
 

ACOLHIDA 

 
 
 

Prezados candidatos: 

 

 É um prazer apresentar-lhes nossa Instituição. 

As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA), os Hospitais Padre 

Albino e Emílio Carlos e outras instituições são mantidas pela Fundação Padre 

Albino, entidade sem fins lucrativos, focada há quase nove décadas na saúde e 

assistência social e há praticamente meio século na educação. 

A visão das Faculdades Integradas Padre Albino é estar entre as 

melhores instituições educacionais do país, com a missão de formar 

profissionais de excelente qualidade. 

As Faculdades Integradas Padre Albino colocam à disposição dos seus 

alunos um corpo qualificado de professores e funcionários, estrutura física 

adequada com bibliotecas, laboratórios equipados, dois hospitais e propicia a 

integração do ensino com atividades de pesquisa e extensão. 

Esperamos que nossos alunos participem plenamente da vida 

acadêmica da Instituição, aproveitem o máximo do potencial para produzirem e 

disseminarem conhecimento e cultura e que se desenvolvam cidadãos 

conscientes, críticos, éticos, para serem agentes de transformação na 

sociedade. 

Bem-vindos! 

 
 
 

 Sidnei Stuchi      Nelson Jimenes 
Vice-Diretor-Geral     Diretor-Geral 

 



A FACULDADE 

 
 
FACULDADES INTEGRADAS PADRE ALBINO 
 
  www.fipa.com.br    -   atendimento@fipa.com.br 

Tele-atendimento: 0800-772-5393 
 
Câmpus Sede – Rua dos Estudantes, 225 – Parque Iracema - Catanduva - SP 
Fone/fax: (17) 3311-3328 - CEP 15809-144 
 
Câmpus São Francisco – Rua Seminário, 281 – Bairro São Francisco - Catanduva - SP 
Fone: (17) 3311-4800 - CEP 15806-310 

 
 
 
 
Mantenedora 

Fundação Padre Albino 
 
 
 
 
Missão das FIPA 

Formar profissionais com competência técnica, comportamental e humana, 
comprometidos com a justiça social, a ética e a cidadania, com fundamento na produção de 
conhecimento, no exercício da crítica e questionamento. 
 
 
 
Histórico 

A Fundação Padre Albino, fundada em 27.03.1968, é legado espiritual, moral e social 
do Monsenhor Albino Alves da Cunha e Silva (*1882 +1973). Trata-se de entidade sem fins 
lucrativos, situada na cidade de Catanduva, SP, mantenedora das Faculdades Integradas 
Padre Albino. 
 

O marco inicial do ensino superior na Fundação Padre Albino deu-se com a criação da 
Faculdade de Medicina de Catanduva 
(FAMECA) em 1969, com o objetivo de 
ampliar recursos humanos na assistência 
médica na região. Após a FAMECA surgiram 
a Faculdade de Administração de Empresas 
em 1972 e a Escola Superior de Educação 
Física e Desportos de Catanduva em 1973. 
Em 2000 foi criada a Faculdade de 
Enfermagem de Catanduva e, em 2002, o 
curso de Direito, este instalado nas 
dependências da então Faculdade de 
Administração de Empresas de Catanduva. 

Entre 2010 e 2011, foram criados os cursos de Biomedicina, Educação Física (Bacharelado) e 
Pedagogia. 
 

As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) são fruto da integração da Faculdade 
de Medicina de Catanduva, Faculdade de Direito e Administração, Escola Superior de 
Educação Física e Desportos e Faculdade de Enfermagem, a partir de 2007. 
 

Na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, a Fundação Padre Albino mantém 
o Colégio de Aplicação.  

 
 
 
 
 

http://www.fipa.com.br/
mailto:atendimento@fipa.com.br


Informações sobre a FIPA 
 

As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) possuem dois câmpus em 

Catanduva: o Câmpus Sede, à Rua dos Estudantes, 225, Parque Iracema, onde funcionam os 

cursos de Medicina, Biomedicina, Enfermagem, Educação Física (Bacharelado e Licenciatura) 

e Pedagogia, e o Câmpus São Francisco, à Rua Seminário 281, Bairro São Francisco, onde 

funcionam os cursos de Administração, Direito e a pós-graduação lato sensu. 

 

Os cursos têm proposta pedagógica de articular o ensino, a pesquisa e a extensão. 

Fazem parte do contexto acadêmico e administrativo espaços de conveniência, de lazer, 

instalações modernas de laboratórios de ensino e de informática, ambientes específicos para o 

aprendizado de práticas nas áreas da saúde, pedagógica, jurídica, empresarial e do esporte. 

Conta com bibliotecas especializadas e informatizadas para atender aos cursos oferecidos 

 
 
Bibliotecas 
 

A Biblioteca Cheddi Gattaz, do Câmpus Sede, é especializada na área da saúde e 

educação, tem área de 600 m2. Possui acervo de aproximadamente 45 mil itens entre livros, 

periódicos nacionais e internacionais, vídeos, cd-roms e dvds. Disponibiliza área para estudos 

individuais e em grupo, consultas a bancos de dados para pesquisa bibliográfica e acesso à 

Internet. 

