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Edital Nº 73/2020 - RTR-PROEN/RTR/IFMT

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA (RP/IFMT/CAPES)PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA (RP/IFMT/CAPES)

O REITOR  DO  INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSOO REITOR  DO  INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO , no uso de suas
atribuições legais, conferidas pelo Decreto Presidencial de 11/04/2017, publicado no D.O.U. de 12/04/2017, TORNA
PÚBLICO o presente edital de abertura de inscrições, visando a SSeleção de Estudantes dos Cursos de Licenciaturas doeleção de Estudantes dos Cursos de Licenciaturas do
IFMT, IFMT, para cadastro de reserva do Programa de  Residência Pedagógica dentro do Programa Ins tucional de
Residência Pedagógica – – RP/IFMT, relativas à proposta aprovada pelo IFMT no Edital/CAPES n˚ 01/2020.

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

O Programa de Residência Pedagógica – (RP/IFMT) é um programa do Ministério da Educação – MEC,
por intermédio da Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior – CAPES.

1.1.11 DOS OBJETIVOS DA RP/IFMT CONFORME ITEM 3.1.2 DO EDITAL/CAPES Nº 01/2020 DOS OBJETIVOS DA RP/IFMT CONFORME ITEM 3.1.2 DO EDITAL/CAPES Nº 01/2020

Programa de Residência Pedagógica visa:

I – incen var a formação de docentes em nível superior para a educação básica, conduzindo o
licenciando a exercitar de forma ativa a relação entre teoria e prática profissional docente;

II - promover a adequação dos currículos e propostas pedagógicas dos cursos de licenciatura às
orientações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC);

III - fortalecer e ampliar a relação entre as Ins tuições de Ensino Superior (IES) e as escolas públicas de
educação básica para a formação inicial de professores da educação básica; e

IV - fortalecer o papel das redes de ensino na formação de futuros professores.

1.2 DO OBJETO1.2 DO OBJETO

O objeto da seleção consiste na concessão de cadastro de reservacadastro de reserva  para estudantes dos Cursos de
Licenciaturas para o projeto da Residência Pedagógica da Pró-Reitoria de Ensino do IFMT aprovado pelo Edital/CAPES
n˚ 01/2020.

1.3 DA1.3 DAS VAGAS OFERECIDASS VAGAS OFERECIDAS

 Será oferecido cadastro de reservacadastro de reserva para seleção de alunos residentes, de acordo com a distribuição
apresentada no Quadro 1.

Quadro 1 - Quadro 1 - Distribuição de vagas por curso/núcleo

Campus/NúcleoCampus/Núcleo Curso/SubprojetoCurso/Subprojeto

Guarantã do Norte Licenciatura em Ciências da Natureza com habilitação em Biologia

Licenciatura em Biologia



Confresa Licenciatura em Ciências da Natureza com habilitação em Química

Licenciatura em Física

Diamantino Licenciatura em Ciências Biológicas

Cuiabá-UAB Licenciatura em Química

Primavera do Leste Licenciatura em Química

Rondonópolis Licenciatura em Ciências da Natureza

Jaciara Licenciatura em Ciências da Natureza com habilitação em Biologia

                                                                                                                                                                                                                            
1.4 1.4 CRONOGRAMACRONOGRAMA

Quadro 2 – Quadro 2 – Calendário do Processo Seletivo

AtividadesAtividades DataData

Lançamento do Edital no site do IFMT 31/07/2020

Inscrições dos candidatos Até 24/08/2020

Período de seleção Até 27/08/2020

Divulgação dos resultados 28/08/2020

Recursos Até 31/08/2020

Encaminhamento da lista de classificados pelos Coordenadores de área
à Coordenação Institucional

Até 01/09/2020

Divulgação do resultado final 02/09/2020

2. DAS INSCRIÇÕES2. DAS INSCRIÇÕES

As inscrições acontecerão de forma online:

I - Para os candidatos do município demunicípio de    ConfresaConfresa as inscrições serão realizadas no link
https://forms.gle/tj9oLbkukuAHcV1U6

Orientadora do RP e responsável pelo processo sele vo: Ana Claudia Tasinaffo Alves, email 
ana.alves@cfs.ifmt.edu.br

II - Para os candidatos do município de Guarantã do NorteGuarantã do Norte  e Diamantino e Diamantino as inscrições serão realizadas
no link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbwigbJ9W-UxfwILo51otIokhgQ719yvm0-
BHpWzh1ybfTeQ/viewform 

Orientador do RP e responsável pelo processo sele vo:  George Laylson da Silva Oliveira, email
george.oliveira@gta.ifmt.edu.br

III - Para os candidatos do município de Primavera do LestePrimavera do Leste e Cuiabá Cuiabá as inscrições serão realizadas no
link

https://docs.google.com/forms/d/1FEo-FBQBgCF2NPX8sXyAR4DNDarUi4rGTwSP5nlpNJM/edit

Orientador do RP e responsável pelo processo sele vo:  Oalas Aparecido Marais dos Santos,  email
oalas.santos@blv.ifmt.edu.br

IV - Para os candidatos do município demunicípio de    JaciaraJaciara  e  Rondonópolie  Rondonópoliss as inscrições serão realizadas no link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCwvmfvfOCwkyxQaMX60fyN-
CdEr0UeiMF1p1mnwUkOVQaxQ/viewform?usp=sf_linkhttps://forms.gle/axs6Zhz8ALGzb9Lp9

Orientadora do RP e responsável pelo processo sele vo: Kayena Delaix Zaqueo, email



kayena.zaqueo@svc.ifmt.edu.br 

2.1. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO2.1. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO

A ser inserido em formulário online conforme item 2 deste edital.

