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Fundação revisa e amplia seu planejamento estratégico
A Fundação Padre Albino contratou, no final de 2014, a empresa SMORENO Consultoria Ltda. para revisão do seu planejamento estratégico
e ampliação para todos os Departamentos. Diversas reuniões foram realizadas, envolvendo Conselheiros, diretores e gestores. Página 11.

Acessibilidade: FIPA faz adequações
no Câmpus São Francisco
Com base na pesquisa realizada sobre inclusão no ensino superior,
nos objetivos do Núcleo de Educação Inclusiva/NEI e para atender aos
requisitos legais de acessibilidade, as Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) fizeram inúmeras adequações e obras de melhoria no Câmpus São Francisco, onde estão instalados os cursos de Administração e
Direito. Última página.
Divulgação

Encontro com recepcionistas
O Serviço de Atendimento ao Cliente do Hospital Padre Albino realizou nos dias 4 e 5 de março encontros com as equipes responsáveis pelo
atendimento nas recepções hospitalares para a troca de informações e a
disponibilização de normas e rotinas. Página 08.

Colaboradores homenageados
participam de sorteio
A Administração Hospitalar, em parceria com o Departamento de
Recursos Humanos, o Serviço da Qualidade e o Grupo de Trabalho de
Humanização dos hospitais, sorteou no último mês de março, entre os
colaboradores participantes do Projeto Homenageado do Mês, gratificações para a área assistencial, administrativa e de apoio. Página 08.

Fundação sedia curso da FEHOSP
Comunicação/HPA

As rampas têm piso tátil e corrimão.

FIPA realiza Congresso de Iniciação Científica
e Workshop de Pós-Graduação em maio
As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) realizam seu VIII Congresso de Iniciação Científica (CIC) e VII Workshop de Pós-Graduação
(WPG) de 28 a 30 de maio próximo. As inscrições, para trabalhos e fotografias, foram encerradas dia 30 de abril, mas para os minicursos e
ouvintes podem ser feitas até 15 de maio. Página 09.

Água é o tema do V Concurso
de fotos das FIPA
“Água: insípida, incolor e inodora, às vezes. Indispensável, sempre” é
o tema do V Concurso de Fotografia promovido pelo Núcleo de Apoio
ao Estudante (NAE) das FIPA, que será realizado durante o VIII CIC e VII
Workshop de Pós-Graduação. A inscrição foi encerrada dia 30 de abril.
Página 09.

A Fundação Padre Albino sediou dia 31 de março, das 8h30 às
17h30, no Anfiteatro Padre Albino, o curso “Faturamento Hospitalar
SUS - Módulo Básico” realizado pela Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo - Fehosp e ministrado pela
gerente técnica da entidade, Maria Fátima da Conceição. Página 08.
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EXPEDIENTE
O Jornal da Fundação Padre Albino é uma publicação
interna editada pela Assessoria de Imprensa da Fundação Padre Albino.
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PALAVRA DO PRESIDENTE
A Campanha da Fraternidade 2015, a
Fundação Padre Albino e a Associação de
Assistência ao Hospital Emílio Carlos – AEC
Acaso é este
o jejum que me
agrada, o dia em
que o homem
se
mortifica?
Curvar a cabeça
como um junco,
deitar-se num
leito de saco
e de cinza? É a isto que chamais jejum e dia
agradável a Javé? Não é antes este o jejum
que eu prefiro: quebrar as correntes iníquas,
desatar os laços do jugo, deixar ir livres os
oprimidos e quebrar todo jugo? Não consiste
em repartir o pão com o faminto, introduzir
em casa os desabrigados e vestir quem está nu,
sem desviar os olhos de tua gente? (Is 58, 5-7)
A Campanha da Fraternidade de 2015,
com o tema “Fraternidade: Igreja e Sociedade”
e o lema “Eu vim para servir”, propôs a todos
os cristãos católicos importante reflexão de
vida enquanto crentes e, ao mesmo tempo,
cidadãos nacionais.
Surgida a partir de uma ação de três
padres da Cáritas Brasileira em 1961, em
Natal (RN), a Campanha da Fraternidade “visa
despertar e nutrir o espírito comunitário e a
verdadeira solidariedade na busca do bem
comum, educando para a vida fraterna,
a justiça e a caridade, exigências éticas
centrais do Evangelho.” (CNBB). Em seu
bojo despontam três vertentes principais:
a conversão, a renovação interior e a ação
comunitária. Sem ser mais relevante que
as demais, contudo, trataremos aqui da
terceira das principais vertentes, ou seja, da
ação comunitária, porque induz à prática de
gestos concretos de fraternidade.
Com temas voltados à realidade
socioeconômica e política brasileira, a
partir de 1985 as Campanhas procuraram
evidenciar situações que causam sofrimento
e morte de cidadãos menos favorecidos.
Uma delas certamente é a saúde. Relegada
a um segundo ou terceiro plano de
prioridades, os sucessivos governos do Brasil
têm desprezado esse direito constitucional
dos brasileiros, que convivem diariamente
com um sistema falido em razão do
subfinanciamento. Omissão esta que gera
hospitais sucateados, insuficiência de leitos,
de remédios, médicos, salas cirúrgicas e
muito mais como todos bem sabemos.
Tema da Campanha da Fraternidade
de 2012, o sistema de saúde brasileiro
praticamente não saiu do lugar. Mesmo
com o projeto de lei de iniciativa popular,
com o apoio da Igreja, o “Saúde + dez”, que
reivindica 10% das receitas brutas da União
para a saúde pública, não andou desde 2013.
Os hospitais da Fundação Padre Albino,
integrantes do Sistema Único de Saúde

(SUS), também são vítimas dessa política
nefasta e trabalham ano após ano no
vermelho. Disponibilizando em torno de
70% de seus leitos no Hospital Padre Albino
e 100% no Hospital Emílio Carlos, a Fundação
não consegue, com os serviços prestados
a particulares e convênios, cobrir o rombo
causado pelo subfinanciamento do sistema
do Ministério da Saúde: aproximadamente,
para cada R$ 1,00 gasto, apenas R$ 0,60 é
reembolsado pelo SUS.
Por vezes, os hospitais da Fundação
têm sido alvos de críticas em razão de suas
infraestruturas e demora no atendimento.
Mas a conta é simples: se não conseguem,
em razão do subfinanciamento, sequer
cobrir os custos operacionais, como então
investir em melhorias físicas e outras? Padre
Albino poderá ser Santo, mas talvez nem ele
pudesse realizar tal milagre! É neste momento
que entra a Campanha da Fraternidade.
Nós, cristãos católicos conscientizados, não
podemos cruzar os braços diante de uma
situação como essa. Temos a obrigação e o
dever de agir, tanto como cidadãos quanto
homens e mulheres de fé. Os documentos
do Concílio Vaticano II já nos admoestavam
que nós somos “chamados a servir”. “No servir
formar”. “No servir, construir uma sociedade
sempre mais fraterna, justa e solidária”.
Exemplos é que não faltam.
Recentemente, alguns probos cidadãos
e cidadãs catanduvenses, cônscios de
suas responsabilidades e movidos pela
solidariedade, deram o primeiro passo em
direção dos mais necessitados. Criaram
a Associação de Assistência ao Hospital
Emílio Carlos (AEC) com a única e exclusiva
finalidade de reformar uma ala do gigantesco
Hospital Emílio Carlos, a C2 PAR, que abriga
exclusivamente usuários do Sistema Único
de Saúde (SUS).
Capitaneada pelo Sr. Sylvio Antonio Bueno
Neto e coordenada pelo sempre eficiente Dr.
José Carlos Buch, a AEC foi à luta e através
de dois eventos musicais arrecadou verbas
mais que suficientes para reformar, com
requintes de primeira, a ala que abriga nada
mais nada menos que 22 leitos hospitalares,
arcando com aproximadamente 70% dos
custos. A ideia surgiu de outro ativo cidadão
catanduvense, o Sr. Marcelo Gimenes, que a
partir de uma visita a um parente internado
naquela ala não ficou de braços cruzados.
Provocou seus pares e o resultado está lá
para todos verem e os usuários desfrutarem
com dignidade.
Como disse o profeta Isaías, pode haver
jejum mais agradável a Deus do que este?