 

A Biblioteca Dr. José Virgílio Vita, do Câmpus São Francisco, é especializada na área 

de ciências humanas e sociais, tem área de 216 m2. Possui cerca de 31 mil itens entre livros, 

periódicos nacionais e internacionais, vídeos, cd-roms e dvds. Disponibiliza área para estudos 

individuais e em grupo, consultas a bancos de dados para pesquisa bibliográfica e acesso à 

Internet. 

 

 
Instalações físicas 
 
 Câmpus Sede -  

 Instalações próprias com auditórios e anfiteatros 

 Biblioteca atualizada e informatizada 

 Laboratórios de Ciências Morfológicas (Anatomia, Histopatologia, Embriologia, 
Imunoistoquímica, Citogenética) 

 Laboratórios de Ciências Fisiológicas (Biofísica, Bioquímica, Fisiologia, 
Farmacologia) 

 Laboratórios de Ciências Biológicas (Microbiologia, Imunologia, Parasitologia, 
Citogenética) 

 Unidade Didática e de Pesquisas Experimentais (UDPE) 

 Laboratório de Habilidades em Emergências Médicas (LAHEM) 

 Instalações de Técnica Cirúrgica 

 Laboratório de Investigação em Medicina Intensiva (LIMI) 

 Laboratórios de Enfermagem 



 Laboratórios de Informática 

 Complexo Esportivo, com Sala de Ginástica, Dança e Lutas, Sala de Treinamento 
Resistido, Quadras Poliesportivas cobertas e Mini-pista de Atletismo  

 Restaurante Universitário 

 Cantina 

 Posto Bancário 

 Amplo estacionamento 

 Acessibilidade 

 
Câmpus São Francisco -  

 Instalações próprias com auditórios e anfiteatros 

 Biblioteca atualizada e informatizada  

 FAECA Junior – Empresa de Consultoria 

 GDP – Grupo de Desenvolvimento Profissional 

 CEPRAJUR – Centro de Práticas Jurídicas - núcleo jurídico da estrutura acadêmica 

do Curso de Direito, instalado no Bairro Solo Sagrado, em Catanduva, responsável 
pelo desenvolvimento do estágio de prática jurídica a partir do terceiro ano no 
curso de Direito 

 PROCON - Posto de Atendimento, em parceria com a Prefeitura Municipal de 
Catanduva, instalado no Bairro Solo Sagrado, em Catanduva 

 CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – Parceria com o 
Tribunal de Justiça de São Paulo, instalado nas dependências do Câmpus São 
Francisco 

 Laboratórios de Informática 

 Quadra poliesportiva 

 Cantina 

 Acessibilidade 

 
 
Apoio ao Estudante 

 

 Apoio psicopedagógico, cultural, financeiro e jurídico pelo NAE (Núcleo de Apoio 

ao Estudante) 

 Bolsas de Mérito Acadêmico 

 Bolsas de Iniciação Científica 

 FIES, com limite de vagas. O estudante terá obrigatoriedade de atender às 

exigências da legislação do programa. 

Instituições de Saúde 

A Fundação Padre Albino mantém dois hospitais próprios – o Hospital Padre Albino e o 

Hospital Emílio Carlos, e convênios para acesso dos estudantes à rede pública de saúde do 

município de Catanduva. 



 
Hospital Padre Albino 

O Hospital Padre Albino é de referência regional e tem capacidade para 198 leitos 

operacionais, sendo 131 

disponibilizados ao SUS e  67 

destinados a convênios credenciados 

e atendimentos particulares. Suas 

unidades básicas incluem enfermarias 

de Clínica Médica, Cirurgia, Pediatria, 

Maternidade. Dispõe de Centro 

Cirúrgico, Centro Obstétrico, Unidade 

de Terapia Intensiva Neonatal, 

Unidade de Terapia Intensiva 

Pediátrica, Unidade de Terapia 

Intensiva de Adultos, Unidade de 

Tratamento de Queimados, Unidade de Urgência e Emergência. O Centro de Diagnóstico por 

Imagem oferece serviços de Radiologia Convencional, Ultrassonografia, Ecocardiografia, 

Tomografia, Ressonância Magnética, Densitometria Óssea, Mamografia e Medicina Nuclear. 

Há ainda o Serviço de Litotripsia, Laboratório de Análises Clínicas, Unidade de Hemodiálise, 

serviços de Hemodinâmica, Endoscopia, Banco de Leite Materno e Agência Transfusional.  

Este hospital está credenciado como de alta complexidade nas áreas de Ortopedia, Urgência e 

Emergência, Parto de Alto Risco, Neurocirurgia, Oncologia Clínica, Medicina Intensiva 

(neonatal, pediátrica e adultos), Tratamento de Queimados, Terapia Renal Substitutiva e 

Transplante de Córnea. Nele, atuam os internos do curso de Medicina e os residentes dos 

programas de residência médica credenciados, reconhecidos nacionalmente pela qualidade. 

Além disso, o hospital participa das políticas prioritárias do SUS como Hospital Sentinela, 

Gestação de Alto Risco, atendimento às Urgências e Emergências e Política Nacional e 

Estadual de Humanização. 

