
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programas de bolsas 
institucionais e descontos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOLSA MONITORIA 

 

O que é o programa de Monitoria? 

A monitoria tem como objetivo o desenvolvimento de atividades formativas de ensino, 

com vistas ao desenvolvimento da competência pedagógica para o magistério.  

 

Quem pode participar? 

Para participar, basta: 

a) estar regularmente matriculado em um curso de graduação da Faculdade Herrero; 

b) ter obtido média igual ou superior a 7,0 (sete) na disciplina a que vai se candidatar à 

monitoria;  

c) ter boa capacidade de comunicação oral e escrita, além de apresentar facilidade de 

interação com outros discentes e docentes.  

 

O que deve ser feito? 

a) auxiliar o professor nas tarefas didáticas, como na preparação de aulas e em trabalhos 

acadêmicos;  

b) facilitar o relacionamento entre os professores e os alunos na execução das atividades 

didáticas;  

c) promover o atendimento de alunos para esclarecimento de dúvidas sobre os 

conteúdos ministrados nas disciplinas da monitoria, dentro e fora do período de aula;  

d) aprofundar seus conhecimentos teóricos na disciplina que permitam um melhor 

desempenho na função de monitor, incluindo o desenvolvimento de pesquisas na 

disciplina;  

e) avaliar o andamento da área e ou disciplina, do ponto de vista discente;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Qual a vigência do programa, e como será feita a seleção? 

O programa tem vigência de 05 meses, podendo ter início em março ou em agosto. O 

processo de seleção deve obedecer a seguinte pontuação: 

 Pontos 

Nota na disciplina em que pretende ser monitor 10 

Prova 10 

Entrevista 10 

Total de pontos 30 

 

 

Como faço para me inscrever? 

Fique de olho nos editais que são disponibilizados no site 

(http://www.herrero.com.br/pic) e nos sistemas acadêmicos da instituição nos meses de 

fevereiro e julho de todos os anos.  

 

Bolsa 

O aluno que preencher os requisitos acima terá uma bolsa, com desconto de 5% (cinco 

por cento) nas mensalidades do curso de graduação por um período de 05 meses, desde 

que esteja adimplente com o curso, e realize o pagamento da mensalidade até a data de 

vencimento da mesma. 

O desconto ofertado pelo presente programa NÃO SERÁ CUMULATIVO com 

eventuais benefícios, promocionais ou não, que importem em bônus ou descontos em 

especial, mas não se limitando, descontos decorrentes de bolsa de estudos ou programa 

de financiamento estudantil (PROUNI, FIES –dentre outros) 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOLSA INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

O que é o programa de Iniciação Científica (PIC)? 

Programa de Iniciação Científica (PIC) tem como objetivo o desenvolvimento de 

atividade científica pelo aluno sob supervisão de um professor-orientador. Caracteriza-

se como instrumento de apoio teórico e metodológico à realização de um projeto de 

pesquisa e constitui um canal adequado de auxílio para a formação de uma nova 

mentalidade no aluno 

 

Quem pode participar? 

Para participar, basta: 

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 

 

O que deve ser feito? 

a) desenvolver junto ao professor-orientador todas as atividades pertinentes ao 

desenvolvimento do projeto de pesquisa; 

b) apresentar em eventos internos e externos os resultados da pesquisa científica; 

c) divulgar em meio impresso o produto final da pesquisa desenvolvida (artigo 

científico). 

 

Qual a vigência do programa, e como será feita a seleção? 

O programa tem vigência de 10 meses, podendo ter início em março ou em agosto. O 

processo de seleção deve obedecer a seguinte pontuação: 

 Pontos 

Nota na disciplina que servirá de base para o seu projeto de 

Iniciação Científica 

10 

Prova 10 

Entrevista 10 

Total de pontos 30 

 



 

Como faço para me inscrever? 

Fique de olho nos editais que são disponibilizados no site 

(http://www.herrero.com.br/pic) e nos sistemas acadêmicos da instituição nos meses de 

fevereiro e julho de todos os anos.  

 

Bolsa 

O aluno que preencher os requisitos acima terá uma bolsa, com desconto de 5% (cinco 

por cento) nas mensalidades do curso de graduação por um período de 10 meses, desde 

que esteja adimplente com o curso, e realize o pagamento da mensalidade até a data de 

vencimento da mesma. 

O desconto ofertado pelo presente programa NÃO SERÁ CUMULATIVO com 

eventuais benefícios, promocionais ou não, que importem em bônus ou descontos em 

especial, mas não se limitando, descontos decorrentes de bolsa de estudos ou programa 

de financiamento estudantil (PROUNI, FIES – dentre outros) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCONTO NOS CURSOS DE EXTENSÃO 

 

O que é o programa de desconto nos cursos de Extensão? 

É um programa que visa conceder desconto em cursos de Extensão ofertados pela 

instituição para alunos que tenham participado do programa de Iniciação Científica e/ou 

do programa de monitoria da instituição. 

 

Quem pode participar? 

Para participar do processo de seleção para a obtenção de um desconto em cursos de 

extensão basta apresentar o certificado de conclusão de participação no programa de 

Iniciação Científica e/ou certificado de conclusão de participação no programa de 

Monitoria da instituição, e participar do processo seletivo. 

 

Qual a vigência do programa de desconto e como será feita a seleção? 

O programa de desconto irá durar por todo o tempo do curso de extensão escolhido. A 

seleção será feita obedecendo-se a seguinte tabela de pontuação: 

 

 Pontuação 

Certificado monitoria 10 

Certificado Iniciação Científica 10 

Prova 10 

Entrevista 10 

Total 40 

 

 

Como faço para me inscrever? 