José Carlos Rodrigues Amarante
Presidente da Diretoria Administrativa da
Fundação Padre Albino (Catanduva/SP)

Dica do Poupinho
Durante a limpeza de áreas grandes,
s,
acender apenas as luzes necessárias.
s.
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ANIVERSÁRIOS
Membros Conselheiros da
Fundação Padre Albino
02 – Dr. Geraldo Paiva de Oliveira
04 – Dr. Antonio José dos Santos
Membros Honorários da Fundação Padre Albino
01 - Pe. Synval Januário
Coordenadoria Geral
01 - Elvis Barberatto Marques
02 - Agnaldo Marcos Alexandre
João José Sanchez
Maria Stela Gomes Limeira
03 - Paulo César de Lucca
10 - Júlio César Ferreira
21 - Francisco Favato
Hospital Padre Albino
01 - Edna Maria Amorim
Maria Aparecida dos Santos Toschi
Marlei dos Santos Sturaro da Silva
Natasha Graciela Silva
Paula Roberta Pivetta Mota
Vânia Cristina Martins
02 - Rita Teresa Orsi
Rosimeire Eliane Pirota
03 - Cybele Mara Vulcano Lorenzon
Keila Rodrigues da Silva Carolino
Maurício Antonio Castilho
04 - Adriana Aparecida Garcia
Alexandra Jullyanne Forti
Gislaine Perpétua da Silva Pires
Iara Paguioto
Marister Aparecida Violin
Rosenei Gonçalves
Terezinha Leite dos Santos
Wandrea Cristina A. do Nascimento
05 - Cristina Aparecida Faria
06 - Edmilson de Paula Tomaz
Flávia Waldomiro Heredia
Sara Vital de Morais Pimenta
Valéria Aparecida Tanasovichi
07 - Adriana Aparecida Pereira da Silva
Maria Lourdes de Carvalho
08 - Charlene Carla Moura Fagundes
Rodrigo Manzoni
09 - Benedita Helena Silvestre
Elisângela Antonio Silva
10 - Edimara Soave
Roseli Rodrigues
Telma Maria de Oliveira Ribeiro
Wesley Esau Larios dos Santos
11 - Antonia Donizete Terra Amaral
Dayane de Oliveira Silva
Mayara Aparecida Horn da Silva
12 - Elisandra Felisbino de Souza
13 - Joanice Sipriano da Silva
Juliana Caetano Moreira
Luciana Maria Dias Ulian
Rita Aparecida San Felice
Valéria Pinhati de Deus
14 - Ana Paula Elias Alves
Roseli Correa de Sousa da Silva
15 - Aline Ferreira Raymundo
Daniela Aparecida Pretti
Edina Cristina Salti Mazoca
Elis Regina Magrini
Jaiara Azevedo de Morais Martins
Nilton Cesar Pereira
Thais Ohnmacht Marcelli de Jesus

16 - Josiele Ramos Praisller
Luciana Maria Colbin de Menezes
17 - Andresa Cristina Won Ancken
Lucas Sant’ana Bertelini
Maria do Carmo da Cruz Soares
18 - Daniela Dias dos Santos
Geni Damião
Lígia Aparecida Fernandes
Marisa Duarte da Silva
19 - Elaine Cristina de Oliveira
Regiani Elisabete Marques de Lima
20 - Adriana de Souza
Lúcia Aparecida Anastácio
21 - Aparecida Benedita Fantoni
Letícia Rodrigues
Luciene Santos Rodrigues
Marlucia Costa de Almeida
Simone Cristina Dune
22 - Diene de Deus Pedroso Rocha
23 - Glaucieli Thays de Oliveira
Mirtes Márcia Martins
24 - Donizeti Perpétuo Gonçalves Amante
Elisângela Cristina Leussi
25 - Danusa Cristina Fonseca Peralta
26 - Angelita Leite Cabral Santos
Giselle Martins de Mello
Leonardo Ribeiro Salomão
Renata Cristiane Cardoso da Silva
27 - Aparecida Donizete Soares da Silva
Vanesa Holanda Gila
28 - Gislaine Perpétua Prioli
29 - Ana Maria Polasque Roganti
Douglas Roberto da Silva
Elizabeth Coutinho da Cunha Gouveia
30 - Elizabeth Aparecida dos Santos Morais
31 - Edivaldo Junior Sant’Ana
Maria Aparecida Nieto Caniatto
Soreli Angélica Bernardo Ferreira
Hospital Emílio Carlos
01 - Célia Cardozo de Oliveira Santos
Letícia Ramos dos Santos
Robson Fernando Bernardo da Silva
02 - Daniela Jacomin Zampieri
Luciana Binatti Félix
Regina Imamura Nigro
Sílvia Helena Aguiari
Tatiane Morelli Carvalho
03 - Maria de Fátima Felix de Albuquerque
04 - Letícia Mara Miguel
Silmara Aparecida Caviquioli Carmelin
05 - Janaina da Cruz Vieira
Ruth Helena Vieira
09 - Adriana Aparecida de Mello Ezequiel
10 - Marli Alves da Silva
11 - Rose Maria Zarpelão
12 - Aline Eva Rodrigues Silva Viscovini
Rafael Roberto Luzia
14 - Aparecida de Fátima Perocini
Elisângela Cristina Salti do Santos
Janice Pupim
15 - Andreza Batista
Daiane Aparecida Andreoti de Souza
16 - Denise Tiemi Assega
17 - Márcia Barbuio Occhiena
Sandra Aparecida de Araújo
18 - Paulo Henrique Lobo da Silva
19 - Débora de Camargo Fonseca Sampaio
20 - Letícia Mara Aniquiarico
Maria Aparecida Batista Nacci
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22 - Cássia Maria de Sousa Gomes
Geonice Ramos de Oliveira Pilo
23 - Diego Augusto Mameli
Fernanda Failli Pereira
Silvana Ferreira
24 - Maria de Lourdes Zaneti dos Santos
25 - Cibeli Sabino
Eliane Cristina Domiciano de Oliveira
Lourdes de Fátima Ferreira de Castro
26 - Ivani Mozaquio Hernandes
Sandra Cristina Albino dos Santos
29 - Marcelo do Santos Faustino
Nélson Antonio dos Santos
30 - Aline Aparecida Soares
Luiz Antonio Sizenando de Queiróz
31 - José Eduardo Silva
Recanto Monsenhor Albino
06 - Benedicta Maria Siqueira Camargo
10 - Maria do Rosário Gomes
13 - Carmem Sylvia Arruda Brasil Bonutti
16 - Fátima Aparecida Monteiro Dorta
Jussara Cristina Gerolli
Padre Albino Saúde
02 - Sueli da Silva Rodrigues
10 - Gabriel Lucci Magalhães
16 - Flávia Karina Violim dos Santos
27 - Jennifer Aparecida dos Santos
30 - Márcia Roberta Moises de Souza
Ambulatório Médico de Especialidades - AME
01 - Rodrigo Theophilo da Silva
06 - Lilian Pereira de Carvalho
09 - Nádia Lissa Bernardo da Silva
10 - Dolores Maria de Freitas
Patrícia Janaína da Silva Santos
Tuanny Renise Beraldo Bertoni
13 - Débora Vieira da Silva
14 - Berenice Lais de Campos Silvestre
Jéssica Fernanda Ramin
21 - Jaqueline de Cássia Brambila Juvenazzo
28 - Cristiane Ferreira Borota
FIPA - Faculdades Integradas Padre Albino
01 - Profª Lilian Cristina Correia B. Rodrigues
02 - Profª Lígia Adriana Rodrigues
Profª Márcia Maria Menin
Profª Wanessa Silva Garcia Medina
04 - Isabela Regina de Lima
11 - Prof. Cléber Peres
13 - Cristiane Pereira do Carmo Ferreira
Prof. Luis Alberto Gonzales Peres
14 - Prof. Manoel Alves Vidal
15 - Profª Gisele Maria Couto
16 - Profª Marina Toscano de Oliveira
17 - Prof. André Luiz Franco
18 - Prof. Antonio Sérgio Munhoz
19 - Sidnei Stuchi
20 - Profª Beatriz Trigo
22 - Prof. Dirço Teruo Yamamoto Junior
25 - Prof. Francisco Carlos de Lucca
26 - Flávia Lima Fávero
27 - Jessica Bezerra de Pelle Turin
30 - Prof. Oswaldo Devito
31 - Prof. Eduardo Marques da Silva
Colégio Catanduva
02 - Profª Rafaela Galbeiro

ESTE CORAÇÃO CONTINUA
A BATER POR VOCÊ!
Colabore com os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos doando a partir
de R$ 2,00 (dois reais) na sua conta de luz.
Informações: 3311-3200, 3311.3365 ou 3311-3000
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José Carlos Buch*
No último dia seis de março,
a AEC - Associação de Assistência
ao Hospital “Emílio Carlos” fez a
entrega oficial da obra da ala C2
Par Masculina à Fundação Padre
Albino.
Os que lá estiveram puderem
ficar deslumbrados com o trabalho executado. O espaço com