 

O Hospital Emílio Carlos está instalado no Câmpus Sede das FIPA. No local, 

funcionam os cursos da área da 

saúde, entre eles o de Medicina, 

Biomedicina, Enfermagem, 

Bacharelado em Educação Física e 

cursos da área de educação como 

Licenciatura em Educação Física e 

Pedagogia.  

Atualmente, a capacidade 

deste Hospital é de 133 

leitos operacionais e mais 10 leitos de 

UTI, sendo 100% SUS. O setor de 

Ambulatórios conta com  30  consultórios  distribuídos nas seguintes áreas: Ortopedia e 

Traumatologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Clínica Cirúrgica, Clínica Médica, Clínica 

 
Hospital Emílio Carlos - Câmpus Sede das FIPA 



Pediátrica, Psiquiatria, Dermatologia, Moléstia Infecciosas (DST-AIDS), Anestesiologia, 

Cardiologia, Cirurgia Geral, Gastrocirurgia, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Plástica, Cirurgia 

Vascular, Clínica Vascular, Cirurgia Torácica, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, 

Ginecologia, Hematologia, Aconselhamento Genético,  Nefrologia, Neurocirurgia, Neurologia, 

Obstetrícia, Oncologia, Pneumologia Geral, Psiquiatria, Reumatologia, Urologia, Geriatria, 

Aleitamento Materno, Ambulatório de Feridas, Nutrologia, e 03 salas de pequenas cirurgias. As 

alas de internações incluem enfermarias de Clínica Médica e de  Cirurgia, Centro Cirúrgico, 

Unidade de Terapia Intensiva de Adultos, Unidade de Moléstias Infecciosas, Serviços de 

Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Medicina Hiperbárica, Quimioterapia e em breve o serviço 

de Radioterapia. Oferece também Laboratórios de Análises Clínicas, de Histopatologia, 

Biologia Molecular e Genética. Este hospital é local de estágio dos internos do curso de 

Medicina e dos Residentes. Além disso, participa das políticas prioritárias do SUS como 

Hospital Sentinela, Gestação de Alto Risco e Política Nacional e Estadual de Humanização. 

 

– Serviços da Rede Pública de Saúde – Constituem-se também cenários de ensino-

aprendizagem do município de Catanduva para estudantes da área de saúde as Unidades 

Básicas de Saúde, Unidades de Saúde da Família, Ambulatório de Especialidades Médicas 

(AME), Serviço de Atendimento Móvel (SAMU), e Unidade de Pronto Atendimento 24 h (UPA). 

 

CURSOS DO UNIFICADO  
 
 
 
Em 2017, o UNIFICADO oferecerá duas modalidades de ingresso: VESTIBULAR 

TRADICIONAL e NOTAS DO ENEM.  
Abaixo, apresenta-se o quadro das vagas em cada modalidade. 
 

CURSOS DO UNIFICADO TURNO 

VAGAS 
LOCAIS DE 

FUNCIONAMENTO 
Vestibular 

Tradic. 
ENEM 

101 Administração Noturno 160 20 Câmpus São Francisco 

102 Biomedicina Noturno 85 15 Câmpus Sede 

103 Direito Noturno 80 20 Câmpus São Francisco 

104 Educação Física (Bacharelado) Noturno 90 10 Câmpus Sede 

105 
Educação Física (Licenciatura) Noturno 110 10 Câmpus Sede 

106 Enfermagem Noturno 80 10 Câmpus Sede 

107 Pedagogia Noturno 100 20 Câmpus Sede 

Câmpus Sede: Rua dos Estudantes 225 – Fone 3311-3328 - Parque Iracema – Catanduva/SP 
Câmpus São Francisco: Rua Seminário 281 – Fone 3311-4800 - São Francisco – Catanduva/SP 
 
* As FIPA reservam-se o direito de não oferecer o turno se não forem preenchidas 50% (cinquenta por 
cento) das vagas oferecidas. 

 
 
 



 Informações de cada curso -   
 

101 – ADMINISTRAÇÃO DURAÇÃO CPC IGC 
Renovação de Reconhecimento:  

Port. SERES/MEC nº 705, DOU de 19.12.2013 4 anos 4 4 

Legenda:  CPC = Conceito Preliminar de Curso IGC = Índice Geral de Cursos 
 

O Administrador é o profissional responsável pelo planejamento das estratégias e 
pelo gerenciamento do dia a dia dos recursos humanos, materiais, mercadológicos e 
financeiros de uma empresa. Tem participação importante em atividades ligadas ao comércio, 
indústria, prestação de serviços, agricultura, pecuária, extrativismo, dentre outras. 

