art. 79 Caso o(a) estudante desista ou seja desligado(a) do programa, o auxilio será 

destinado ao(a) estudante que tenha participado deste processo seletivo, obedecendo a 

ordem de classificação compatível com a bolsa do discente desistente. 

Art. 80 As Coordenações de Curso ficam responsáveis em comunicar à Comissão de 
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Assistência Estudantil as seguintes situações: 

Descomprometimento do (a) estudante beneficiado/a com as obrigações 

acadêmicas, e/ou; 

Faltas recorrentes; 

Ocorrências disciplinares e/ou comportamentais; 

Art. 81 A Comissão Disciplinar Discente instituída pelo Campus deverá informar à 

Comissão de Assistência Estudantil os casos dos/das estudantes bolsistas que 

estiverem respondendo a processos. 

Art. 82 O desligamento do programa será efetivado: 

Se requerido pela Comissão; e/ou, 

Por meio do Termo de Desistência (Anexo VII), se requerido pela/o estudante ou por 

responsável legal, no caso de estudante com idade inferior a 18 anos. 

TÍTULO V 

GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E DOS PROGRAMAS 

DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO IFMT CAMPUS SORRISO 

Art. 83 A gestão, acompanhamento e avaliação das ações e dos programas 

desenvolvidos serão de responsabilidade da Comissão Local Permanente de 

Assistência Estudantil, instituída pela Direção Geral do Campus Sorriso. 

Art. 84 A Comissão deverá ser presidida preferencialmente pelo (a) profissional de 

serviço social do Campus, tendo como objetivo identificar e analisar as situações de 

vulnerabilidades causadas pelas desigualdades raciais, étnicas, geracionais e raciais, 

durante a realização do processo de análise socioeconômica. 

Art. 85 Na ausência do (a) assistente social no Campus, a Direção Geral deverá garantir 

que a condução dos trabalhos da comissão seja presidida por outro (a) servidor membro 

u-C) 
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da equipe multiprofissional do Campus, cujos perfis profissionais estão definidos pelo 

artigo 40 da Organização Didática do IFMT (2014). 

Art. 86 A composição dos (as) seus membros será formada pelos seguintes segmentos 

e profissionais: 

Segmento Técnico-Administrativo: o Departamento de Ensino do Campus deverá 

garantir a participação dos (as) assistentes sociais, psicólogos (as), Técnicos (as) 

em assuntos educacionais, tradutor (a) e intérprete da Língua Brasileira de Sinais, 

assistentes de alunos (as). 

Segmento Docente: o Departamento de Ensino do campus deverá garantir a 

participação de pelo menos um (a) docente da área das Ciências Humanas, Sociais, 

Linguagens ou Artes na Comissão. Na ausência desses (as) profissionais, indicar a 

participação de docente de qualquer área que tenha afinidade com a temática. 

Segmento Discente: os (as) estudantes deverão ser representados (as) na comissão 

por 1 (um) discente do ensino médio e 1 (um) do ensino superior. A escolha desses 

representantes deverá ser feita via processo eleitoral realizado de forma democrática 

e participativa, conforme critérios estabelecidos pelas Entidades Estudantis. 

Parágrafo Único: Sempre que necessário a presidência da comissão poderá solicitar 

ampliação do número de membros da comissão local, sobretudo em período de 

processos seletivos. 

Art. 87 Sobre a participação discente na Comissão Local Permanente: os(as) discentes 

poderão participar das atividades da Comissão com a finalidade de contribuir no 

processo de monitoramento dos programas e ações de assistência estudantil, 

subsidiando a comissão com informações referentes aos anseios, perfil e realidade da 

comunidade estudantil do Campus. 

Art. 88 A Comissão Local Permanente, que lida com atividades relacionadas à 

assistência estudantil fará parte do Núcleo de Apoio Pedagógico, e do Núcleo de Apoio 
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às Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE), vinculados ao Departamento de 

Ensino.. 