Fique de olho nos editais que são disponibilizados no site 

(http://www.herrero.com.br/pic) e nos sistemas acadêmicos da instituição nos meses de 

fevereiro e julho de todos os anos.  

 

 

 

 



Bolsa 

O aluno que preencher os requisitos acima terá uma bolsa, com desconto de 10% (dez 

por cento) nas mensalidades do curso de Extensão durante todo o período do curso, 

desde que esteja adimplente com o curso, e realize o pagamento da mensalidade até a 

data de vencimento da mesma. 

O desconto ofertado pelo presente programa NÃO SERÁ CUMULATIVO com 

eventuais benefícios, promocionais ou não, que importem em bônus ou descontos em 

especial, mas não se limitando, descontos decorrentes de bolsa de estudos ou programa 

de financiamento estudantil (PROUNI, FIES – dentre outros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCONTO DE EX ALUNO 

 

O que é o programa de desconto de ex aluno? 

É um programa que visa conceder desconto em cursos de Extensão, Aperfeiçoamento, 

Especialização ou Habilitação ofertados pela instituição para ex alunos da Faculdade 

Herrero. 

 

Quem pode participar? 

Para participar da obtenção do desconto para ex aluno basta apresentar o certificado de 

conclusão de um curso de Graduação ou de Pós Graduação da instituição. 

 

Qual a vigência do programa de desconto? 

O programa de desconto irá durar por todo o tempo do curso de Extensão, 

Aperfeiçoamento, Especialização ou Habilitação escolhido.  

 

Como faço para me inscrever? 

Fique de olho nos editais que são disponibilizados no site 

(http://www.herrero.com.br/pic) e nos sistemas acadêmicos da instituição nos meses de 

fevereiro e julho de todos os anos.  

 

Bolsa 

O aluno que preencher os requisitos acima terá uma bolsa, com desconto de 30% (trinta 

por cento) nas mensalidades do curso de Extensão, Aperfeiçoamento, Especialização ou 

Habilitação escolhido durante todo o período do curso, desde que esteja adimplente com 

o curso, e realize o pagamento da mensalidade até a data de vencimento da mesma. 

O desconto ofertado pelo presente programa NÃO SERÁ CUMULATIVO com 

eventuais benefícios, promocionais ou não, que importem em bônus ou descontos em 

especial, mas não se limitando, descontos decorrentes de bolsa de estudos ou programa 

de financiamento estudantil (PROUNI, FIES – dentre outros) 

 

 

 

 



DESCONTO DE MELHOR ALUNO 

 

O que é o programa de desconto de ex aluno? 

É um programa que visa conceder desconto em cursos de Extensão, Aperfeiçoamento, 

Especialização ou Habilitação ofertados pela instituição para o aluno da graduação que 

apresentou o melhor aproveitamento no curso de graduação. 

 

Quem pode participar? 

Para participar da obtenção do desconto para melhor aluno basta apresentar o certificado 

de melhor aluno, concedido no momento da colação de grau. 

 

Qual a vigência do programa de desconto? 

O programa de desconto irá durar por todo o tempo do curso de Extensão, 

Aperfeiçoamento, Especialização ou Habilitação escolhido.  

 

Como faço para me inscrever? 

Fique de olho nos editais que são disponibilizados no site 

(http://www.herrero.com.br/pic) e nos sistemas acadêmicos da instituição nos meses de 

fevereiro e julho de todos os anos.  

 

Bolsa 

O aluno que preencher os requisitos acima terá uma bolsa, com desconto de 50% 

(cinquenta por cento) nas mensalidades do curso de Extensão, Aperfeiçoamento, 

Especialização ou Habilitação escolhido durante todo o período do curso, desde que 

esteja adimplente com o curso, e realize o pagamento da mensalidade até a data de 

vencimento da mesma. 

O desconto ofertado pelo presente programa NÃO SERÁ CUMULATIVO com 

eventuais benefícios, promocionais ou não, que importem em bônus ou descontos em 

especial, mas não se limitando, descontos decorrentes de bolsa de estudos ou programa 

de financiamento estudantil (PROUNI, FIES – dentre outros) 

 

 

 



DESCONTO AMIGO 

 

O que é o programa de desconto de ex aluno? 

É um programa que visa conceder desconto na mensalidade do Aluno que indica um 

amigo para os cursos de graduação ou pós graduação da Faculdade Herrero,  desde que 

este último ingresse na Graduação ou Pós-Graduação da instituição. 

 

Quem pode participar? 

Para participar da obtenção do desconto amigo, o aluno que recebeu a indicação deve 

informar no ato da sua inscrição o número de matrícula do aluno que o indicou, e o 

desconto será recebido pelo aluno que realizou a indicação após a efetivação da 

matrícula (1º mensalidade) pelo aluno indicado, desde que esse seja um pagante integral 

(não tenha nenhuma bolsa institucional). 

 

Qual a vigência do programa de desconto? 

O programa de desconto irá durar por 1 semestre (06 meses).  

 

Como faço para me inscrever? 

Para a participação basta que o aluno que recebei a indicação informe o número de 

matrícula de quem o indicou no momento da sua inscrição. 

 

Bolsa 

O aluno que preencher os requisitos acima terá uma bolsa, com desconto de 10% (dez 

por cento) em 06 mensalidades do curso de Graduação, Extensão, Aperfeiçoamento, 

Especialização ou Habilitação escolhido, desde que esteja adimplente com o curso, e 

realize o pagamento da mensalidade até a data de vencimento da mesma. 

O desconto ofertado pelo presente programa NÃO SERÁ CUMULATIVO com 

eventuais benefícios, promocionais ou não, que importem em bônus ou descontos em 

especial, mas não se limitando, descontos decorrentes de bolsa de estudos ou programa 

de financiamento estudantil (PROUNI, FIES – dentre outros) 

 

 

 