Principais áreas de atuação 
- Gestão de empresas  
- Empreendedor autônomo  
- Bancos e instituições financeiras  
- Mercado de capitais e riscos  
- Organizações públicas  
- Organizações não governamentais  
- Consultoria  
 

 Instalações próprias com auditórios e anfiteatros 

 FAECA Junior – empresa de consultoria que oferece a integração teoria e prática 

administrativa, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento pessoal, profissional e 
acadêmico dos alunos do curso de Administração, através da prestação de serviços de 
qualidade local e regional 

 GDP – Grupo de Desenvolvimento Profissional 

 Laboratórios de Informática 

 Biblioteca atualizada e informatizada 

 Quadra poliesportiva 

 Bolsa Escola da Família 

 Bolsas de Mérito Acadêmico 

 FIES 

 Convênios para estágios curriculares e extracurriculares 
 
 
 

102 - BIOMEDICINA DURAÇÃO CC IGC 
Reconhecimento: 

Port. SERES/MEC nº 441, DOU de 01.08.2014 4 anos 4 4 

Legenda:  CC = Conceito de Curso IGC = Índice Geral de Cursos  

 
O Biomédico atua em equipes multiprofissionais da área da saúde em hospitais, 

laboratórios, em órgãos públicos de saúde. Tem participação também em diversos setores da 
indústria, principalmente de alimentos e medicamentos, onde realiza análises bromatológicas. 
Seu campo profissional abrange das análises clínicas à pesquisa científica, na descoberta de 
novos medicamentos, novos agentes infecciosos, vacinas e controle de epidemias.  
 

Principais áreas de atuação 
- Análises clínicas  
- Análises forenses  
- Controle de produção em indústrias farmacêuticas e de alimentos 
- Bioinformática  
- Análises ambientais  
- Gestão de bancos de sangue  
- Imagenologia 
- Reprodução humana assistida 
- Biologia molecular 
- Genética 
- Citologia oncótica 
- Cosmética 
 

 Instalações próprias com auditórios e anfiteatros 

 Laboratórios de Ciências Morfológicas (Anatomia, Histopatologia e Embriologia) 



 Laboratório de Ciências Fisiológicas (Biofísica, Bioquímica, Fisiologia e Farmacologia) 

 Laboratório de Ciências Biológicas (Microbiologia, Imunologia, Parasitologia e Genética) 

 2 Hospitais Escola próprios – Hospital Padre Albino e Hospital Emílio Carlos 

 Laboratórios de Informática 

 Biblioteca atualizada e informatizada 

 Quadras poliesportivas 

 Bolsa Escola da Família 

 Bolsas de Mérito Acadêmico 

 FIES 

 Convênios para estágios curriculares e extracurriculares 
 
 
 
 

103 - DIREITO DURAÇÃO CPC IGC 
Renovação de Reconhecimento: 

Port. SERES/MEC nº 29, DOU de 28.03.2012 5 anos 5 4 

Legenda:  CPC = Conceito Preliminar de Curso IGC = Índice Geral de Cursos  
 

O Profissional do Direito cuida da aplicação das normas jurídicas vigentes no país, 
para organizar as relações entre indivíduos e grupos na sociedade. Zela pela harmonia e pela 
correção das relações entre os cidadãos, as empresas e o poder público. Analisa as disputas e 
os conflitos, defendendo os interesses do cliente nos diversos campos do Direito.  

Principais áreas de atuação 
- Direito Administrativo  
- Direito Ambiental  
- Direito Cível  
- Direito do Consumidor  
- Direito Constitucional  
- Direito Empresarial  
- Direito Internacional  
- Direito Militar  
- Direito Penal  
- Direito Previdenciário  
- Direito Trabalhista  
- Direito Tributário 
 
 Instalações próprias com auditórios e anfiteatros 

 CEPRAJUR – Centro de Práticas Jurídicas - núcleo jurídico da estrutura acadêmica do Curso 

de Direito, instalado no Bairro Solo Sagrado, em Catanduva, responsável pelo desenvolvimento 
do estágio de prática jurídica direciona as suas atividades a alunos matriculados a partir do 
terceiro ano no curso de Direito 

 PROCON – Parceria com Prefeitura Municipal de Catanduva 

 CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – Parceria com o 
Tribunal de Justiça de São Paulo 

 Laboratórios de Informática 

 Biblioteca atualizada e informatizada 

 Quadra poliesportiva 

 Bolsa Escola da Família 

 Bolsas de Mérito Acadêmico 

 FIES 

 Convênios para estágios curriculares e extracurriculares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



104 - EDUCAÇÃO FÍSICA (Bacharelado) DURAÇÃO CPC IGC 
Renovação de Reconhecimento: 

Port. SERES/MEC nº 822, DOU de 02.01.2015 4 anos 3 4 

Legenda:  CPC = Conceito Preliminar de Curso IGC = Índice Geral de Cursos 
 

O Bacharel em Educação Física atua na promoção da saúde e da capacidade física 
por meio da prática de exercícios e atividades corporais, direcionadas ao público de diferentes 
faixas etárias, ou para grupos com necessidades especiais. Pode trabalhar com grupos, em 
clubes e academias de ginástica, ou prestar atendimento individual como personal trainer. 
 

Principais áreas de atuação   
- Academias de ginásticas 
- Ginástica laboral 
- Monitor esportivo e recreativo 
- Personal trainer  
- Clubes esportivos  
- Spas  
- Hotéis  
 

 Instalações próprias com auditórios e anfiteatros 

 Laboratórios de Ciências Morfológicas (Anatomia) 

 Laboratório de Fisiologia do Exercício 

 Salas de Ginástica, Dança e Musculação 

 Complexo poliesportivo com quadras cobertas e mini-pista de atletismo 

 Biblioteca atualizada e informatizada 

 Laboratórios de Informática 

 Programa Faculdade da 3ª Idade 

 Bolsa Escola da Família 

 Bolsas de Mérito Acadêmico 

 FIES 

 Convênios para estágios curriculares e extracurriculares 
 
 
 

105 - EDUCAÇÃO FÍSICA (Licenciatura) DURAÇÃO CPC IGC 
Renovação de Reconhecimento: 

Port. SERES/MEC nº 1.094, DOU de 30.12.2015 4 anos 3 4 

Legenda:  CPC = Conceito Preliminar de Curso IGC = Índice Geral de Cursos 
 

O Licenciado em Educação Física atua como professor nas escolas públicas e 
privadas. 
 