Cenas de um hospital
quase 600 metros quadrados deixou de ser um local quase inóspito para ceder lugar ao que há
de mais moderno em termos de
instalações hospitalares. A obra
foi realizada em seis meses, fielmente dentro do cronograma de
execução e com o que há de melhor em termos de construção ci-

Funcionários homenageados do mês

Patrícia Sanches Pimentel – Coordenação de Enfermagem
Robson Ferro Anacleto – Almoxarifado
Natalina Pereira – Central de Materiais e Esterilização
Claudete Ap. M. Salvador – Enfermagem/Ambulatório
Laís Aparecida Pereira – C2 Impar
Fernando Henrique da Cruz – C3 Par
Laiza Darc Zeferino – C3 Impar
Vera Lúcia Simiel de Melo – C4
Leandra Donizeti Rodrigues – C5
Adalgisa Cristina de Campos – Centro Cirúrgico
Juliana Dias – Enfermagem
Fernanda Couto S. Pereira – Moléstias Infecciosas
Ronaldo Marcato – UTI
Aparecida Donizeti Pereira da Cruz – Farmácia
Alessandra Soares de Lima – Laboratório de Análises Clínicas
Laércio Ap. Pinto Barbosa – Manutenção
Sirio Maurício da Silva – Segurança
Marcos Leão Alves – Monitoramento
Valdenir F. Vitoretti – Portaria
Luana F. dos Santos – Recepção
Eliana Ap. Tezouro Franco – SAME
Maria Hilária da Cunha – Serviço de Higiene e Limpeza
Izildinha Beneventi – Serviço de Nutrição e Dietética
Meire Rios Lopes Amancio – Copa
Silmara Regina Aguiar – Telemarketing

Paschoal Batista da Silva – 5° Andar
Gilberto Guedes – 4° Andar
Andreia Regina Voltarelli – 3° Andar
Thaís Ohnmocht Marcelle de Jesus – Pediatria
Glauciely Thays Oliveira – Centro Cirúrgico
Carmem Solange Santos – UTI Adulta
Antonio Faria da Silva – Hemodiálise
Maria Fernandes Boerin – Unidade de Tratamento para Queimados
Maitana Suelen Canassa Toledo – Pronto Atendimento
Roseli Cristina Cordeiro – Unidade de Urgência e Emergência
Clébia Antonia Bucalon Brachi – Berçário
Pérside Valzacchi Fernandes – Centro Obstétrico
Patrícia do Nascimento Silva – Maternidade I
Cleide Paulino – Maternidade II
Gisele Fernanda Santana – UTI Neonatal
Eliana Aparecida de Souza – UTI Infantil
Jucineia Lima Rodrigues – Posto III
Luciana Walquiria Massola – Agência Transfusional
Cristiane Maria Graciano Pedrasoli – Banco de Leite
Ana Cláudia Tuan de Castro Lopes – Faturamento/Convênios
Stefanie Paniagua – Laboratório de Análises Clínicas
Alessandra Cristina Mauricio – Faturamento SUS
Juliana Falanque Grejo – Escriturária/SUS
Carolina da Cunha Silva – Recepção/Unidade de Urgência e Emergência
Renata Ribeiro Bittencourt – Fisioterapia
Vanessa Abegão – Farmácia
Rita Cássia de Lima – PABX
Márcia Cristina Ruiz Pereira – Serviço de Higiene e Limpeza

vil e equipamentos a um custo de
dar inveja e sem necessidade de
aditamento do contrato, o que é
muito comum em obras públicas.
Visitar o local, além de fazer
bem pra alma, vai permitir traçar
comparação com a ala C2 Impar,
que fica bem em frente e abriga
pacientes do sexo feminino, cujas
condições precárias e lamentáveis lembram em muito a ala C2
Par antes da reforma. E foi na ala
C2 Impar que uma cena marcou
profundamente quem a visitou.
Num dos quartos, uma criança,
com idade não superior a dez
anos, trajando vestido de chita e
de tez subjacente que sinalizava
não estar bem, dormia encolhida, um sono profundo, sem se
incomodar com o movimento do
hospital e com a concentração de
quase uma centena de pessoas
conversando no hall, próximo ao
seu leito. Ao seu lado, próximo ao
seu corpinho frágil e debilitado,
uma boneca de pano, bastante
surrada e esmaecida, completava
aquele cenário triste e desolador.
Difícil saber o que era mais
inquietante – a paciente ou a sua

pobre e surrada boneca? Seguramente, ambas precisavam de cuidados, mas poucos dos que ali se
encontravam se deram conta deste cenário. É preciso lembrar que
foi um quadro como esse que ensejou na fundação da AEC e, consequentemente, na execução do
projeto da ala C2 Par por ela abraçado. E quantas crianças pobres
estariam internadas em outros
quartos ala adentro, agarradas ou
não em suas bonecas não menos
pobres?
De todo o modo, conhecer as
duas realidades permite entender
porque um grupo pequeno de
pessoas, não mais do que quinze,
uniram forças para proporcionar
conforto e dar dignidade aos pacientes do único hospital 100%
SUS da cidade.
Quem sabe a tarefa até aqui
executada, que embora tenha o
sabor da missão cumprida, seja
apenas a metade desta mesma
missão? Quem sabe...
*Advogado tributário.
www.buchadvocacia.com.br
buch@buchadvocacia.com.br

Jamais desista
Desejo que a vida se torne um canteiro de oportunidades para você
ser feliz. E quando você errar o caminho recomece, pois assim você descobrirá que ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas usar as lágrimas
para irrigar a tolerância.
Usar as perdas para refinar a paciência.
Usar as falhas para lapidar o prazer.
Usar os obstáculos para abrir as janelas da inteligência.
Jamais desista de si mesmo.
Jamais desista das pessoas que você ama.
Jamais desista de ser feliz, pois a vida é um obstáculo imperdível, ainda que se apresentem dezenas de fatores a demonstrarem o contrário.

Maio - Datas comemorativas
1º - Dia do Trabalho
02 – Dia do Taquígrafo
03 – Dia da Liberdade de Imprensa
06 – Dia do Cartógrafo
07 – Dia do Oftalmologista
08 – Dia do Artista Plástico, do Profissional de Marketing e do Pintor
12 – Dia das Mães, Dia do Enfermeiro
13 - Abolição da Escravatura e Dia
do Zootecnista
15 – Dia do Assistente Social e do
Gerente Bancário
16 – Dia do Gari
17 – Dia das Telecomunicações e
Internacional contra a homofobia

18 – Dia dos Vidreiros
20 – Dia do Comissário de Menores
22 – Dia do Apicultor
24 – Dia do Telegrafista, do Datilógrafo e do Vestibulando
25 – Dia da Indústria, do Vigilante,
do Massagista e do Trabalhador Rural
26 – Dia do Bombeiro
27 – Dia do Profissional Liberal
29 – Dia do Estatístico e do Geógrafo
30 – Dia do Geólogo
31 – Dia Mundial das Comunicações
Sociais, do Comissário de Bordo e da
Aeromoça

Dica do Poupinho
Elimine, quando possível, a
iluminação de áreas externas.
s.
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“Para entender o coração e mente de uma pessoa, não olhe para o que ela já
conseguiu, mas para o que ela aspira.”
Kalil Gibran

Você sabe comprar um bom azeite?
A dieta recomendada como mais saudável para as populações, tendo
como meta a redução de doenças cardiovasculares, é aquela consumida na região do Mediterrâneo. Um dos denominadores comuns dessa
dieta é o consumo de azeite de oliva. Esse azeite fornece ácidos graxos
monoinsaturados, como o ácido oleico (ômega 9), considerado fundamental pelas propriedades benéficas na redução da oxidação do LDL-colesterol, beneficiando a saúde cardiovascular.
Os efeitos benéficos do azeite de oliva irão depender do uso do óleo
extra-virgem, especialmente por seu conteúdo de polifenóis, beneficiando a saúde cardiovascular e protegendo o organismo contra os danos
dos radicais livres no organismo.
Em 2010, um estudo publicado por Torre-Carbot e colaboradores
na revista Journal of Nutrition mostrou os efeitos de dois tipos de azeite
de oliva, virgem (com compostos fenólicos) e refinado (sem compostos
fenólicos). A conclusão foi de que somente o azeite virgem reduziu os
marcadores de estresse oxidativo e oxidação do LDL, o que é condição
essencial na promoção e proteção da saúde.
Assim como esse, outros estudos mostram que os efeitos protetores
do azeite de oliva estão correlacionados não só ao seu conteúdo de ácido graxo monoinsaturado, mas também aos compostos bioativos contidos nele. E para colher esses benefícios, o primeiro passo é aprender a
comprar um bom azeite.

