
   EDITAL Nº 02/2019 - CONSEPE  

A Direção da Faculdade Herrero torna públicos os procedimentos e normas para inscrição e seleção de Monitores 2019/01. Este Edital está em conformidade com a RESOLUÇÃO Nº 

11/2010 do CONSEPE, de 16 de dezembro de 2010, que regulamenta o Programa Institucional de Monitoria para os cursos de graduação da Faculdade Herrero. Esse Regulamento se encontra 

disponível no site www.herrero.com.br, na sessão Acadêmico, em Monitoria. O processo de inscrição e seleção dos alunos candidatos às vagas de monitoria, bem como a publicação do resultado 

final, ocorrerá conforme o cronograma abaixo:  

Período de inscrição dos alunos 11/02/2019 a 22/02/2019 

Período para o professor-orientador, baseado no regulamento do Programa Institucional de Monitoria, selecionar os alunos inscritos 23/02/2019 a 01/03/2019 

Divulgação dos alunos selecionados no site e em edital na Faculdade 07/03/2019 

Período para o aluno assinar o Termo de Compromisso da Monitoria 11/03/2019 a 15/03/2019 

Início das atividades de monitoria 18/03/2019 

DISCIPLINAS OFERTADAS:  

Curso Disciplina Carga-horária 

semanal 

Pré-requisito Vagas 

Odontologia Anatomia e 

Escultura Dental 

04 horas  Ter cursado e sido aprovado na disciplina de Anatomia e Escultura Dental (ter disponibilidade no período da manhã) 01 

Odontologia Dentística I 04 horas Ter cursado e sido aprovado na disciplina de Dentística I (ter disponibilidade no período da noite) 01 

Odontologia Fundamentos de 

Oclusão 

04 horas Ter cursado e sido aprovado na disciplina de Fundamentos de Oclusão (ter disponibilidade no período da noite) 01 

Odontologia Semiologia 04 horas Ter cursado e sido aprovado na disciplina de Semiologia (ter disponibilidade no período da noite)  

Odontologia Cirurgia 04 horas Ter cursado e sido aprovado na disciplina de Cirurgia (ter disponibilidade no período da manhã) 02 

Enfermagem 

ou 

Odontologia 

Microbiologia e 

Imunologia 

04 horas Ter cursado e sido aprovado na disciplina de Microbiologia e Imunologia (ter disponibilidade no período da tarde ou noite) 01 

Enfermagem Semiotécnica 04 horas Ter cursado e sido aprovado na disciplina de Semiotécnica (ter disponibilidade no período da tarde ou  noite) 01 
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