Principal área de atuação   
- Escolas de Ensino Fundamental e Médio, públicas e particulares.  
 

 Instalações próprias com auditórios e anfiteatros 

 Laboratórios de Ciências Morfológicas (Anatomia) 

 Laboratório de Fisiologia do Exercício 

 Salas de Ginástica, Dança e Musculação 

 Complexo poliesportivo com quadras cobertas e mini-pista de atletismo 

 Biblioteca atualizada e informatizada 

 Laboratórios de Informática 

 Programa Faculdade da 3ª Idade 

 Bolsa Escola da Família 

 Bolsas de Mérito Acadêmico 

 FIES 

 Convênios para estágios curriculares e extracurriculares 
 
 
 

106 - ENFERMAGEM DURAÇÃO CPC IGC 
Renovação de Reconhecimento: 

Port. SERES/MEC nº 822, DOU de  02.01.2015 4 anos 3 4 



Legenda:  CPC = Conceito Preliminar de Curso IGC = Índice Geral de Cursos 
 

O Enfermeiro é o profissional que atua na proteção, promoção e na recuperação da 
saúde, bem como na prevenção de doenças. Em hospitais, é indispensável em todos os 
setores. Ele coleta os dados sobre o estado de saúde do paciente por meio de exames físicos 
e entrevistas e faz o diagnóstico de enfermagem para estabelecer a conduta a ser seguida. 
Trabalha em equipe multiprofissional (com médicos, nutricionistas, psicólogos, entre outros). É 
responsável desde a higiene e a alimentação até a administração de medicamentos, avaliação 
e prescrição de curativos e cuidados gerais a pacientes de baixa, média e alta complexidade.  

A enfermagem não se limita ao trabalho em hospitais e clínicas. Um campo importante 
é o da saúde coletiva, na rede básica de saúde, na qual o profissional atua na promoção da 
saúde e na prevenção de doenças, realizando também trabalhos educativos na comunidade.  

Pode também desenvolver gestão e direção em Serviços Hospitalares e de Atenção 
Básica à Saúde, atividades nas áreas de turismo, lazer, ensino, pesquisa, consultoria e 
ouvidoria, como trabalhar junto ao governo em programas de saúde e a equipes que fazem a 
vigilância sanitária de escolas e empresas.  
 
  Principais áreas de atuação   
- Enfermagem Clínico-Cirúrgica  
- Enfermagem Geriátrica  
- Enfermagem Pediátrica  
- Enfermagem do Trabalho  
- Pesquisa Clínica  
- Resgate  
- Home care  
- Gestão em Serviços de Saúde  
- Consultoria 
- Auditoria 
 

 Instalações próprias com auditórios e anfiteatros 

 Laboratórios de Enfermagem 

 Laboratórios de Ciências Morfológicas (Anatomia, Histopatologia e Embriologia) 

 Laboratório de Ciências Fisiológicas (Biofísica, Bioquímica, Fisiologia e Farmacologia) 

 Laboratório de Ciências Biológicas (Microbiologia, Imunologia, Parasitologia e Genética) 

 Hospital Padre Albino 

 Hospital Emílio Carlos 

 Unidades Básicas de Saúde do município 

 Biblioteca atualizada e informatizada 

 Laboratórios de Informática 

 Quadras poliesportivas 

 Bolsa Escola da Família 

 Bolsas de Mérito Acadêmico 

 FIES 

 Convênios para estágios curriculares e extracurriculares 
 
 
 

107 - PEDAGOGIA DURAÇÃO CC IGC 
Reconhecimento: 

Port. SERES/MEC nº 1.094, DOU de 30.12.2015 4 anos 5 4 

Legenda:  CC = Conceito de Curso IGC = Índice Geral de Cursos 
 

O Pedagogo é um educador que planeja, organiza e desenvolve atividades e materiais 
voltados para a Educação Básica. Sua atribuição central é a docência na Educação Infantil e 
nos anos iniciais do Ensino Fundamental, mas pode desempenhar outras atividades 
relacionadas à educação e ao ensino, como coordenação de equipes, acompanhamento, 
orientação e gestão de escolas. Também integram seu campo de atuação a elaboração e 
análise de materiais didáticos como livros, vídeo, programas computacionais, ambientes 
virtuais de aprendizagem, entre outros.  

Principais áreas de atuação    
- Escolas da rede municipal, estadual ou federal.  



