
PERÍODO DISCIPLINA PROFESSOR ALUNO SITUAÇÃO E-MAIL DO MONITOR 

1º 

Economia Política 
(30 h)  

Teodulo 
Augusto 
Campelo 

Luiz Guilherme de Oliveira 
Cabral 

APROVADO luiz_10_01@outlook.com 

História do 
Pensamento 

Jurídico (30 h)  

Alexandre 
Walmott 

Alexsandro Cristino Júnior 
APROVADO 
COM BOLSA 

 
alexsandro.cristinojr@ufu.br 

 

Teoria da 
Constituição (60 

h)  

Raoni 
Macedo 

Caio Ferreira de Souza 
APROVADO 
COM BOLSA 

caioferreirasouza99@gmail.com 

Teoria do Direito 
(90 h)  

Luciana Reis Otávio Oliveira Pimenta APROVADO otavio01pimenta@outlook.com 

Teoria do Direito 
(90 h)   

Luíz César Luann Dias de Souza 
APROVADO 
COM BOLSA 

luann.dias.souza@ufu.br 

Teoria do Estado 
e Democracia (60 

h)  

José de 
Magalhães 

Júlia Moreno Galdino de 
Moraes (noturno) 

APROVADA 
julia.galdino@ufu.br / 

jmoreno.2786@gmail.com 
 

Vitoria de Borba Menezes 
(diurno) 

APROVADA 
vitoria.menezes@ufu.br 

vitoriavivi-22@hotmail.com 

2º 

Direito Civil I (90 
h)  

Marco 
Aurélio 

Nogueira 
Jovana Mendes Vilela Prado APROVADA jovanamendesprado@gmail.com 

Direito Civil I (90 
h)  

Neiva Flávia Camila Lima Santana 
APROVADA – 
CANDIDATA 

ÚNICA 
camila.l.santana@hotmail.com 

Direitos 
Fundamentais (60 

h)  

Rodrigo 
Vitorino 

Souza Alves 
Pedro Lucchetti Silva APROVADO 

pedrolucchetti1@gmail.com 

 

Filosofia Jurídica 
(30 h)  

Alexandre 
Garrido 

Rodrigo Henrique Pitton APROVADO rodrigopitton2@gmail.com 

mailto:alexsandro.cristinojr@ufu.br
mailto:alexsandro.cristinojr@ufu.br
mailto:luann.dias.souza@ufu.br
mailto:vitoria.menezes@ufu.br


Hermenêutica e 
Teoria da 

Argumentação 
Jurídica (30 h)  

Alexandre 
Garrido da 

Silva 
Eduarda Marques Domingues 

APROVADA 
COM BOLSA 

marqueseduarda459@gmail.com 

Metodologia e 
Epistemologia 
Jurídica (30 h)  

José de 
Magalhães 

Yasmin Soares Nunes 
APROVADA – 
CANDIDATA 

ÚNICA 
yayanunees@gmail.com 

3º 

Direito Civil II 
(90h)  

Luciana 
Zacharias 

Coêlho 
Giovanna Caixeta Rocha 

APROVADA 
COM BOLSA 

giovanna.caixeta.rocha@ufu.br 

Direito Penal I 
(90h)  

Beatriz 
Corrêa 

Camargo 

Giovanna Pereira Fernandes de 
Pádua Netto 

APROVADA 
 

giovanna.netto@ufu.br 
 

Direito Penal I 
(90h)  

Fábio 
Guedes 

Paulo Fernandes Vieira APROVADO paulo.vieira1@ufu.br 

Organização do 
Estado e do 

Poderes (60h)  

Cândice 
Lisboa Alves 

Luana Bernardes Cardoso 
APROVADA – 
CANDIDATA 

ÚNICA 
luanabernardescardoso@gmail.com 

4º 

Direito 
Empresarial I 

(60h)  
Ricardo Pleti Camila Milan Garcia 

APROVADA – 
CANDIDATA 

ÚNICA 
camilamilan.monitoria@gmail.com 

Direito Civil III 
(60h)  

Carlos José 
Cordeiro 

Ana Laura Moreira Castro 
APROVADA – 
CANDIDATA 

ÚNICA 
ana.lauramoreiracastro@gmail.com 

Direito Penal II 
(90h)  

Flávia Rios Vanessa Martins Giroto 
APROVADA – 
CANDIDATA 

ÚNICA  
vanessam_giroto@hotmail.com 

Direito Penal II 
(90h)  

Edihermes 
 

Guilherme Wagner Moreira de 
Andrade 

APROVADO clanc0964@gmail.com 

mailto:giovanna.netto@ufu.br
mailto:giovanna.netto@ufu.br
mailto:paulo.vieira1@ufu.br