Art. 89 São atribuições da Comissão Local Permanente de Assistência Estudantil: 

I. Elaborar, coordenar e acompanhar os editais dos processos seletivos para os 

auxílios estudantis e responder aos recursos impetrados contra o edital vigente; 

Il. 	Dar publicidade a todos os atos referentes aos processos seletivos; 

Participar dos processos decisórios, referente às áreas de investimentos dos 

recursos da assistência estudantil; 

Propor melhorias para a execução dos programas de assistência estudantil; 

Dialogar e propor projetos junto às entidades estudantis para promoção da 

formação política do corpo discente; 

Solicitar as coordenações de curso a frequência da/do discente beneficiária/o; 

Participar da análise dos dados de evasão e repetência com vistas a levantar 

demandas no âmbito da assistência estudantil; 

Articular e encaminhar a rede local, caso seja identificada demanda para outras 

políticas sociais; 

Fomentar a realização de ações em conjunto com outras Instituições, promovendo 

a articulação entre educação e demais políticas sociais promovendo o acesso da 

comunidade discente a seus direitos; 

Elaborar relatório anual relativo à PAE e encaminhá-lo ao Departamento de 

Administração e Planejamento, com cópia para a Direção Geral e PROEN; 

Direcionar as ações e atividades realizadas na perspectiva da interdisciplinaridade, 

garantindo articulação entre as ações e projetos profissionais envolvidos na 

execução do programa de assistência estudantil do Campus, respeitando a 

natureza de cada profissão. 

Cumprir e fazer cumprir esse regulamento; 
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TÍTULO VI 

DOS RECURSOS FINANCEIROS DAS AÇÕES E DOS PROGRAMAS DA 

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO IFMT CAMPUS SORRISO 

Art. 90 Os programas e ações da Assistência Estudantil no IFMT Campus Sorriso são 

custeados por meio da Ação 2994 (Assistência aos Estudantes das Instituições Federais 

de Educação Profissional e Tecnológica), podendo ser utilizados outras fontes de 

financiamento para atender ações prioritárias destinadas aos (as) estudantes em 

situação de vulnerabilidades sociais étnicas, de gênero, geracional, racial e de saúde. 

Art. 91 A execução orçamentária e financeira da assistência estudantil do IFMT Campus 

Sorriso será coordenada pelo Departamento de Administração e Planejamento em 

diálogo junto a Comissão Local Permanente de Assistência Estudantil para condução 

participativa das ações. 

Art. 92 O processo de definição dos percentuais a ser investido, áreas estratégicas e 

modalidades dos auxílios estudantis para o Campus de Sorriso, deverão considerar as 

prioridades para assistência ao estudante, conforme as suas particularidades. 

Art. 93 No processo de definição das áreas prioritárias para o investimento dos 

recursos, dos auxílios e modalidades de bolsas, a Direção Geral do IFMT Campus 

Sorriso junto ao Departamento de Administração e Planejamento, deverá garantir a 

participação de no mínimo dois membros da Comissão Permanente de Assistência 

Estudantil do Campus, sendo um (a) servidor (a) e um (a) estudante. 

Parágrafo único: Os valores referentes a cada categoria de auxílio, bem como as 

modalidades contempladas, serão fixadas em edital, considerando o orçamento e 

recursos financeiros disponíveis no Campus; 
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TITULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 95 Caberá a Direção Geral, assessorada pela Comissão Local Permanente de 

Assistência Estudantil, deliberar sobre ações, programas, auxílios e demais questões 

relativas ao Programa de Assistência Estudantil do IFMT Campus Sorriso. 

Art. 96 Este Regulamento institui o Fórum Local Permanente de Assistência Estudantil. 

Art. 97 Os casos omissos e/ou não previstos neste Regulamento deverão ser 

encaminhados a CLPAE para análise e parecer. 

Art. 98 Após análise e parecer da CLPAE, caso necessário, os casos omissos e não 

previstos neste Regulamento deverão ser encaminhados á Comissão Central 

Permanente de Assistência Estudantil e Pró-Reitoria de Ensino. 