- Escolas particulares. 
- Assessoria a entidades sociais (fundações, ONGs)  
- Consultoria para empresas, órgãos de governo ou organizações sociais  
- Elaboração de políticas públicas 
 

 Instalações próprias com auditórios e anfiteatros 

 Sala Conectada 

 Brinquedoteca (Laboratório) 

 Quadras poliesportivas 

 Biblioteca atualizada e informatizada 

 Laboratórios de Informática 

 Bolsa Escola da Família 

 Bolsas de Mérito Acadêmico 

 FIES 

 Convênios para estágios curriculares e extracurriculares 
 
 
 
 
CRONOGRAMA 
 

Inscrições – 

De 19.09.2016 a 16.11.2016 
 

As inscrições são exclusivamente pela internet em www.fipa.com.br . No momento da 
inscrição, o candidato escolhe o processo seletivo: 

 VESTIBULAR TRADICIONAL, ou 

 NOTAS DO ENEM 

 
Optando pelo VESTIBULAR TRADICIONAL, o candidato fará provas de 

Conhecimentos Gerais e Redação. Para esta modalidade, a taxa de inscrição é de R$ 30,00 
(trinta reais), pagável em qualquer agência bancária, lotérica ou nas Tesourarias dos Cursos. 
A efetivação da inscrição dar-se-á somente com o pagamento da taxa. 

 
Candidato que necessite de condições especiais para realização das provas deverá, 

além de se inscrever pela internet e declarar a sua necessidade na ficha de inscrição, entregar 
pessoalmente ou pelo e-mail atendimento@fipa.com.br até o dia 16/11/2016, laudo emitido por 
médico identificado pelo nome e o seu número de registro profissional, que descreva com 
precisão a natureza, o tipo e o grau da deficiência, bem como as condições necessárias para a 
realização das provas. O atendimento ficará sujeito à razoabilidade do pedido e à análise de 
viabilidade operacional. Havendo necessidade de provas em tamanho ampliado, o candidato 
deverá indicar o grau de ampliação.  

 
 
Optando pelas notas do ENEM,  a inscrição é gratuita. No ato da inscrição, o 

candidato informa suas notas do Exame Nacional do Ensino Médio e anexa o boletim de notas 
fornecido pelo INEP. Caso haja alguma dificuldade na anexação, o boletim poderá ser enviado 
por e-mail para atendimento@fipa.com.br ou entregue pessoalmente na Secretaria do Curso 
pretendido. Não serão consideradas válidas as inscrições sem o boletim. O prazo final para a 
entrega do boletim será dia 16/11/2016. É importante observar que o edital estabelece como 
nota mínima 300 pontos no ENEM.   
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Provas do VESTIBULAR TRADICIONAL 
Dia 20 de novembro de 2016 às 14h 

 

As provas do Vestibular Tradicional serão de Conhecimentos Gerais e Redação e terão 
duração de três horas.  

O local de aplicação será o CÂMPUS SÃO FRANCISCO, à Rua Seminário 281, em 
Catanduva.  Recomenda-se que o candidato chegue ao local às 13 horas. 

A prova de Conhecimentos Gerais terá 40 questões de múltipla escolha e duração de 
três horas. Será elaborada de forma interdisciplinar, abrangendo conteúdos programáticos 
pertinentes ao Ensino Médio, contextualizando os conhecimentos referentes às Ciências da 
Natureza e Matemática (Física, Química, Biologia e Matemática); às Ciências Humanas 
(Geografia e História) e aos Códigos e Linguagens (Português e Inglês). As questões avaliarão as 
competências e habilidades, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais.  

O candidato deverá portar somente documento de identidade original oficial, com 
foto, caneta esferográfica azul ou preta,  lápis e borracha. Não serão permitidos calculadoras, 
celulares, radiocomunicadores, relógios com calculadora ou aparelhos similares. 

Só depois de DUAS HORAS, o candidato que terminar a prova poderá deixar a sala. 

 

Resultados 

ENEM - 17.11.2016 

VESTIBULAR TRADICIONAL - 25.11.2016 

 

Matrículas 

ENEM – de 21.11 a 09.12.2016 

VESTIBULAR TRADICIONAL – de 28.11 a 09.12.2016 

 

Informações  

atendimento@fipa.com.br   /   www.fipa.com.br 

Teleatendimento: 0800-772-5393 / (17) 3311-3228  /  (17) 3311-3222 (De segunda a 
sexta-feira, das 8 às 21 h, e aos sábados, das 8 às 11 h) 

 



Questionário socioeconômico 

 

No momento da inscrição, o candidato é solicitado a responder ao questionário eletrônico com 
as perguntas abaixo. Se alguma pergunta possibilitar mais de uma alternativa, indicar a mais 
adequada. Não deixar questão sem resposta (em branco), a menos que seja necessário. As 
informações são confidenciais e não terão influência na classificação do candidato. 
 
01. A Feira VestFipa influenciou na sua opção de curso? 
(1) Sim. 
(2) Não. 
  
02. Qual será sua idade em 31 de dezembro de 2016? 
(1) 17 anos ou menos. 
(2) 18 anos. 
(3) 19 anos. 
(4) 20 anos. 
(5) 21 a 24 anos. 
(6) 25 anos ou mais. 
 