Direito Processual 
Civil I (90h)  

Alice Ribeiro 
Paula Luciana Veiga Xavier de 

Melo 
APROVADA 
COM BOLSA 

paulalucianaxaviermelo@gmail.com 

Direito 
Empresarial I 

(60h) 
Luís Combat Barbara de Moura Rezende APROVADA barbara.remoura@gmail.com 

5° 

D. Pr. Civil II (90h)  
Daniela de 

Melo 
Giovana Lourenço de Melo 

APROVADA 
COM BOLSA 

giovanalmelo@gmail.com 

D. Penal III (60h) 
Fábio 

Guedes 
Sâmeque Caroline Costa 

Rapousa 
APROVADA samequefox@gmail.com> 

Direito Civil IV 
(90h)  

Claudio 
Pazini 

Maria Antônia Motta Gomes APROVADA mariaantoniamottagomes@gmail.com 

Direito 
Empresarial II 

(60h) 
Luis Combat 

João Lázaro Machado de Assis 
Matos 

APROVADO joaolazaro.ma@gmail.com 

Direito 
Empresarial II 

(60h)  
Ricardo Pleti Natan Cassiano Santos Pires APROVADO natancassianosantospires@gmail.com 

6º 

Direito Civil V 
(60h)  

Gustavo 
Velasco 

Pedro Augusto Medeiros 
Rezende 

APROVADO 
COM BOLSA 

pedro.rezende@ufu.br 

Direito do 
Trabalho I (60h)  

Magno Luiz Rafaela Tábita Ferreira Martins APROVADA rafatabita@hotmail.com 

Direito 
Empresarial III 

(30h)  
Ricardo Pleti Bárbara Barcelos Araújo APROVADA barbara.dir@hotmail.com 

Direito Processual 
Civil III (60h)  

Lincoln 
Rodrigues 

Ana Elisa Silva Mageste APROVADA ana.mageste@ufu.br 

mailto:samequefox@gmail.com


Jurisdição 
Constitucional 

(30h)  

Alexandre 
Walmott 

Eros Amaral Santos APROVADO erosasantos96@gmail.com 

7º 

Direito Civil VI 
(60h) (noturno)  

Almir Garcia Caio Crivelenti Raffaini Castro 
APROVADO – 
CANDIDATO 

ÚNICO 
caio_crivelenti@hotmail.com 

Direito Civil VI 
(60h)  

Gustavo 
Velasco 

 
Larissa Peixoto Abranches 

 
APROVADA larissaabranches15@gmail.com 

Direito do 
Trabalho II (60h)  

Márcia 
Leonora  

Vinicius de Camargo APROVADO camargoviniusci@gmail.com 

Direito Civil VII 
(60h)  

Fernando 
Rodrigues 
Martins 

Marcella Cunha Santos 
Rodrigues 

APROVADA – 
CANDIDATA 

ÚNICA 
csantosmar@gmail.com 

8º 

Direito 
Administrativo I 

(60h)  

Shirlei 
Silmara 

Carolina Vilela de Souza APROVADA carolvilela@ufu.br 

Direito 
Internacional 
Público (60 h)  

Rosa Zaia Kimberly Fernandes Dias APROVADA kimberlyfdias@gmail.com 

9º 

Direito 
Internacional 
Privado (60h)  

Thiago 
Gonçalves 

Paluma 
Daniel Urias Pereira Feitoza APROVADO danielurias31@gmail.com 

D. Pr. Trabalho II 
(30h)  

Humberto 
Bersani 

NÃO HOUVE INSCRITOS  

NÃO HOUVE INSCRITOS  

10º 
Prática 

Trabalhista (30h)  
Humberto 

Bersani 
NÃO HOUVE INSCRITOS  



 
 

 

Criminologia 
(30h)  

Flávia Rios Milenny Lee Cabral Marins 
APROVADA  – 
CANDIDATA 

ÚNICA 
milennyptc@hotmail.com 

Arte e Direito 
(30h)  

Hugo 
Rezende 

NÃO HOUVE INSCRITOS  

Biodireito (30h)  
Cláudia 
Loureiro 

Marina Gondim Teixeira Araujo 
APROVADA  – 
CANDIDATA 

ÚNICA 
marinagtaraujo@gmail.com 

Direito Ambiental 
(30h)  

Cláudia 
Loureiro 

NÃO HOUVE INSCRITOS  

Just. Sistêmica 
(30h)  