Teste seu azeite
Como saber se o azeite é extra virgem?
Coloque um pouco de azeite (em um recipiente de vidro) ou o próprio vidro de azeite dentro da geladeira. Mantenha a geladeira fechada
por 48 horas (aproveite para fazer esse teste quando viajar em algum
final de semana). Ao abrir a geladeira, o azeite extra virgem deverá apresentar-se espesso. Isso acontece porque o ponto de fusão (transformação de líquido para sólido) do azeite acontece na temperatura de 13-14°
C, ou seja, com a diminuição da temperatura o azeite deverá solidificar e
apresentar-se na forma pastosa. Continua.

CURIOSIDADE
É verdade que apenas as fêmeas dos mosquitos sugam o
sangue das pessoas?
Sim, apenas as fêmeas sugam sangue. Elas fazem isso somente
depois de copular, a fim de utilizar o sangue para gerar os ovos. Já os
machos alimentam-se de seiva e néctar.
Do Guia dos curiosos. O livro de perguntas e respostas.

Novos usos
para objetos
de todo dia
Gengibre alivia a dor de bolhas e queimaduras. Aplique
suco de gengibre fresco diretamente sobre o ferimento.

Bolo de arroz
CULINÁRIA
Ingredientes
• 3 ovos
• cheiro-verde a gosto
• 1 xícara (chá) leite
• 1 colher (sopa) farinha de trigo
• 4 xícaras (chá) arroz cozido (medido cozido)
• 200g mussarela ralada
• 200g presunto ralado
• 100g parmesão ralado
• manteiga para untar
Modo de preparo: Bata no liquidificador os ovos, o cheiro-verde
e a farinha de trigo por 1 minuto. Acrescente o arroz e bata rapidamente, apenas para incorporar. Em um refratário untado coloque
metade da massa de arroz, recheie com a mussarela e o presunto,
coloque o restante da massa e finalize polvilhando o parmesão.
Leve ao forno quente por aproximadamente 5 minutos ou até que
doure. Rendimento: 6 porções.

Segredos culinários
Frutas frescas
16. Uma maneira bem fácil de moer o amendoim torrado para fazer
cajuzinho ou paçoca: bata-o aos poucos no liquidificador. Você verá que é
muito mais prático do que usar a máquina de moer carne.
17. Coloque os morangos durante alguns minutos numa solução de água
e vinagre. Assim, eles ficarão limpos e com uma aparência mais saudável.
18. Para o mamão amadurecer mais rápido faça riscos com uma faca
em volta da fruta, no sentido do comprimento, e embrulhe com um jornal.
19. Se você colocar a polpa do maracujá dentro do liquidificador e ligar e desligar rapidamente várias vezes, as sementes se soltarão da polpa.
Depois, é só coar.
20. Faça um suco de abacaxi diferente: coloque as cascas da fruta de
molho em um litro de água. Deixe de um dia para o outro na geladeira.
Depois, coe e adoce a gosto.
21. A banana na salada de frutas não ficará escura se você cobrir com
suco de limão e açúcar refinado.

Cuidados com as roupas
1 - Não marque as sujeiras na roupa; só passe as roupas bem limpas,
pois o calor fixa qualquer sujeira, ficando difícil removê-la depois.
2 - Para retirar a mancha de vinho que caiu na roupa, salpique o lugar
onde o vinho tinto caiu com muito açúcar. Molhe com água fria e esfregue
a mancha até sair, antes de lavar.
3 - Para as roupas com manchas de frutas, deixe a água escorrer pelo tecido manchado. O ideal é que a água caia de uma altura maior, por exemplo: do chuveiro.
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Dica do Poupinho
Limpe regularmente paredes,
janelas, pisos e forros.
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Pedagogia lança curso de aperfeiçoamento
em Educação Infantil e Alfabetização
O curso de Pedagogia das Faculdades Integradas Padre Albino
(FIPA) está com inscrições abertas
para o curso de aperfeiçoamento
“Saberes e práticas em Educação
Infantil e Alfabetização”, que será
ministrado de abril a novembro
deste ano.
A Profª Drª Silene Fontana,
Coordenadora do curso de Pedagogia, informa que esse curso
tem como compromisso preparar
profissionais que contribuam para
a melhoria da qualidade da educação. “Nesse sentido, o curso se propõe a promover a reflexão sobre
os saberes e práticas da educação
infantil e do processo de alfabetização, incluindo discussões acerca das linguagens e produções
artístico-culturais, estratégias para
favorecer a discussão de questões
da prática educacional, em especial sobre educar crianças na cultura contemporânea, como também
a elaboração de projetos institucionais e escolares”, acrescenta.
Para Profª Silene, o especialista em Educação Infantil e nos
processos de alfabetização deve
estar preparado para atender
as necessidades de desenvolvimento físico, cognitivo e afetivo/
social da criança e prepará-las,
com sucesso, para o processo de

alfabetização. Por isso, destaca
que o curso de aperfeiçoamento foi elaborado por estar atento
às mudanças que ocorrem nesta área de atuação. “Seu projeto
está adequado às necessidades
das crianças de zero a oito anos
de idade (etapa da alfabetização),
como também, às habilidades esperadas para o educador”, finaliza.
O curso de aperfeiçoamento
destina-se a estudantes de licenciaturas, professores, educadores,
psicólogos, pedagogos e profissionais de áreas afins que desejam ampliar conhecimentos em
Educação Infantil e Alfabetização.
As vagas são limitadas e mais informações podem ser obtidas
pelo fone 0800-7725393.
Leitura no Bosque
Dia 08 de março, no Bosque
Municipal, com apoio do curso de
Pedagogia das FIPA, a Prefeitura
Municipal de Catanduva iniciou o
projeto “Leitura no Bosque” através das Secretarias de Cultura e
Meio Ambiente. O projeto é desenvolvido sempre aos domingos, das 14 às 17 horas. Todo primeiro domingo do mês o projeto
será de responsabilidade do curso
de Pedagogia das FIPA.

Colaboradores dos setores de atendimento
da FIPA fazem curso de Libras
Divulgação

laboradores foram
divididos em três
turmas e receberão
certificado. O curso
terá a duração de
quatro meses.
Metodologia
de pesquisa

O curso é obrigatório e os colaboradores foram divididos
em turmas.

Dia 20 de março, os colaboradores dos setores de atendimento
das Faculdades Integradas Padre
Albino (FIPA) - Secretarias Acadêmicas, Secretarias de Coordenadorias, Secretaria da Patologia, Bibliotecas, Tesourarias, Atendimento
FIPA e COREME – iniciaram o Curso
de Libras (Língua Brasileira de Sinais), ministrado pela Profª Arlete
Rocha todas as sextas-feiras.
O curso é obrigatório, os co-

O Núcleo de
Editoração de Revistas (NER) e o
Instituto Superior de Educação
(ISE) realizaram, no Câmpus Sede
das FIPA, o V Curso de Metodologia de Pesquisa “A redação de artigos e projetos de pesquisa em 4
módulos”.
Dirigido aos docentes das FIPA
e professores-pesquisadores e
Orientadores de TCC os módulos
foram ministrados nos dias 14, 21
e 28 de março e 11 de abril.

O projeto consiste em ações
ou pequenas intervenções que
priorizam o despertar nas crianças pelo gosto da leitura e seu
objetivo é oferecer aos visitantes

do Bosque Municipal um cantinho especial com livros, revistas
e gibis e um mobiliário colorido,
como tatames, pufes e estantes,
na oportunidade de lazer cultural.

Iniciados projetos de extensão
Dia 28 de março, na Brinquedoteca do Câmpus Sede, o curso
de Pedagogia das FIPA realizou
o primeiro encontro de 2015 do
Projeto de Extensão “O contador
de história”, coordenado pelas professoras Fabiana Fiorim Checconi e
Dirce Ap. Gimenez, com participação de alunos do 1°, 2° e 3° anos
do curso.
As professoras falaram aos alunos sobre a importância de contar histórias dentro do contexto
escolar e de acordo com a faixa
etária de cada criança. Os alunos
participaram de dinâmicas, dis-

cutiram sobre novos projetos e
ainda trabalharam o conto “Pinóquio”. Após a aula, algumas alunas,
acompanhadas pelas professoras,
visitaram a Pediatria do Hospital
Padre Albino com o projeto GPS
da Alegria, quando contaram histórias para as crianças internadas
e distribuíram os aventais com
histórias infantis. Os aventais simbolizam a tradicional visita do GPS
da Alegria.
Os projetos “O contador de história” e “GPS da Alegria” acontecem
durante todo o ano no último sábado do mês.

