
  EDITAL N.º01/2019 - CONSEPE 

 

A Direção da Faculdade Herrero torna públicos a inscrição e seleção de Alunos para Projetos de Iniciação Científica aprovados para o período 2019. 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 11/02/2019 a 22/02/2019 

Período para o professor-orientador, baseado no regulamento do Programa Institucional de Iniciação Científica, 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 Iniciação Científica 11/03/2019 a 15/03/2019 

Início das atividades de Iniciação Científica 18/03/2019 

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. 

01/04/2019 

 
PROJETOS, ORIENTADORES E PRÉ REQUISITOS 

Professor Orientador Título do projeto Pré-requisitos 

Suellen Villalva O conceito de abuso sexual na perspectiva da criança e de suas figuras de referência Alunos a partir do 3º período de Psicologia 

Adriano Watanabe Avaliação do nível de stress de acadêmicos da área de saúde Alunos a partir do 3º período de Psicologia 

Jaqueline do Carmo Conhecimento da equipe de enfermagem quanto aos cuidados paliativos em oncologia Alunos a partir do 5º período de Enfermagem 

Louise Tominaga Elucidando as competências do enfermeiro em unidade de terapia intensiva adulto Alunos a partir do 5º período de Enfermagem 

Robson Stigar Os princípios da bioética na práxis profissional dos profissionais de enfermagem Alunos a partir do 3º período de Enfermagem 

Sílvia Jaqueline Nível de conhecimento dos discentes da área da saúde sobre arboviroses Dengue, Zika e 

Chikungunya 
Alunos a partir do 3º período de Enfermagem 

Gabriela Moraes Prevalência de lesões bucais em pacientes HPV positivos em uma unidade de saúde Alunos a partir do 5º período de Odontologia 
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