Shirlei 
Silmara 

NÃO HOUVE INSCRITOS  

D. Consumidor 
(60h)  

Keila 
Pacheco 

NÃO HOUVE INSCRITOS  

Contratos 
Contemporâneos 

(30h)  

Keila 
Pacheco 

Lara Moura Cabral APROVADA laracabral57@gmail.com 

Filosofia 
Constitucional (30 

h) 

Alexandre 
Garrido da 

Silva 
Isadora Beltramini Mathias APROVADA isadbmathias@gmail.com 

D. Eletrônico 
(30h)  

Almir NÃO HOUVE INSCRITOS 
 

OPTATIVAS 

Diversidade 
Sexual 

Neiva Flávia 
NÃO HOUVE 
INSCRITOS 

 

Filosofia 
Constitucional 

(30h) 

Alexandre 
Garrido 

NÃO HOUVE 
INSCRITOS 

 



Links com os resultados dos sorteios:  

✓ Resultado do sorteio de bolsa para monitoria das disciplinas de 30 horas: https://www.sortear.net/sorteio/ae58c078292c 
✓ Resultado do sorteio de bolsa para monitoria das disciplinas de 30 horas (lista espera): 

https://www.sortear.net/sorteio/21571db404d6 
 

✓ Resultado do sorteio de bolsa para monitoria das disciplinas de 60 horas: https://www.sortear.net/sorteio/3ba60eed68aa 

✓ Resultado do sorteio de bolsa para monitoria das disciplinas de 60 horas (lista espera): 

https://www.sortear.net/sorteio/ff039a50439a 

 

✓ Resultado do sorteio de bolsa para monitoria das disciplinas de 90 horas: https://www.sortear.net/sorteio/d7f9b3d1f4bc 

✓ Resultado do sorteio de bolsa para monitoria das disciplinas de 90 horas (lista espera): 

https://www.sortear.net/sorteio/ca55cab31e4d 

 

Aproveitamos para relembrar alguns detalhes e esclarecer algumas dúvidas frequentes: 

• O cadastro da monitoria deve ser realizado pelo próprio estudante 

via SISGRAD (www.sisgrad.prograd.ufu.br), mediante usuário (CPF) e senha. Lembrando que o início da 

monitoria é a partir de 15/12/2021. O sistema não permite correção após o cadastro. Sendo assim, pedimos 

o apoio das coordenações e unidades no sentido de orientar os estudantes a INFORMAR DE MODO 

CORRETO E COMPLETO TODOS OS DADOS SOLICITADOS, para que não tenhamos transtornos no 

recebimento das fichas e no pagamento das bolsas e, posteriormente, na emissão das certificações. As 

orientações para cadastro estão no anexo 'Orientação para cadastro (3215074)'. Caso o cadastro esteja 

https://www.sortear.net/sorteio/ae58c078292c
https://www.sortear.net/sorteio/3ba60eed68aa
https://www.sortear.net/sorteio/ff039a50439a
https://www.sortear.net/sorteio/d7f9b3d1f4bc
http://www.sisgrad.prograd.ufu.br/


incorreto, deve ser solicitada a exclusão do mesmo pela Coordenação / Diretoria de Unidade, via respectivo 

processo de monitoria, para que seja realizado novo cadastro pelo aluno. 

  

• A FICHA DE CADASTRO DE MONITORIA emitida pelo SISGRAD é o único documento do estudante 

que deve ser encaminhado ao SEPDE e é necessário que seja gerada pelo próprio sistema, conforme indicado 

no modelo abaixo. Não há necessidade de encaminhar nenhum outro documento do estudante. A ficha deve 

ser impressa, assinada por todas as partes (monitor, orientador e diretor/coordenador) e digitalizada em PDF 

(legível e sem rasura) para ser anexada no processo do SEI. Devido à pandemia da COVID-19, caso haja 

inviabilidade da assinatura física ou digital de algumas das partes, as fichas devem ser enviadas com o ofício 

assinado pelo(a) Diretor(a) da Unidade ou pelo(a) Coordenador(a) do Curso, com justificativa da sua 

inviabilidade. É de inteira responsabilidade das coordenações e unidades quanto à autenticidade e 

originalidade das fichas encaminhadas ao SEPDE, inclusive em relação às assinaturas. Solicitamos empenho 

das unidades em conferir as fichas antes do envio. 