Doação de leite
De 02 a 06 de março, durante
a IV Semana da Integração de calouros, o curso de Pedagogia das
FIPA, como forma de despertar a
solidariedade e o compromisso
dos alunos, propôs arrecadação
de leite para doação a entidades
assistenciais de Catanduva.
O curso arrecadou 241 litros
de leite, doados para o Asilo São
Vicente de Paula e para o Recanto
Monsenhor Albino.
Atividade na horta

objetivo foi fazer as alunas vivenciarem as variadas formas de educação atribuídas aos pedagogos
em espaços não formais de ensino.
Páscoa
O curso de Pedagogia entregou aos funcionários da FIPA mimos em homenagem à Páscoa,
preparados pelos alunos dos primeiros anos do curso, acompanhados por um cartão com uma
mensagem.
De forma criativa, os alunos
confeccionaram coelhos, utilizando toalhas de mãos e chocolates.
O curso realiza essa atividade em
diversas datas comemorativas do
ano e encanta os funcionários com
o lembrete e a criatividade.

Na tarde do dia 21 de março,
alunas do 7° período do curso
participaram de atividade na horta das FIPA, acompanhadas pelas
professoras Jéssica Maria dos Santos e Dirce Aparecida Gimenez.
As alunas dialogaram sobre as
possibilidades de
uma horta escolar e
ampliaram suas percepções acerca desses processos educativos não formais,
como alimentação
saudável e sustentabilidade, focando
assim na figura do
educador social e
sua relevante atuação dentro das práticas educativas. O A atividade estimula a criatividade dos alunos.

Divulgação

Dica do Poupinho
Limpe regularmente as luminárias, lâmpadas
as
e demais aparelhos de iluminação.
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Alunos da FIPA promovem atividades na APAE
Na manhã do dia 20 de março, os cursos de Medicina e Educação Física das FIPA realizaram
atividades na APAE de Catanduva em comemoração ao Dia
Mundial da Síndrome de Down,
celebrado dia 21 de março. O
curso promove a campanha anualmente, sendo que neste ano o
slogan foi “Minhas oportunida-

des, minhas escolhas – Exercendo direitos plenos e igualitários e
o papel das famílias”.
O curso de Medicina realizou
atividades de assistência à saúde
e de lazer, coordenadas pela Profª
Nilce Barril Brighetti, e os alunos do curso de Educação Física,
acompanhados pela Profª Luciana Souza Cione Basto, promove-

ram atividades de dança.
O Dia Internacional da Síndrome de Down é comemorado
desde 2006 com campanhas para

chamar a atenção da sociedade
para a luta por direitos iguais,
bem estar e inclusão das pessoas
que nasceram com a síndrome.
Divulgação

Biomedicina ministra palestra
em escola de Novo Horizonte
No dia 31 de
Divulgação
março, alunos do
curso de Biomedicina das FIPA e o
Coordenador do
curso, Prof. Manzélio Cavazzana
Junior, ministraram palestra na
EE Shirley Camargo Von Zuben, As palestras do curso de Biomedicina abordam vários temas.
na cidade de Novo Horizonte, a tório de ciências aprender e realizar
convite da direção da escola, para técnicas de tipagem sanguínea. A E.E.
falar sobre saúde, prevenção de Shirley Camargo Von Zuben faz pardoenças infecciosas e sobre a pro- te do modelo de escola em período
fissão de Biomédico.
integral e é considerada modelo no
A palestra foi dirigida para do- Estado de São Paulo.
centes, funcionários, direção da esEscolas interessadas em pacola e aproximadamente 60 alunos lestras devem entrar em contado primeiro e segundo graus. Após to com a Secretaria do curso de
a palestra, alunos com interesse na Biomedicina pelo fone (17) 3311área da saúde foram para o labora- 3502, com Érika.

Iniciado o curso Direito
Previdenciário para administradores
Dia 21 de março, no Câmpus
São Francisco, o curso de Administração das FIPA iniciou o Curso de
Extensão “Direito Previdenciário
para administradores”, ministrado
pelo Prof. Willian Delfino. O objetivo é atender a demanda crescente
dos alunos do curso de Administração, que sentem necessidade
de conhecer as regras previdenciárias junto à Previdência Social.
O número de inscritos superou as expectativas e por isso
houve a necessidade de formar
duas turmas, uma no período
da manhã e outra no período da
tarde, aos sábados. O curso já foi

realizado nos dias 28 de março, 18
e 25 de abril e prossegue nos dias
16 e 23 de maio.
Matemática comercial para
concursos
O cursinho “Matemática Comercial para concursos”, ministrado pelo Prof. Marcílio Antônio
Bortoluci, já teve aulas nos dias 21
e 28 de março; 18 e 25 de abril e
será encerrado em maio, com aulas nos dias e 09 e 16.
Os participantes receberão
certificado de até 30 horas para
ensino ou extensão.

Palestra sobre cefaleia no AME Catanduva
A neurologista Simone Maira
Fernandes ministrou palestra sobre Cefaleia (dores de cabeça) dia
20 de março, a partir das 13h30,
na Sala de Treinamento do Ambulatório Médico de Especialidades/

AME Catanduva.
A palestra mensal é uma atividade da Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes/CIPA do
AME, gestão 2015/2016, dirigida
aos colaboradores.

A atividade foi desenvolvida pelos cursos de Educação Física e Medicina.

GAC do curso de Medicina
realiza Trote Solidário
O GAC (Grupo de Apoio à Comunidade) do curso de Medicina
das FIPA realizou na manhã do dia
7 de março o Trote Solidário 2015,
que contou com a participação de
alunos da 46ª turma de Medicina,
da 13ª turma de Direito das FIPA e
apoio do IFMSA Brazil.
Os acadêmicos saíram às ruas
da cidade para arrecadar produtos de limpeza e higiene pessoal,
alimentos e roupas que resultaram

na montagem de cerca de 50 cestas básicas. As cestas foram doadas
à AVCC, Associações Beneficentes
Recanto Nosso Lar e Lírio dos Vales, Instituto de Deficientes Visuais
de Catanduva (IDVC) e algumas
famílias carentes da comunidade.
O Trote Solidário é realizado
anualmente pelo GAC, entre as
diversas ações sociais que o grupo realiza ao longo do ano para
ajudar a comunidade local.

Museu Padre Albino recebe
visita de alunos de Pedagogia
Nos dias 30 e 31
de março, as turmas dos primeiros
anos do curso de
Pedagogia das FIPA
visitaram o Museu
Padre Albino. O
Diretor do Museu,
Prof. Sérgio Bolinelli,
apresentou
aos alunos todas as
instalações e o acervo constituído por
peças, fotos, objetos e documentos ligados à história do Padre Albino e de Catanduva.
A atividade foi realizada para
que os alunos conhecessem a
história do responsável por uma
grande obra social, educacional,
de saúde e de benemerência, que
deu o nome à Instituição de Ensino à qual pertencem. Os alunos
foram acompanhados pela Coordenadora do curso, Profª Silene
Fontana, e pelas professoras Glá-

Divulgação

dis Ap. Andaló dos Santos e Dirce
Ap. Gimenez.
Nesse mês, ainda, o museu
recebeu a visita de alunos das escolas Nicola Mastrocola e Nestor
Sampaio Bittencourt.
O Museu Padre Albino, na Rua
Belém, 647, esquina com Rua Ceará, funciona de 2ª à 6ª feira, das
7h00 às 17h00, e aos sábados,
das 7h00 às 11h00. As visitas podem ser agendadas pelo fone (17)
3522.4321. A entrada é franca.
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Dica do Poupinho
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sempre que possível.
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Fundação sedia curso da FEHOSP
A Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do
Estado de São Paulo - Fehosp
realizou no dia 31 de março, das
8h30 às 17h30, o curso “Faturamento Hospitalar SUS - Módulo

Básico”. O evento foi aberto pelo
administrador dos hospitais da
Fundação Padre Albino, Rogério
Bartkevicius, e ministrado pela
gerente técnica da Fehosp, Maria
Fátima da Conceição, no Anfitea-

Serviço de Atendimento ao Cliente realiza
encontro com as recepcionistas do HPA
O Serviço de Atendimento ao
Cliente do Hospital Padre Albino,
representado pela colaboradora Maristela Ribeiro, em parceria
com o Serviço de Educação Permanente e Continuada, coordenado pela enfermeira Ana Lúcia
dos Santos, realizou nos dias 4 e 5
de março, a partir das 13h30, encontros com as equipes responsáveis pelo atendimento nas recepções hospitalares para a troca de
informações e a disponibilização
de normas e rotinas.
As participantes puderam expor o conhecimento em relação
ao atendimento adequado aos
pacientes e familiares e esclarecer
as dúvidas. O Serviço de Atendimento ao Cliente forneceu infor-

mações sobre os procedimentos
padrões e ressaltou a importância
da oferta do formulário de pesquisa de satisfação para a qualificação do serviço prestado e a
melhoria dos processos internos.
A organização da atividade
promoveu dinâmicas com as
equipes para ressaltar a importância da integração e comunicação
entre os serviços e com o objetivo
de contribuir com a boa imagem
pessoal das colaboradoras, a especialista em estética Launny dos
Santos Vieira, que atua em perfumaria local, forneceu dicas sobre
a auto-maquiagem direcionada
ao ambiente de trabalho.
O hospital forneceu às participantes kits de maquiagem como mimo.