Art. 99 Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as 

disposições em contrário sobre as ações e programas de assistência estudantil do IFMT 

Campus Sorriso. 

Sorriso/MT, 22 de fevereiro de 2019. 

\--1 

Claudir von 	ti 
Diretor Geral 

IFMT Campus Sorriso 
Portaria n° 863, de 19.04.17 

Publicado no D.O.U. de 20/04/17 
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REGIME ACADÊMICO DO CURSO CURSO 
) ANUAL ) SEMESTRAL 

CURSO 

TELEFONE(S) E-MAIL 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 

IFMT CAMPUS SORRISO 
EDITAL N°000/0000 - MONITORIA DIDÁTICA 

ANEXO I 

PROPOSTA DE MONITORIA DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE CURRICULAR 

DOCENTE ORIENTADOR CONTATO 
TELEFÔNICO 

E-MAIL 

JUSTIFICATIVA 

Por que o componente curricular foi contemplado? 
Quais objetivos de ensino o curso pretende atingir com o Programa de Monitoria? 

Assinatura do/a Coordenador/a de Curso: 

 

Sorriso/MT, 	/ 	/ 	 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA — SETEC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 

IFMT CAMPUS SORRISO 
EDITAL N°000/0000 — MONITORIA DIDÁTICA 

ANEXO II 

RELATÓRIO DE SELEÇÃO 

COMPONENTE CURRICULAR 
SÉRIE A SER ATENDIDA 
NÚMERO DE VAGAS NÚMERO DE INSCRITOS(AS) 
DOCENTE ORIENTADOR(A) 
DATA(S) DA SELEÇÃO 
COORDENADOR(A) CURSO 

CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA SELEÇÃO 

CANDIDATOS(AS) SELECIONADOS(AS) 

OBSERVAÇÃO: Devem ser apresentados somente os/as candidatos/as que estão aptos/as a desempenhar as 
atividades da monitoria. Apresentar os/as candidatos/as selecionados/as por ordem de classificação, pois serão 
chamados/as nessa ordem. 
CLASSIFICAÇÃO NOME DO/A CANDIDATO/A 

1° 

CANDIDATOS/AS NÃO SELECIONADOS/AS 

OBSERVAÇÃO: Devem ser apresentados/as candidatos/as que participaram do processo de seleção e que não 
estão aptos/as a desempenhar as atividades da monitoria, bem como os/as candidatos/as inscritos/as e que não 
compareceram à seleção. 

NOME DA/0 CANDIDATA/O MOTIVOS 

ASSINATURA E CARIMBO DO/A COORDENADOR/A LOCAL E DATA: 

  

DOCENTES QUE PARTICIPARAM DA SELEÇÃO ASSINATURA 

  

ANEXAR A PROPOSTA:  
Histórico Escolar dos/as candidatos/as selecionados/as; 
Formulários de inscrição. 

Lic) 
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ANEXO III 

PLANO DE ATIVIDADES DO COMPONENTE CURRICULAR 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

PERÍODO DO PLANO DE 
ATIVIDADES 

/ / 	a / 	/ 

MODALIDADE ( 	) VOLUNTÁRIA 	( ) COM BOLSA 

JUSTIFICATIVA 

OBJETIVOS 

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO/A DISCENTE 

REFERÊNCIAS 
Indicar as referências básicas e complementares. 

ASSINATURA DO/A DOCENTE LOCAL E DATA 

  

00') 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA — SETEC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 

IFMT CAMPUS SORRISO 
EDITAL N°000/0000 — MONITORIA DIDÁTICA 

ANEXO IV 

TERMO DE COMPROMISSO DO/A MONITOR/A 

Eu, 	  

RG n° 	  CPF n° 	  regularmente 
matriculado/a no curso de 	  do IFMT Campus 
Sorriso, sob a matrícula n° 	  telefone 	  
e-mail 	  concordo em participar da Monitoria Didática 
do Programa de Assistência Estudantil, na modalidade de: 

( ) Monitoria remunerada (com bolsa); 

( 	) Monitoria Voluntária 

Estou ciente das condições abaixo mencionadas: 

Cumprir as normas estabelecidas no Regulamento Geral do Programa de Assistência Estudantil 
do IFMT Campus Sorriso, bem como do EDITAL N° 000/0000/IFMT-SRS. 