 

• O SISGRAD está passando por inconsistência técnica em relação à opção para redefinição da senha (Esqueceu 

sua senha?), impedindo que o usuário o acesse para realizar o cadastro da monitoria. Deste modo, a 

Coordenação deve solicitar o cadastro do monitor, via respectivo processo de monitoria, enviando os 

seguintes dados da monitoria: 

-nome completo 



-CPF 

-dados bancários (apenas monitoria remunerada) 

-nome completo da disciplina 

-curso (que está ofertando a monitoria) e campus 

-nome completo do professor orientador 

-início (a partir de 15/12/2021) 

O Setor de Projetos/Monitoria realizará o cadastro da monitoria e irá encaminhar a ficha de cadastro para as 

devidas providências. 

  

Modelo de ficha gerada no SISGRAD: 

  



 

  

• Cada monitoria deve ser desenvolvida sob orientação de um Professor Orientador indicado na Ficha de 

Cadastro de Monitor. Sendo assim, deve constar no documento o nome de apenas 01 Professor, que poderá 

receber, mediante solicitação, uma declaração de orientação*. Cadastros que não estiverem de acordo com 

essas informações serão indeferidos e devolvidos para adequação. Lembramos que o SISGRAD aceita apenas 

o cadastro de uma monitoria por semestre, não sendo possível cadastro duplo ou concomitante, inclusive em 

caso que haja mais de 01 Orientador, em períodos distintos. Neste caso, solicitar, via Ofício, a adequação do 

cadastro no sistema. 



  

• Em relação à MONITORIA REMUNERADA, o monitor receberá 03 bolsas (01 por mês), durante o 

semestre, e a Ficha deve ser entregue até o prazo estipulado, anteriormente, para que o estudante seja inserido 

na folha de pagamento a tempo. Caso haja atraso no envio, a Ficha deve vir acompanhada de um Ofício com 

a justificativa e com a solicitação de pagamento retroativo, se for o caso. Informamos que a Ficha com atraso 

somente será aceita referente ao mês anterior ao exercício da monitoria.  

• Como é condição para o exercício da monitoria o discente já ter cursado a disciplina na qual desempenhará as 

atividades próprias da monitoria, caso seja identificada qualquer situação em que o discente não se insira nesta 

regra, a bolsa será cancelada, automaticamente. 

• A bolsa de monitoria é paga no mês subsequente ao da atividade realizada. Desta forma, o pagamento será 

realizado no mês seguinte, com referência ao mês anterior. A bolsa é paga integralmente, sendo necessário 

que o estudante tenha exercido a atividade de monitoria por, no mínimo, 15 dias no referido mês. 

MONITORIA ESPECIAL – DEPAE: 

• A Divisão de Ensino, Pesquisa, Extensão e Atendimento em Educação Especial (DEPAE) – antigo CEPAE - 

é o órgão da UFU responsável por acompanhar estudantes com deficiência ou necessidades educacionais 

especiais, através da Monitoria Especial, possuindo uma cota de bolsas para esses casos. A bolsa de monitoria 

para acompanhamento desses estudantes (Monitoria Especial) não faz parte da cota de bolsas do curso. Sendo 

assim, os cursos que possuem estudantes com esse perfil devem entrar em contato com a DEPAE para solicitar 

orientações. 

• Ainda no caso da Monitoria Especial, a DEPAE deve aprová-la e no campo referente ao professor orientador 

deverá constar o nome e a assinatura da supervisão/coordenação da DEPAE. No caso dos campi fora de sede, 

entrar em contato com a DEPAE de Uberlândia para informações sobre os procedimentos. 



• A Monitoria Especial da DEPAE atende à RESOLUÇÃO Nº 25/2020, do CONSELHO DE 

GRADUAÇÃO/UFU, Art. 6º, § 5º, ofertando monitoria remunerada para atendimento a estudantes com 

deficiência ou necessidades educacionais especiais. 

  

• Ao término da monitoria, deve ser encaminhado o RELATÓRIO FINAL no mesmo processo que foram 

encaminhadas as fichas de cadastro. O modelo do relatório e as orientações sobre este encontram-se 

disponíveis em http://www.prograd.ufu.br/monitorias. Lembrando que as informações contidas no 

relatório devem ser as mesmas cadastradas no SISGRAD. Deve constar apenas 01 relatório por anexo. O 

recebimento dos relatórios será dado mediante ciência no documento. Sempre que não houver demanda, o 

processo é concluído pelo SEPDE.  

  

*As declarações de orientação de monitoria devem ser solicitadas no e-mail: sisgrad@prograd.ufu.br, pelo(a) 

próprio(a) Professor(a) Orientador(a) ou pela Coordenação do Curso. Basta informar o nome completo (sem 

abreviações), o(s) nome(s) do(s) estudante (sem abreviações) e/ou o(s) período(s) desejado. 

 

http://www.prograd.ufu.br/monitorias
mailto:sisgrad@prograd.ufu.br