Colaboradores homenageados
participam de sorteio
Comunicação/HPA

Os funcionários concorreram a gratificações.

A Administração Hospitalar,
em parceria com o Departamento de Recursos Humanos, o Serviço da Qualidade e o Grupo de
Trabalho de Humanização dos
hospitais da Fundação, sorteou
no último mês de março, entre os
colaboradores participantes do
Projeto Homenageado do Mês,
gratificações para a área assistencial, administrativa e de apoio.
Marisa Cristina Alexandre, colaboradora da Enfermagem do 5º
andar e Renata Cristiane Cardoso
da Silva, do Faturamento de Convênios, foram as contempladas no

Hospital Padre Albino. Já no Hospital Emílio Carlos os homenageados sorteados foram Marcos Leão
Alves, do Monitoramento, e Cláudia Andréia dos Santos Corrêa, da
Equipe de Enfermagem.
Periodicamente, as lideranças
indicam um nome por setor com
base no desempenho do colaborador nas avaliações mensais,
que seguem a política de recursos humanos, e os clientes internos e externos podem conhecer
o funcionário homenageado de
cada setor por meio deste jornal
(página 04).

tro Padre Albino, em Catanduva.
Os colaboradores dos hospitais “Emílio Carlos” e “Padre Albino” participaram do programa de
capacitação profissional. O Presidente da Diretoria Administrativa da Fundação Padre Albino, Dr.
José Carlos Rodrigues Amarante,
e o Gerente do Centro de Serviços Compartilhados, Reginaldo
Donizete Lopes, também prestigiaram o curso que forneceu aos
participantes técnicas e rotinas
de faturamento de contas hospi-

talares do Sistema Único de Saúde – SUS.
A partir dos conhecimentos
e habilidades adquiridas, a atualização objetivou a melhoria dos
resultados do faturamento.
Antes de Catanduva, o tema
foi abordado em São Paulo, São
José dos Campos e Bragança
Paulista. Além dos colaboradores da Fundação Padre Albino,
profissionais inscritos de outras
regiões participaram do evento
da FEHOSP.

Profissionais de Psicologia participam
de atualização no Albert Einstein
Divulgação

As psicólogas dos hospitais
“Emílio Carlos” e “Padre Albino”
Daniela Jacomin Zampieri e Marina Pagliarini da Costa participaram, dia 26 de fevereiro, de
curso de atualização em psicologia voltado às páreas de clínica
médica e cirúrgica e realizado
pelo Hospital Albert Einstein,
em São Paulo.
De acordo com a psicóloga Marina Pagliarini da Costa, a atuação
do profissional de psicologia nas
áreas de clínica médica e cirúrgica

inclui a avaliação e o acompanhamento dos pacientes e das suas
famílias. “Nos hospitais da Fundação Padre Albino o trabalho psicológico é realizado concomitantemente com a atuação da equipe
multidisciplinar”, explica.
O curso “Atuação do Psicólogo na Clínica Médica e Cirúrgica”
propôs a compreensão dos perfis psicológicos dos pacientes e
exemplificou a efetiva atuação do
profissional de psicologia no suporte psíquico dos mesmos.

Ronald McDonald visita alas pediátricas
do Hospital Padre Albino
O Hospital Padre Albino recebeu, no último dia 27 de março,
no período da manhã, a visita de
Ronald McDonald, personagem
símbolo da Rede McDonald’s.
O personagem realizou o
Show do Ronald na Pediatria,
Unidade de Tratamento Intensivo Infantil, enfermaria pediátrica
da Unidade de Tratamento para
Queimados e observação da Unidade de Urgência e Emergência
com o objetivo de transmitir conceitos educativos como respeito

ao meio ambiente e a valorização
da amizade.
A aparição do famoso personagem e as suas brincadeiras
proporcionou aos clientes alegria
e descontração nos diferentes setores visitados.
A atividade atende hospitais,
escolas e instituições de caridade e integra as ações do Instituto Ronald McDonald, que é uma
associação brasileira, sem fins lucrativos, com foco na luta contra
o contra o câncer infanto-juvenil.

Dica do Poupinho
Reduza a iluminação durante a limpeza noturna ligando
o
apenas as luzes das áreas que estiverem sendo limpas.
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FIPA realiza Congresso de Iniciação Científica
e Workshop de Pós-Graduação em maio
As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) realizam seu VIII
Congresso de Iniciação Científica
(CIC) e VII Workshop de Pós-Graduação (WPG) de 28 a 30 de maio
próximo, nos Câmpus Sede e São
Francisco. As inscrições, para trabalhos e fotografias, foram encerradas dia 30 de abril, mas para os
minicursos e ouvintes podem ser
feitas até 15 de maio.
O congresso e o workshop serão abertos no dia 28, no Câmpus
Sede, às 19h00, com apresentações de dança, seguida da pales-

tra “A importância da iniciação
científica”, pelo Prof. Dr. Franco
Cossu Jr. No dia 29, no Câmpus
Sede, das 14h00 às 16h00, haverá
apresentações orais (área de saúde); das 16h00 às 18h00, apresentações em painéis (área de saúde),
e das 19h00 às 22h30, apresentações orais e painéis (áreas Ciências da Saúde e Ciências Humanas
e Sociais). No Câmpus São Francisco, das 19h00 às 22h30, haverá apresentações orais e painéis
(área Ciências Humanas e Sociais).
Os minicursos da área da saúde

Educação Física promove
palestra e cria Atlética
Dia 25 de março, às 19h15, no
Anfiteatro Padre Albino, o Prof.
Marcelo Cortez foi o convidado do
Projeto de Extensão “Palestras 2015
– Educação Física” do curso de Bacharelado em Educação Física das
FIPA ministrando a palestra “Atividade Física para Grupos Especiais”.
O profissional de Educação
Física falou sobre as peculiaridades de um programa de condicionamento físico direcionado a
cardiopatas, diabéticos e obesos,
abordando temas como o mercado
de trabalho na atuação em doenças crônicas não transmissíveis, a
atuação multidisciplinar na área da
saúde e a atuação do profissional
de Educação Física na prevenção e
tratamento dessas patologias.
A palestra foi realizada em parceria com o CREF4/SP e direcionada
aos alunos do curso de Educação
Física (Bacharelado e Licenciatura)
e marcou a fundação da Associação
Atlética Acadêmica Professor Raul
Sebastião Figueiredo dos cursos
de Educação Física das FIPA, homenageando o ex- professor e Coor-

denador, presente ao evento, que
teve a participação de 180 alunos.
Recreação
Dia 29 de março, alunos do
curso de Licenciatura e Bacharelado em Educação Física, acompanhados pela Profª Dirce Gimenez,
participaram do evento Café com
Viola na escola Prof. Valdemar
Aydar, no bairro Pachá, promovido pela Secretaria da Educação
de Catanduva através do Programa Escola da Família.
Os acadêmicos realizaram
atividades de recreação com as
crianças da comunidade utilizando brinquedos como boliche, bilboquê, balangandã, perna de lata
e fantoche, confeccionados com
materiais alternativos. Além desses brinquedos, as crianças realizaram atividades com bambolês,
cordas e mini jump. Após as atividades, todos os brinquedos utilizados para as brincadeiras, fabricados com materiais alternativos,
foram doados para a escola.
Divulgação

Prof. Raul Figueiredo, o homenageado, recebe a camiseta da Atlética.

serão ministrados no dia 29, no
Câmpus Sede, das 8h00 às 11h30
e das 19h00 às 22h30, e da área
de Humanas e Sociais, das 19h00
às 22h30, no Câmpus Sede, e no
Câmpus São Francisco.
O encerramento do congresso
e a premiação dos trabalhos, no
dia 30, será no Anfiteatro Padre
Albino, às 9h00. Os prêmios nas
áreas de Saúde, Humanas e Sociais serão os seguintes para as
respectivas categorias: Oral: 1º lugar: R$ 250,00; 2º lugar: R$ 150,00;
Painel: 1º lugar: R$ 150,00; 2º lugar: R$ 100,00. A lista dos traba-

lhos selecionados será divulgada
no site do evento a partir de 25 de
maio e o gradeamento das apresentações, posteriormente, no
site www.fipa.com.br/cic
O congresso e o workshop
são realizados pelos Núcleos
de Pesquisa, Apoio ao Estudante e Pós-Graduação das FIPA. O
Câmpus Sede das FIPA fica na
Rua dos Estudantes, 225, Parque
Iracema; o Câmpus São Francisco, na Rua Seminário, 281, São
Francisco, e o Anfiteatro Padre
Albino, na Rua 13 de Maio, 1064,
em Catanduva/SP.