I - Comprovantes de documentos pessoais.

II - Histórico escolar contendo coeficiente de rendimento e coeficiente de progressão (Re rado direto
do Sistema Q-Acadêmico).

III - Carta de Interesse de Participação no RP/IFMT (Anexo I).

IV- Currículo em PDF, cadastrado na plataforma Capes ( https://freire2.capes.gov.br/portal/).

3. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO3. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. DO PROCESSO SELETIVO3.1. DO PROCESSO SELETIVO

Poderá par cipar da seleção o estudante que observe as regras do programa e atenda aos seguintes
requisitos propostos no edital da Capes 01/2020:

I - Estar regularmente matriculado em curso de licenciatura da IES na área do subprojeto;

II - Ser aprovado em processo seletivo realizado pela IES.

II - Ter cursado o mínimo de 50% do curso ou estar cursando a partir do 5º período;

IV - Declarar ter condições de dedicar pelo menos 25 horas mensais para desenvolvimento das
atividades da residência pedagógica.

V - Firmar termo de compromisso com a CAPES, cujo formulário será gerado no Sistema de controle de
bolsas e auxílios (SCBA).

VI – Ter currículo cadastrado e atualizado na plataforma CAPES de educação básica, acessível no lin k
http://eb.capes.gov.br.

§ 1º O estudante de licenciatura que possuir vínculo emprega cio ou es ver realizando estágio
remunerado poderá ser bolsista dos programas de formação docente, desde que desenvolva as a vidades do
subprojeto em outra IES ou escola.

§ 2º A análise da documentação de inscrição e classificação dos/as candidatos/as será realizada pelo
Orientador da RP/IFMT de cada núcleo, e encaminhada à Coordenação Ins tucional da RP/IFMT, para análise final e
divulgação dos resultados.

3.2 CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS3.2 CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS

I -  Média aritmética das notas obtidas nas disciplinas cursadas pelo estudante;

II -  Análise da carta de interesse de participação no RP/IFMT;

a) Para a carta de interesse será atribuída nota de 0 (zero) a 10 (dez) ao texto.

III - Análise do currículo  conforme Quadro 3.

Quadro 3 - Quadro 3 - Pontuação da qualificação do discente referente à produção acadêmica a partir do ano de 2015.

Descrição das atividadesDescrição das atividades PontuaçãoPontuação Pontuação máximaPontuação máxima

Participação em eventos científicos. 0,2 por evento 1

Publicação de resumos simples. 0,2 por resumo 1

Publicação de resumos expandidos e trabalho
completo.

0,5 por resumo 2

Publicação de ar go cien fico em revista indexada
e/ou capítulo de livro.

1 por artigo 3

Par cipação em programas de formação de
professores, monitoria acadêmica, projetos de
ensino, projetos de pesquisa e extensão.

1 ponto por
semestre

3



10 pontos10 pontos

3.3. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO E A CLASSIFICAÇÃO3.3. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO E A CLASSIFICAÇÃO

Os estudantes serão classificados de acordo com a soma ob da no item 3.2, subitens I, II e III deste
edital, sendo classificado o candidato que obtiver a maior pontuação.

Em caso de empate na classificação, terá preferência o candidato que:

a) Obtiver maior pontuação na análise da carta de interesse de participação na RP/IFMT/IFMT;

b) Média aritmética das notas obtidas nas disciplinas cursadas;

c) Maior pontuação na análise curricular;

d) Tiver maior idade;

e) Sorteio.

§ 1º No caso de desistência de algum/a estudante bolsista, ou surgimento de novas bolsas, no período
de vigência previsto neste Edital, a mesma será repassada a outro/a candidato/a, segundo a ordem de classificação
obtida neste Processo Seletivo.

4. DA EFETIVAÇÃO DA BOLSA4. DA EFETIVAÇÃO DA BOLSA

I- A efetivação das bolsas estará condicionada a disponibilidade e liberação de verba pela CAPES.

II- No ato da implementação do programa pela CAPES, os estudantes selecionados serão comunicados
e convocados por e-mail indicado no formulário de inscrição e terão o
prazo de 48 horas para o aceite da vaga. A ausência de confirmação por e-mail, dentro do prazo de 48 horas,
automaticamente o excluirá do processo seletivo.

III- Para aceite da vaga será considerado a resposta afirma va do estudantes ao e-mail recebido com a
convocação.

