EDITAL N.º01/2017 - CONSEPE

A Direção da Faculdade Herrero torna públicos a inscrição e seleção de Alunos para Projetos de Iniciação Científica aprovados para o
período 2017/18. Este Edital está em conformidade com a RESOLUÇÃO Nº 10/2010 do CONSEP, de 13 de outubro de 2010, que regulamenta o
Programa de Iniciação Científica para os cursos de graduação da Faculdade Herrero. Esse Regulamento se encontra disponível no site
www.herrero.com.br, na sessão Acadêmico, em Programa de Iniciação Científica (PIC).
São requisitos para o aluno ser bolsista:
a) estar regularmente matriculado em um curso de graduação da Faculdade Herrero;
b) ter obtido média igual ou superior a 7,0 (sete) e frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) no conjunto de
disciplinas que já tenha cursado até o momento de sua inscrição de projeto para concorrer à bolsa;
c) ter boa capacidade de comunicação oral e escrita.
São requisitos para o docente ser orientador:
a) ser professor da Faculdade Herrero;
b) possuir carga horária disponível para a realização das atividades do PIC.
Os critérios de desempate para a seleção dos alunos e projetos são:
a) maior percentual de disciplinas concluídas pelo aluno candidato à bolsa, no curso em que está matriculado;
b) maior média obtida nas disciplinas concluídas pelo aluno candidato à bolsa, no curso em que o aluno está matriculado;
c) maior produção científica do professor-orientador.
O aluno terá uma bolsa, com desconto de 5% (cinco por cento) nas mensalidades do período em que a bolsa esteja vigente, desde que
cumpra todos os quesitos dispostos neste Regulamento. O mesmo valerá para os alunos que têm bolsa de 50% (cinquenta por cento) no Programa

Universidade para Todos (PROUNI). Os alunos que têm bolsa de 100% (cem por cento) no PROUNI não receberão qualquer tipo de incentivo
financeiro por parte da Instituição.
Ao final do período de Iniciação Científica, é OBRIGATÓRIO entrega um artigo científico para publicação na Revista Gestão & Saúde
ou outra revista com escopo semelhante.
INSCRIÇÕES
O processo de inscrição dos alunos, bem como a publicação do resultado final, ocorrerá conforme o cronograma abaixo:
Divulgação dos projetos selecionados no site e em edital na Faculdade

22/02/2017

Período de inscrição dos alunos

23/02/2017 a 15/03/2017

Período para o professor-orientador, baseado no regulamento do

17/03/2017 a 24/03/2017

Programa Institucional de Iniciação Científica, selecionar os alunos
inscritos
Divulgação dos alunos selecionados no site e em edital na Faculdade

27/03/2017

Período para o aluno assinar o Termo de Compromisso da Iniciação

27/03/2017 a 01/04/2017

Científica
Início das atividades de Iniciação Científica

03/04/2017

Prazo-limite para o professor-orientador enviar ao Coordenador de

15/04/2017

Pesquisa e Extensão o Plano de Ação, elaborado juntamente com o
aluno. A não entrega do Plano de Ação significa cancelamento da
Iniciação Científica.

PROJETOS, ORIENTADOES E PRÉ REQUISITOS
Professor Orientador
Elcy Arruda
Elcy Arruda
Gabriela Moraes
Lígia Moura Burci
Robson Stigar
Sílvia Jaqueline Pereira de Souza
Simone Planca Weigert
Susanne Elero Betiolli

Título do projeto
Prevalência da Enxaqueca coexistindo junto com a disfunção
temporomandibular
Distalização dos molares superiores por meio de implantes na
sutura mediana palatina
Revisão e reelaboração do prontuário da Faculdade Herrero
Fitoterápicos e plantas medicinais: uso e conhecimento da
população
O papel do profissional de Enfermagem em uma equipe de
Cuidados Paliativos: uma visão a partir da Humanização Hospitalar
Perfil epidemiológico dos universitários da área de saúde de uma
instituição de ensino superior do município de Curitiba
Assistência de enfermagem ao paciente no pré e pós implante
coclear
Fragilidade física do idoso: possibilidades de intervenção

Pré-requisitos
Estar cursando ou ter cursado o 3ª período de Odontologia
Estar cursando ou ter cursado o 7ª período de Odontologia
Ser aluno do curso de Odontologia
Ser aluno de enfermagem ou odontologia, e estar cursando ou
já ter cursado a disciplina de Metodologia Científica
Ser aluno do curso de Enfermagem, e estar cursando ou já ter
cursado a disciplina de Metodologia Científica.
Ser aluno do curso de Enfermagem, e estar cursando ou já ter
cursado a disciplina de Metodologia Científica.
Ser aluno do curso de Enfermagem, e estar cursando ou já ter
cursado a disciplina de Metodologia Científica.
Ser aluno do curso de Enfermagem, e estar cursando ou já ter
cursado a disciplina de Metodologia Científica.

Sociedade Educacional Herrero,
Curitiba, 22 de fevereiro de 2017.
Lígia Moura Burci
Diretora de Pesquisa e Extensão