Água é o tema do
V Concurso de fotos da FIPA
“Água: insípida, incolor e inodora, às vezes. Indispensável,
sempre”. Foco da atenção dos
últimos meses, a água é o tema
do V Concurso de Fotografia promovido pelo Núcleo de Apoio ao
Estudante (NAE) das Faculdades
Integradas Padre Albino (FIPA),
que será realizado durante o VIII
Congresso de Iniciação Científica
(CIC) e VII Workshop de Pós-Graduação (WPG), nos dias 29 e 30 de
maio. A inscrição foi encerrada dia
30 de abril.
A Comissão Julgadora levará
em conta a abordagem do tema,
a criatividade, a originalidade e a

qualidade técnica. Os participantes
do VIII CIC e VII WPG das FIPA também poderão votar nas suas fotos
preferidas, em urnas próprias. Após
a apuração, a fotografia mais votada receberá menção honrosa.
A premiação será no dia 30 de
maio, a partir das 9h00, no Anfiteatro Padre Albino. Os prêmios
serão: 1º lugar: R$ 500,00; 2º lugar: R$ 350,00; 3º lugar: R$ 200,00;
Menção honrosa: R$ 100,00.
As FIPA se reservam o direito
de não promover a exposição,
caso não haja o número mínimo
de 10 fotos. Nesse caso, as fotos
serão devolvidas aos autores.

Páscoa solidária
O curso de Biomedicina das
FIPA realizou Campanha de Páscoa entre os alunos do primeiro
ano para arrecadar chocolates
para doação a entidade assistencial de Catanduva.
Os alunos arrecadaram 15

ovos de páscoa, além de caixas de bombons, doadas para
o Recanto Monsenhor Albino
e entregues pelo Coordenador
do curso Prof. Dr. Manzélio Cavazzana Júnior no último dia 2
de abril.

Projeto Passeio Feliz leva idosos
à sorveteria e pizzaria
No dia 25 de março os idosos
do Recanto Monsenhor Albino
foram à Sorveteria Delícias de Verão e no dia 06 de abril na Pizzaria
Cascata, onde participaram do rodízio de pizzas.
Esses passeios acontecem mensalmente e fazem parte do Projeto
Passeio Feliz, coordenado pelos
setores de Terapia Ocupacional e
Psicologia do Recanto, que consiste em levar os idosos em diversos
locais da cidade para trabalhar a

socialização, interação e motivação.
Almoço de Páscoa
Dia 04 de abril, às 11 horas,
o Lions Club Catanduva, através
do casal presidente Rita e Marco
Antônio Braggio e integrantes
do clube, serviram o almoço de
Páscoa aos idosos do Recanto. O
cardápio do almoço foi especial,
elaborado com diversos pratos,
ao gosto dos idosos.
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Dica do Poupinho
Remova para próximo às janelas setores de trabalho
o
que requerem níveis elevados de iluminação.

GUIA MÉDICO
BRONCOSCOPIA
•Dr. Renato Eugênio Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
CARDIOLOGIA
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355
CIRURGIA GERAL
•Dr. José Celso Assef
Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr.
Rua Belo Horizonte, 689
Fone: 3522 5381
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr.
Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047
CIRURGIA GERAL E
GASTROENTEROLOGIA
•Dr. José Luís Sampaio Martins
Rua Manaus, 810 - Fone: 3521 3839
•Dr. Sinval Malheiros Pinto Jr.
Rua Manaus, 503 - Fone: 3522 8047
CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA,
REPARADORA, TRAUMATISMO
DA FACE E QUEIMADURAS
•Dr. José Antonio Sanches
Rua Pará, 1.190 - Fone: 3523 2774
•Dr. Manoel Alves Vidal
Av. Deputado Orlando Zancaner, 497
Fone: 3522 6859
•Dr. Wagner Lopes Júnior
Rua Bolívia, 94
Fones: 3525 2556 - 3522 7601
CIRURGIA VASCULAR
•Dr. Murillo Antonio Couto
Rua Belém, 1.063 - Fone: 3522 0550
•Dr. Paulo César Grisotto
Av. Orlando Zancaner, 95
Fones: 3524 4366 - 3521 5339
CIRURGIA VASCULAR
E ANGIOLOGIA
•Drª Andréa Cristina Z. G. Monteleone
Rua 21 de abril, 1069 - Fone: 3522 1179
CLÍNICA MÉDICA
•Drª Fabiana Zocchi Darme
Rua Olinda, 455 - Fone: 3522 6216
•Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830
Fone: 3522 5586
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua Natal, 453 - Fone: 3521.7791
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355
DOENÇA DO SONO
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791
ELETROCARDIOGRAFIA
•Dr. Sérgio Rebelato
Rua Ceará, 980 - Fone: 3522 3355

ENDOCRINOLOGIA E
METABOLOGIA
Diabetes, Obesidades, Tireóide
•Dr. Marino Cattalini
Rua Maranhão, 1.341
Fone: 3524 4809
GASTROENTEROLOGIA
ENDOSCOPIA
•Dr. Raul José de A. Vianna Jr.
Rua Belo Horizonte, 689
Fone: 3522 5381
•Dr. José Celso Assef
Rua Manaus, 495 - Fone: 3523 7760
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
ULTRASSONOGRAFIA
•Dr. Ricardo Ramos de Carvalho
Rua Maranhão, 959 - Fone: 3522 6684
•Dr. Marcelo Tricca Figueiredo
Rua Belo Horizonte, 689
Fone: 3524 1718
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA
HISTEROSCOPIA
•Dr. Alfeu C. Accorsi Neto
Rua Recife, 195 - Fone: 3522 7080
•Dr. Ivan Humberto Sanches
Rua Manaus, 416 - Fone: 3521 1970
NEFROLOGIA
•Drª Luciana S. Devito Grisotto
Av. Orlando Zancaner, 95
Fones: 3524 4366 - 3521 5339
•Dr. Farid Felício Casseb Filho
Rua 13 de Maio, 830 - Fone: 3522 5586
NEUROLOGIA CLÍNICA
(adulta e infantil)
Eletroencefalografia
computadorizada e mapeamento
cerebral, eletroneuromiografia
e potenciais evocados audivo e
visual.
•Dr. Gustavo de Almeida Herrera
•Dr. Emílio Herrera Júnior
Rua Manaus, 438
Fones: 3522 5428 - 3522 0363
Especialização em dores de
cabeça, eletroencefalografia
computadorizada e mapeamento
cerebral.
•Drª Eliana Meire Melhado
Rua Teresina, 502 - Fone: 3523 2583
NUTROLOGIA
Obesidade e Emagrecimento
•Dr. Durval Ribas Filho
Rua Belo Horizonte, 909 - Fone: 3522 9027
OFTALMOLOGIA CLÍNICA,
CIRÚRGICA E LENTES DE CONTATO
•Drª Adriana Romero Braga
Rua Manaus, 289 - Fone: 3522 0242
•Dr. André da Rocha Nasorri
Rua Maranhão, 1405 - Fone: 3525 3139