A Monitoria será realizada no componente curricular 	  
do(s) Curso(s) de 	  
sob 	a 	orientação 	e 	supervisão 	do/a 	docente 	orientador/a 

3 As atividades de Monitoria obedecerão ao Plano de Atividades elaborado pelo/a Docente 
Orientador/a e aprovado pela Coordenação do Curso, considerando o período de vigência e as 
condições estabelecidas no edital. 

4 	As atividades serão exercidas sem qualquer vínculo empregatício com o IFMT Campus Sorriso e 
em regime de até 08 horas semanais de atividades de Monitoria. 

5 Os horários das atividades e orientação serão estabelecidos em comum acordo com o/a 
Docente Orientador/a. 

6 O registro da carga horária será feito no Relatório de Frequência Mensal, assinada pelo Docente 
Orientador/a e entregue à Comissão Local Permanente de Assistência Estudantil. 

7 O horário das atividades de monitoria não poderá, em hipótese alguma, prejudicar a frequência 
do/da discente nos componentes curriculares em que estiver matriculado/a. 

8 Ao/a estudante monitor/a cabe ainda cumprir com as normas vigentes nos regimentos e 
regulamentos que regem o IFMT Campus Sorriso; 

0/A Monitor/a Bolsista não poderá acumular bolsas de mérito entre si, exceto em casos de 
diferentes fontes orçamentárias desde que não ultrapasse o valor de um salário mínimo e meiol  
e/ou com Auxilio Evento e/ou Auxílio Material Didático-Pedagógico. 

Este Termo de Compromisso poderá ser interrompido por qualquer uma das partes por meio do 
Termo de Desistência. 

As atribuições do/da monitor/a constituem-se das seguintes atividades: 	 122 

Conforme o artigo 27 do Regulamento Geral da Política de Assistência Estudantil do IFMT (Resolução CONSUP 
n°095 de 18/10/17). 
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auxiliar o/a docente em atividades didáticas; 

auxiliar o/a docente em atividades de ensino, pesquisa e extensão, relativas ao componente 
curricular inscrito e compatíveis com grau de conhecimento do/a estudante; 
auxiliar o/a docente na realização de trabalhos práticos e experimentais, compatíveis com seu 
grau de conhecimento e experiência na disciplina; 

	

IV 	facilitar o relacionamento entre discentes e docente na execução dos planos de ensino da 
disciplina; 

auxiliar os/as discentes que estiverem com dificuldade no componente curricular, sob orientação 
do/a docente; 

cumprir as horas semanais de atividades conforme previsto no Regulamento; 
construir junto com o/a docente orientador/a os relatórios (parciais e/ou finais) previstos em 
Edital do Programa de Monitoria, contendo uma breve avaliação do seu desempenho, da 
orientação recebida e das condições em que desenvolveu suas atividades; 
desenvolver as atividades propostas no Plano de Monitoria, com assiduidade e respeito aos 
prazos nele previstos. 

É vedado ao/à monitor/a: 

	

I. 	a realização de atividades de responsabilidade exclusiva da/do docente como registrar controle 
de frequência e dos conteúdos no diário de classe, participar no processo de avaliação de 
discentes, elaboração e correção de provas; 

	

Il. 	substituir o/a docente em sala de aula; 

	

III. 	realizar atividades de caráter administrativo. 

ASSINATURA DO/A ESTUDANTE 
	

LOCAL E DATA 

ASSINATURA DO/A DOCENTE 
	

LOCAL E DATA 
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ANEXO V 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

Pelo presente instrumento venho solicitar recurso, nos termos do Edital n° 000/0000/IFMT-
5 RS: 

( ) Revisão da LISTA PRELIMINAR das inscrições deferidas e indeferidas 
( ) Revisão do RESULTADO PARCIAL 
( ) Denúncia contra irregularidades com relação ao Edital n° 000/0000/IFMT-SRS. 