IV- Após aceite da vaga junto ao curso, o estudante deverá preencher formulário online da CAPES no
sistema de concessão de bolsas (Scba), anexar comprovante de conta bancária, assinar termo de aceite do sistema e
enviar o termo por meio digital ao orientador de cada campus.

Parágrafo único:Parágrafo único: A conta bancária deve ser originada de agência sica, preferencialmente conta
corrente do Banco do Brasil (de operação 001). A conta corrente deve
ser do CPF do tular da bolsa, devendo a mesma estar a va (conferir junto ao banco). Não serão aceitas conta
poupança, conta salário, nem “conta fácil” de operação 023 da
Caixa Econômica Federal.

5. DAS ATRIBUIÇÕES5. DAS ATRIBUIÇÕES

Em caso de integração ao projeto da Residência Pedagógica, o estudante selecionado terá as
atribuições abaixo:

I - Elaborar seu plano de atividades em conjunto com docente orientador e o preceptor;

II - Cumprir a carga horária mínima do módulo (1 semestre - 138 horas) do programa Residência
Pedagógica no qual estará inserido, nos termos do Edital da CAPES 01/2020.

III - Desenvolver as ações do plano de a vidades com assiduidade e de forma acadêmica, profissional e
ética;

IV -  Elaborar os planos de aula sob orientação do docente orientador e do preceptor;

V - Registrar as a vidades de residência pedagógica em relatórios ou por ólios e entregar no prazo
estabelecido pela Capes;

VI - Par cipar das a vidades de  acompanhamento  e  de  avaliação do projeto colaborando com o
aperfeiçoamento do programa;

VII - Comunicar qualquer intercorrência no andamento da residência ao preceptor, ao docente



orientador, ao coordenador institucional ou à Capes.

Parágrafo único.Parágrafo único. O residente deverá cumprir as carga horária total do plano de a vidades observado o
prazo de conclusão do seu curso, não sendo permitida a execução do plano de atividades após a colação de grau.

6. DAS VEDAÇÕES6. DAS VEDAÇÕES

É vedadovedado o recebimento de bolsa pelos participantes do projeto quando:

I   - For iden ficado débito de qualquer natureza com a CAPES, inclusive no que se refere à ausência de
prestação de contas relacionadas a outros programas, bolsas ou auxílios;

II   - As atividades do projeto estiverem formalmente suspensas;

III   - Afastado do projeto por período superior a 14 (quatorze) dias;

IV - Já es ver recebendo  bolsa  ou  auxílio  da  CAPES  ou  de outra ins tuição pública de fomento ao
ensino e pesquisa;

V - Possuir relação de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade de até 3º grau com
coordenadores institucionais ou docentes orientadores.

Parágrafo únicoParágrafo único: Não se  aplica ao disposto no item 6, o recebimento de bolsa ou auxílio de caráter
assistencial a alunos comprovadamente carentes, tais como bolsa permanência ou do Programa Nacional de
Assistência Estudantil (PNAES), bolsa família, dentre outras.

7. DAS SUSPENSÕES E DO CANCELAMENTO DA BOLSA7. DAS SUSPENSÕES E DO CANCELAMENTO DA BOLSA

A bolsa será suspensa nos seguintes casos:

I - Afastamento das a vidades do projeto por período superior a 14 (quatorze) dias e inferior a 1 (um)
mês.

II - Suspensão formal do projeto ou do subprojeto por mo vos que inviabilizam a con nuidade das
atividades.

III - Averiguação   de inobservância  das  obrigações         e normas estabelecidas nos editais dos
programas.

IV - Averiguação de desempenho insatisfatório ou desabonador por parte do bolsista.

V - Averiguação de fraude.

VI -  O bolsista terá a bolsa cancelada nos seguintes casos:

a) Afastamento das atividades do projeto por período superior a 1 (um) mês;
b) Inobservância          das  obrigações  e    normas  estabelecidas nos editais dos programas;
c) Desempenho insatisfatório ou desabonador por parte do bolsista;
d) Comprovação de fraude;
e) Encerramento do subprojeto ou projeto;
f) Término do prazo máximo de concessão;
g) A pedido do bolsista
h) Trancamento de matrícula, abandono, desligamento ou conclusão do curso.

VII. Para as bolsistas na modalidade de residente, caso a licença ou o afastamento previsto ocorram
em função da maternidade, a concessão da bolsa será man da durante o período de licença. Nesse caso, o plano de
atividades da bolsista será adaptado para o cumprimento dos objetivos do projeto.

9. DO RESSARCIMENTO DAS BOLSAS9. DO RESSARCIMENTO DAS BOLSAS

Os valores pagos aos beneficiários deverão ser ressarcidos na hipótese de:

I - Recebimento indevido da bolsa, ainda que por erro da Administração Pública;

II - Acúmulo irregular de bolsa concedida pela Capes ou por instituição Pública;

III - Descumprimento de quaisquer obrigações e normas estabelecidas neste edital ou I na Portaria da
Capes Nº 259 de 17 de dezembro de 2019.
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