03. Qual é seu estado civil? 
(1) Solteiro. 
(2) Casado. 
(3) Viúvo. 
(4) Desquitado. 
(5) Divorciado. 
(6) Outro. 
 
04. Onde se localiza a residência de sua família? 
(1) Catanduva. 
(2) Cidade da região de Catanduva. 
(3) Cidade de outra região do Estado de São Paulo. 
(4) Cidade de outro Estado 
 
05. Que tipo de curso de Ensino Médio você concluiu ou concluirá? 
(1) Magistério. 
(2) Ensino Médio regular. 
(3) Ensino Profissionalizante. 
(4) Supletivo. 
(5) Outro. 
 
06. Onde você cursou ou cursa o Ensino Médio? 
(1) Todo em escola pública. 
(2) Todo em escola particular. 
(3) Maior parte em escola pública. 
(4) Maior parte em escola particular. 
 
07. Qual é a renda total mensal de sua família? 
(Considere a soma de todos os salários dos membros de sua família. SM = Salário Mínimo.) 
(1) Até 1 SM. 
(2) De 1 SM a 2 SM. 
(3) De 2 SM a 3 SM. 
(4) De 3 SM a 5 SM. 
(5) De 5 SM a 10 SM. 
(6) De 10 SM a 17 SM. 
(7) Acima de 17 SM. 
 
08. Quantas pessoas vivem da renda familiar indicada na pergunta anterior? 
(1) Uma. 
(2) Duas. 
(3) Três. 
(4) Quatro. 
(5) Cinco. 
(6) Seis ou mais. 



 
 
 
09. Qual é sua participação na vida econômica da família? 
(1) Não trabalho e meus gastos são pagos pela família. 
(2) Trabalho e também recebo ajuda financeira da família. 
(3) Trabalho e sou responsável apenas pelo meu sustento. 
(4) Trabalho e sou o principal responsável pelo sustento da família. 
 
10. Você tem alguma deficiência? 
(1) Não 
(2) Sim 
 
11. Se sim, informe qual a sua deficiência e o nível de necessidade para a realização da prova. 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS 

 
 
 
 VESTIBULAR TRADICIONAL – Dia 25.11.2016 no site www.fipa.com.br . 
 
 A pontuação será obtida sob os seguintes critérios: 

 Prova de Conhecimentos Gerais: total de respostas certas x 1. Nota máxima da prova 
= 40. 

 Redação: Nota máxima da redação = 10.  

 A nota final será a somatória das notas da Prova de Conhecimentos Gerais e de 
Redação, podendo atingir o máximo de 50 pontos. 

Classificação - Para fins de classificação, o candidato deverá obter nota igual ou superior 
a 3 (três) na Redação e  diferente de zero na prova de Conhecimentos Gerais. Para desempate 
na classificação final, prevalecerá a nota atribuída à Redação e, permanecendo o empate, a 
maior idade. Não haverá revisão, nem vista de provas.  

  
 
 
 
 
 
 

 ENEM -  Dia 17.11.2016 no site www.fipa.com.br  
 

Exigência mínima de 300 (trezentos) pontos em todas as provas, incluindo a Redação.  
 

Classificação - A classificação será pela média das notas do ENEM. Em caso de empate, 
prevalecerá a maior nota da Redação, depois a maior idade. 

 

http://www.fipa.com.br/
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MATRÍCULAS 

 

As matrículas dos candidatos classificados pelas NOTAS DO ENEM serão de 21.11.2016 a 
09.12.2016.  

As matrículas dos candidatos classificados no VESTIBULAR TRADICIONAL serão de 
28.11.2016 a 09.12.2016 

Os candidatos convocados deverão realizar sua matrícula nas Secretarias dos respectivos 
cursos, pessoalmente ou por procuração, efetuando o pagamento da matrícula estipulado no 
edital de convocação, fornecendo fotocópias dos seguintes documentos:  

- 2 cópias da Certidão de Nascimento, 
- 2 cópias da Cédula de Identidade,  
- 1 cópia do Título de Eleitor,  
- 2 cópias do Documento Militar (quando do sexo masculino),  
- 1 cópia do CPF do candidato ou do responsável;  
- 2 cópias do Certificado de Conclusão ou Histórico Escolar do Ensino Médio, e  
- 2 fotos 3x4.   

O preenchimento das vagas obedecerá à ordem classificatória dos candidatos.  
 
 

Vagas remanescentes – As vagas remanescentes serão oferecidas aos candidatos da lista 
de espera. Se esgotada a lista de espera e permanecendo vagas remanescentes deste 
processo, elas serão ofertadas em processos seletivos subsequentes. 

 

Remanejamento de matrícula - O candidato aprovado poderá requerer remanejamento 
de sua matrícula para outro curso do Unificado, desde que haja disponibilidade de vaga para o 
curso pretendido. 

 

 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Candidato deficiente - Candidato com deficiência deverá informar, no formulário 
eletrônico de inscrição, o tipo de deficiência e as condições especiais para a realização da 
prova do Vestibular. Havendo necessidade de provas em tamanho ampliado, o candidato 
deverá indicar o grau de ampliação. O atendimento ficará sujeito à razoabilidade do pedido e à 
análise de viabilidade operacional.  

