
   EDITAL Nº 06/2020 - CONSEPE  

A Direção da Faculdade Herrero torna públicos os procedimentos e normas para inscrição e seleção de Monitores 2020/02. 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 14/08/2020 – 23/08/2020 

Período para o professor-orientador, baseado no regulamento do Programa Institucional de Monitoria, selecionar os alunos inscritos 24/08/2020 – 30/08/2020 

Divulgação dos alunos selecionados no site e em edital na Faculdade 31/08/2020 

Início das atividades de monitoria 09/09/2020 

DISCIPLINAS OFERTADAS:  

Curso Disciplina Carga-horária Pré-requisito Vagas Horário a exercer as atividades 

Odontologia Periodontia I 04 horas  Ter cursado e sido aprovado na disciplina de Semiologia 01 Noite 

Odontologia Anatomia de Cabeça e 

Pescoço 

04 horas  Ter cursado e sido aprovado nas disciplinas de Anatomia de Cabeça e 

pescoço e Semiologia 

01 Noite 

Psicologia Análise Experimental 

do Comportamento II 

04 horas  Ter cursado e sido aprovado na disciplina de Análise experimental do 

comportamento I 

02 Tarde 

Enfermagem  Semiologia e 

Semiotécnica I 

04 horas  Ter cursado e sido aprovado na disciplina de Semiologia e Semiotécnica I 01 Manhã / Noite 

Critérios para seleção do monitor: 

Análise do histórico escolar parcial (da disciplina ou disciplinas que fazem parte dos pré requisitos) – Valor de 0 – 10 (Peso 01) 

Entrevista – Valor de 0 – 10 (Peso 01) 

Prova escrita  -Valor de 0 – 10 (Peso 01) 

Será feita uma média aritmética dos valores das três etapas acima descritas para a divulgação da classificação e resultado final. 

A inscrição dos alunos nesse período remoto deve ser realizada através de envio dos seguintes dados: Nome do aluno, curso e período, e vaga na qual tem interesse. Os dados 

devem ser enviados para o email pesquisa@herrero.com.br 

 

Sociedade Educacional Herrero,  

Curitiba, 13 de agosto de 2020.          Lígia Moura Burci    

                     

              Diretora de Pesquisa e Extensão 