MOTIVO E FUNDAMENTAÇÃO:  (Relatar o assunto de forma objetiva com informações e 
dados que possam servir como subsidio para viabilizar a análise e resposta à solicitação).  

Identificação do/a requerente: 
Nome: 	  
E-mail: 	 Contato telefônico: 
CPF: 
	

RG: 

Vinculo com IFMT Campus Sorriso: 
( 	) Discente ( ) Servidor(a) ( ) Comunidade externa 

Observações: 
Todas as informações da pessoa requerente serão mantidas em sigilo. 
A identificação da pessoa denunciante é obrigatória, na medida em que possibilita a 
eventual solução de dúvidas quanto aos fatos apontados. 
A denúncia que não contiver a fundamentação mínima, não será considerada pela 
Comissão Local Permanente de Assistência Estudantil. 

Sorriso: 	 /0000. 

Assinatura do(a) requerente 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia — Campus Sorriso 
Av. dos Universitários, 799, Quadra 40, Santa Clara — CEP: 78.890-000 — Sorriso-MT 



DATA NÚMERO DE HORAS NÚMERO DE ESTUDANTES 
ATENDIDOS/AS 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

DISCIPLINA: 

Total: Total: 
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ANEXO VI 

RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA MENSAL DO(A) MONITOR(A) 
MONITOR(A) 

CURSO: 
COORDENADOR(A): 
DOCENTE ORIENTADOR(A): 
E-MAIL: 
TELEFONE: 

Assinatura do(a) Orientador(a): 	  

        

Assinatura do(a) Coordenador(a) de Curso: 	  Sorriso-MT 	/ 	/ 	 

cx9 
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LISTA DE PRESENÇA DOS/AS ESTUDANTES ATENDIDOS/AS PELA MONITORIA DIDÁTICA Data: _/ 	/ 

   

1 

2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 
10 
11 
12 

13 
14 
15 

16 

17 
18 
19 

20 

Assinatura do(a) Orientador(a): 	  

Assinatura do(a) Coordenador(a) de Curso: 
	 (,b) 
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ANEXO VII 

TERMO DE DESISTÊNCIA 

Eu 	  
CPF 	 , 	tendo sido incluído(a) no Programa de Incentivo a 
Permanência em face do Edital n° 000/0000/IFMT-SRS, venho, espontaneamente, 
solicitar meu desligamento a partir desta data por motivo: 

( ) Migração para outra bolsa remunerada. Qual? 	  

( ) Ingresso no mercado de trabalho. 

( ) Transferência. 

( ) Pessoal 

( ) Familiar 

( ) Conclusão do curso de graduação. 

( ) Trancamento do curso de graduação. 

( ) Outra(s). Especifique: 	  

Sorriso.MT 	/ 	/0000. 

Aluno(a) 	  

Responsável pelo(a) aluno(a) 	  

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Campus Sorriso 
	u'c) 

Av. dos Universitários, 799, Bairro: Santa Clara, CEP: 78890-000 - Sorriso/MT 
Telefone: (66) 3545-3700 
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ANEXO VIII 

RELATÓRIO FINAL DE ATIVIDADES 

DA DISCIPLINA: 	  

CURSOS ATENDIDOS: 	  

Período de execução: 

Nome e assinatura do Monitoria 

Nome e assinatura do Docente Orientador/a 

Nome e assinatura do Coordenador/a 

c:à 
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QUANTIDADE DE ESTUDANTES 
ATENDIDOS/AS 

