
  EDITAL N.º03/2018 - CONSEPE 

 

A Direção da Faculdade Herrero torna públicos a inscrição e seleção de Alunos para Projetos de Iniciação Científica aprovados para o período 

2018/19. 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). 

 

O processo de inscrição dos alunos, bem como a publicação do resultado final, ocorrerá conforme o cronograma abaixo: 
Período de inscrição dos alunos 23/07/2018 a 27/07/2018 

Período para o professor-orientador, baseado no regulamento do Programa Institucional de Iniciação Científica, selecionar os alunos 

inscritos 

30/07/2018 a 02/08/2018 

Divulgação dos alunos selecionados no site e em edital na Faculdade 03/08/2018 

Período para o aluno assinar o Termo de Compromisso da Iniciação Científica 06/08/2018 a 10/08/2018 

Início das atividades de Iniciação Científica 13/08/2018 

Prazo-limite para o professor-orientador enviar ao Coordenador de Pesquisa e Extensão o Plano de Ação, elaborado juntamente com o 

aluno. A não entrega do Plano de Ação significa cancelamento da Iniciação Científica. 

28/03/2018 

 
PROJETOS, ORIENTADORES E PRÉ REQUISITOS 

Professor Orientador Título do projeto Pré-requisitos 

Robson Stigar A concepção dos profissionais de psicologia sobre seu papel em equipes multidisciplinares de 

Cuidados Paliativos 
Estar cursando o 2º período de Psicologia 

Tânia Furtado Estudo da qualidade das relações interpessoais de idosos com idade superior a 70 anos Estar cursando o 2º período de Psicologia 

Patrícia Manozzo Levantamento epidemiológico de biossegurança em clinicas de odontologia de uma instituição 

de ensino superior do município de Curitiba 
Estar cursando ou ter cursado o 2º período 

de Odontologia ou Enfermagem 

Maria Augusta Ramires Influência do uso do Try-In na cimentação de laminados cerâmicos: Relato de caso Estar cursando ou ter cursado 6º período de 

Odontologia 

 

Sociedade Educacional Herrero,  

Curitiba, 20 de julho de 2018.         

Lígia Moura Burci       

 Diretora de Pesquisa e Extensão 

 

http://www.herrero.com.br/