Mínimo de matrículas para abertura de turma - Em não havendo um número mínimo de 
50% (cinquenta por cento) das vagas preenchidas em determinado curso ou turno, em sua 
primeira série, as Faculdades Integradas Padre Albino reservam-se o direito de não promover 
sua instalação, cabendo ao candidato matriculado o reembolso do valor pago na taxa de 
inscrição do processo seletivo, bem como da primeira parcela da semestralidade/anuidade, 
caso o candidato não aproveite o processo seletivo para outro curso constante deste edital.  

FIES - As Faculdades Integradas Padre Albino participam do FIES (Financiamento 
Estudantil) com limite de vagas. O estudante terá obrigatoriedade de atender às exigências da 
legislação do programa. 

Validade - Este Processo Seletivo Unificado terá validade para as matrículas do início do 
ano letivo de 2017. 

 
 
 
 



PROGRAMA DA PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 
 
MATEMÁTICA 
1. Função 
2. Porcentagem 
3. Logaritmo 
4. Triângulos 
5. Progressão Aritmética e Progressão Geométrica 
6. Cálculo de área 
7. Sólidos geométricos 
8. Análise combinatória e probabilidade 
9. Lei dos senos e lei dos cossenos 
10. Retas e circunferências 
 
FÍSICA 
11. Dinâmica 
12. Trabalho e energia 
13. Hidrostática 
14. Termodinâmica 
15. Óptica: O principal é o básico - lentes. 
16. Eletrodinâmica 
17. Formação de onda 
18. Força e campo elétrico e magnético 
 
BIOLOGIA 
19. Ecologia 
19.1. Fluxos de energia e ciclo de matéria da cadeia alimentar: 
19.2. Relações ecológicas 
20. Citologia 
20.1. Núcleo e membrana celular 
21. Botânica 
21.1. Fermentação, respiração aeróbia e fotossíntese 
21.2. Ciclos reprodutivos vegetais 
22. Genética 
22.1. Herança dos grupos sanguíneos 
22.2. Síndromes cromossômicas 
23. Fisiologia animal 
24. Sistemas dos animais 
25. Zoologia 
25.1. Características gerais dos Filos animais 
25.2. Doenças: protozooses, como amebíase, doença de chagas, malária e leishmaniose, 
verminoses (esquistossomose, amarelão e ascaridíase dengue) 
26. Atualidades 
26.1. Biotecnologia: aplicações de células-tronco e clonagem 
27. Evolução 
27.1.Teorias evolucionistas 
28. Microbiologia 
28.1. Características morfológicas, biológicas e genéticas de fungos e bactérias 
 
QUÍMICA 
29. Substâncias puras e misturas 
30. Ligações químicas 
31. Cálculo estequiométrico 
32. Soluções 
33. Termoquímica 
34. Gases 
35. Cinética química 
36. Equilíbrio químico 
37. Eletroquímica 
38. Química orgânica 
 
 



ATUALIDADES (História e Geografia) 
39. Acontecimentos internacionais, nacionais e locais, divulgados em jornais, revistas, 
programas de rádio, emissoras de televisão e internet. 
40. Aspectos políticos e sociais regionais. 
41. Meio ambiente: problemas e impactos ambientais globais e locais. 
42. Relações humanas no trabalho, na família e na comunidade. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
A prova de Língua Portuguesa é constituída de questões objetivas e de uma proposta de 
redação em Língua Portuguesa escrita, culta, contemporânea. 
As questões deverão avaliar o desempenho do candidato na recepção de textos escritos, 
considerando-se indispensável: 
a - a compreensão das ideias fundamentais e do modo como se relacionam no texto; 
b - a percepção de relações entre palavras na frase e entre orações, no período; 
c - a análise e a interpretação do texto segundo o gênero em que se inscreve (poesia, ficção, 
crônica, texto jornalístico, texto teatral, canção popular, charge, tira, etc.); 
d - a detecção de características e pormenores que identifiquem o texto dentro de um estilo de 
época; 
e - a identificação de relações que um texto estabelece com outro ou outros; 
f - reconhecimento de relações entre o texto e a realidade cultural em que foi produzido. 
Os textos ou fragmentos de textos que servirão de base às questões de literatura serão 
extraídos das obras de escritores representativos dos diferentes períodos das literaturas 
portuguesa e brasileira. 
A Literatura Brasileira será abordada desde as origens até a atualidade; a Literatura 
Portuguesa, das origens ao primeiro modernismo. 
A redação, de gênero dissertativo, deverá desenvolver o tema proposto e apresentar as 
propriedades de coesão, coerência e progressão temática. 
Nas respostas às questões, assim como na redação, será imprescindível a obediência às 
normas do sistema ortográfico oficial. 
 
LÍNGUA INGLESA 
Serão apresentados textos autênticos selecionados de livros, jornais ou revistas, para avaliar o 
domínio de vocabulário, compreensão das ideias expostas e a correspondência de sentido com 
a Língua Portuguesa. 
O desempenho adequado na compreensão de textos exige o conhecimento básico dos 
seguintes tópicos gramaticais: 
1. Estruturas dos sintagmas nominal, adjetival e adverbial. 
2. O verbo e o sintagma verbal: tempo, aspecto e modo; voz; modais. 
3. A estrutura de frases simples e complexas: coordenação e subordinação; orações reduzidas. 
4. Conectivos. 
Serão ainda apresentadas oportunidades de interação comunicativa. 

 
 

 

 