QUANTIDADE DE HORAS EFETIVAMENTE 
TRABALHADAS 

1. Construa um texto dissertativo (monitor e orientador) que contemple os tópicos 
abaixo relacionados: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Informações sobre o andamento da proposta. 
Objetivos alcançados; 
Estratégias utilizadas para alcançá-los; 
Dificuldades encontradas; 
Analise criticamente o trabalho desenvolvido; 
Sugestões 

2. Avaliação individual do/a discente sobre as atividades realizadas e orientação 
recebida pelo/a docente orientador/a 

3. Avaliação individual do/a docente sobre as atividades realizadas pelo/a monitoria 

Assinatura do/a Docente Orientador/a 

 

Assinatura do/a Monitor/a 

Assinatura do/a Coordenador/as de Curso 
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ANEXO IX 

FORMULÁRIO INSCRIÇÃO 

Modalidade de bolsa: 
	

( ) Alimentação 	( ) Transporte 
( )Moradia 	 ( ) Auxilio Creche 

Eu (estudante), 	  
portador do RG n° 	  órgão expedidor 	  e CPF n° 
	  declaro que a minha família é composta de 	 (número) 
pessoas, das quais 	(número) recebem renda, conforme valores abaixo indicados: 

Escreva os dados de todas as pessoas que moram com você inclusive o seu): 
Nome do membro da família Idade PARENTESCO PROFISSÃO/ 

ATIVIDADE 
VALOR DA 

RENDA (R$) 

Renda Per Capita 
Renda Familiar 

0(A) ESTUDANTE POSSUI CONTA CORRENTE ( ) Sim ( ) Não 

Banco: 	 :Agência N° 	 / C. Corrente N° 	 

Afirmo serem verdadeiras as informações prestadas, estando ciente de que a informação 
falsa incorrerá nas penas do crime do art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica), e 
ensejará o cancelamento da minha inscrição no processo seletivo para o Programa de 
Incentivo à Permanência da Assistência Estudantil — Edital 000/0000/IFMT-SRS. 

Sorriso-MT 	/ 	/0000. 

Assinatura do(a) estudante 	 Assinatura do(a) responsável 
(quando menor de 18 anos) 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia — Campus Sorriso 
Av. dos Universitários, 799, Quadra 40, Santa Clara — CEP: 78.890-000 — Sorriso-MT 
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ANEXO X 

TERMO DE COMPROMISSO DO (A) ESTUDANTE BOLSISTA 

Eu, 	  

RG n° 	  CPF n° 	  

Regularmente matriculado/a no curso de 	  

turma 	do 	IFMT 	Campus 	Sorriso, 	sob 	a 	matrícula 	n° 

telefone 	 e-mail 

	  conta corrente n° 	  

agência n° 	  do Banco 	  aprovado no processo seletivo do 

Programa de Incentivo a Permanência, na modalidade de: 

) Auxílio Alimentação 

) Auxílio Transporte 

) Auxilio Moradia 

) Auxílio Creche 

Estou ciente dos meus deveres como bolsista: 
I.Cumprir as regras e condições descritas no Edital n° 000/0000/IFMT-SRS e no 

Regulamento do Programa de Assistência Estudantil do IFMT Campus Sorriso; 
II.Comunicar quaisquer alterações de dados pessoais ou situação que possa interferir 

na continuidade junto ao Programa; 
III.Comunicar a pretensão de desligar-me definitivamente do programa, assinando a 

declaração de desistência; 
IV. Providenciar a abertura de conta corrente individual em uma agência bancária, em 

meu nome, para o recebimento do auxílio, caso ainda não tenha feito; 
V.Ter frequência igual ou superior a 75% em cada disciplina cursada, no período de 

participação do programa; 
VI.Apresentar documentações e/ou informações quando solicitado. 

Este Termo de Compromisso poderá ser interrompido por qualquer uma das partes por meio 
de Termo de Desligamento requerido junto à Comissão Local Permanente de Assistência 
Estudantil. 

Sorriso/MT 	 /0000. 

Assinatura do(a) estudante 	 Assinatura do(a) responsável 
(quando menor de 18 anos) 
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