•Dr. Danilo Bechara Rossi
Rua Belém, 400 - Fone: 3521 7558
•Dr. Gabriel Bastos Braga
Rua 13 de Maio, 963 - Fone: 3522 4070
•Dr. João Márcio Chimello
Rua 13 de Maio, 963 - Fone: 3522 4070
•Drª Maria Elizabete J. de Campos
Rua Olinda, 455
Fones: 3522 6216 - 3523 6051
•Dr. Walter Appendino
Rua Recife, 625 - Fone: 3522 1116
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
•Dr. Carlos Alberto Moreschi
Rua Teresina, 640 - Fone: 3523 2263
OTORRINOLARINGOLOGIA
•Dr. Hamilton W. Rodrigues Jr.
Rua Bahia, 586 - Fone: 3522 1199
•Dr. Waldecir Veni Sacchetin
Rua 13 de Maio, 1.143 - Fone: 3522 4269
PEDIATRIA
•Dr. Antonio Sérgio Munhoz
Rua Ceará, 847
Fones: 3525 2549 - 3524 6500
•Drª Gisele Maria Couto
Rua 7 de Fevereiro, 673 - Fone: 3524 4936
•Dr. Jussemar Roces Rios
Rua Amazonas, 939 - Fone: 3522 4566
•Dr. Thales Fernando Roque Barba
Rua Manaus, 810 - Fone: 3522 2436

PNEUMOLOGIA E
ALERGIA INFANTIL
•Dr. Thales Fernando Roque Barba
Rua Manaus, 810 - Fone: 3522 2436
PNEUMOLOGIA E
DOENÇAS DO SONO
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791
PNEUMOLOGIA, ESPIROMETRIA
E ESTUDO DOS FLUXOS
•Drª Fabiana Zocchi Darme
Rua Olinda, 455 - Fone: 3522 6216
•Dr. Renato Eugênio Macchione
Rua Teresina, 518 - Fone: 3522 7676
•Dr. Ricardo Domingos Delduque
Rua Natal, 453 - Fone: 3521 7791
REUMATOLOGIA
•Drª Mayda I. P. Farina Valiatti
Rua Maranhão, 1.320 - Fone: 3522 3870
UROLOGIA
•Dr. Carlos Manoel Alves Ferreira
Rua Teresina, 390 - Fone: 3522 4045
•Dr. Wilmar Calil de Mello
Rua Manaus, 850 - Fone: 3523 2511
LABORATÓRIO DE
ANÁLISES CLÍNICAS
Hospital Padre Albino
Rua Maranhão, s/nº

Curso de Aperfeiçoamento de Ensino
Dia 28 de março, no Câmpus
São Francisco, o curso de Direito
das FIPA iniciou o Curso de Aperfeiçoamento de Ensino, coordenado
pela Profª Ivana Mussi Gabriel e dirigido para alunos do 3° ao 5° ano.
O curso faz parte das atividades de extensão do 1º semestre de
2015 e visa preparar os alunos para
conhecimento de temas exteriores
ao âmbito específico de sua profissão (ligados à realidade brasileira, mundial e a outras áreas do
conhecimento), bem como à sua
competência linguística (leitora
e escritora) e para o aprendizado
de temas jurídicos, no sentido de
acompanhar o desempenho acadêmico em relação a temas atuais,
estimulando o discente a ampliar
sua bagagem intelectual, imprescindível para a compreensão dos
novos rumos do Direito.
O curso será encerrado no dia
27 de junho, com onze encontros,
realizados aos sábados das 8h00
às 12h00, totalizando 44 horas de
atividades.

Visão biocêntrica
Também no dia 28, das 9h00
às 11h00, o curso promoveu a palestra “Visão biocêntrica: dignidade e direitos para todos os seres
sencientes”, ministrada por Isabel
Helena Prado Moreira. Após a palestra houve debate sobre o tema.
Bacharel em Ciências Jurídicas
pela Faculdade de Saúde, Ciências Humanas e Tecnológicas do
Piauí, Especialista em Direito Público pelo Centro Universitário
Leonardo da Vinci, Isabel Moreira
é Mestranda em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente pelo
Centro Universitário de Araraquara
e Doutoranda em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidad Del
Museo Social Argentino.
A palestra foi gratuita, dirigida
para alunos do curso e aberta à comunidade externa e fez parte do
projeto de Extensão “Qualidade
de vida dos animais urbanos e sua
repercussão na vida humana”, coordenado pela Profª Beatriz Trigo.

Dica do Poupinho
Em locais de grande área disponível e poucos usuários,
s,
procure concentrá-los em um só local.
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Fundação revisa e amplia seu planejamento estratégico
A Fundação Padre Albino iniciou,
em 2012, o processo de modernização da gestão da sua área da saúde.
O Conselho de Administração,
com apoio de todos os demais
Membros da Fundação, contratou
a KPMG Consultoria Ltda. para reestruturar a gestão administrativa
da entidade, propor novo organograma, preparar o plano estratégico da área da saúde, desenhar
e implementar melhorias nos
processos e controles administrativos e avaliar a situação financeira, especialmente dos hospitais
Padre Albino e Emílio Carlos e do
Padre Albino Saúde. O momento
era de mudanças, de correção da
rota e implantação de um novo e
moderno modelo de governança,
necessários em qualquer organi-

zação de grande porte. O trabalho
de consultoria foi concluído e implantado, com o desenvolvimento
de várias ações.
No final de 2014, a Fundação
contratou a empresa SMORENO
Consultoria Ltda. para revisão do
planejamento estratégico e sua
ampliação para todos os Departamentos. Diversas reuniões foram
realizadas, envolvendo Conselheiros, diretores e gestores. De acordo com o presidente da Diretoria
Administrativa, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, o novo plano
estratégico, que orientará os negócios da Fundação nos próximos
anos, está validado e os responsáveis pela sua implantação encontram-se no processo de definição
das ações necessárias para colocá-

Dia Mundial da Saúde
Dia 07 de abril, das 9h00 às
12h00, na Praça da República,
alunos do curso de Enfermagem
das FIPA, através de parceria com
a Secretaria Municipal de Saúde,
participaram de ação em comemoração ao Dia Mundial da Saúde.

Os alunos realizaram aferição de pressão arterial e teste
de glicemia capilar na população presente. A ação dos alunos
da Enfermagem teve a supervisão da Profª Ma Janaina Ornelas
Thomazini.

Terceira Idade interage
com alunos do Ensino Médio
Dia 07 de abril, às 14h30, as alunas da Faculdade da Terceira Idade,
acompanhadas pela Coordenadora, Profª Luciana Cione Souza Basto, foram à EE Dr. Nestor Sampaio
Bittencourt para encontro com os
alunos do Ensino Médio de Período Integral que participam do projeto de extensão “Projeto de Vida”,
coordenado pela vice-diretora
Profª Lúcia Helena Firmino. O projeto consiste em promover discussões e orientações aos jovens para
que possam traçar planos de vida
pessoal, acadêmico e profissional.
Acompanhados pela professora Claudineia do Amaral, os

alunos da escola foram até a sala
onde as alunas da Faculdade da
Terceira Idade os receberam cantando a música “É preciso saber
viver”. Em seguida, as alunas se
apresentaram e contaram suas
experiências de vida particular e
profissional, conquistas antigas
e recentes e sonhos que ainda
pretendem realizar e, através das
experiências positivas e negativas, falaram sobre a importância
do estudo. Os alunos da escola
também contaram seus planos
de vida e suas expectativas para o
futuro, trocaram ideias e ouviram
conselhos das visitantes.
Divulgação

As alunas da terceira idade contaram experiências de vida, conquistas e sonhos

-lo em prática imediatamente.
A Fundação também adquiriu,
da empresa Interact Development
Ltda., a ferramenta de Gestão Estratégica, Tática e Operacional, sistema que gerencia a execução e o

desdobramento do planejamento
estratégico corporativo e das unidades de negócio. Essa ferramenta
possibilita a disseminação, controle e sistematização de todos os
processos de gestão .

Direito promove debate
sobre decisão do STF
Nos dias 06 e 08 de abril, a Profª
Beatriz Trigo promoveu debate entre os alunos do 2° ano do curso
de Direito das FIPA, em formato de
audiência, para realizar estudo de
caso relacionado à decisão histórica e inédita do Supremo Tribunal
Federal, publicada em março de
2015, que reconheceu o direito de
um casal homossexual de adotar
uma criança. A sentença apresenta uma análise complexa sobre os
fatos sociais e jurídicos, com reflexos em diversas ciências, como
Sociologia, Psicologia, Pedagogia,
Direito Constitucional, Direito Civil, Direito Internacional e Direitos
Humanos.
Os alunos buscaram fundamento legal na Constituição Federal, Princípios constitucionais,
Código Civil, Estatuto da Criança
e do Adolescente, Declaração Universal de Direitos do Homem, além
de Direito Comparado com outros
países e estatísticas de processo
de adoção. A participação e o em-

penho dos alunos foram satisfatórios para a proposta do trabalho,
pois eles deixaram de ser ouvintes
de uma aula tradicional para serem atores do processo de ensino.
Palestra
Na tarde do dia 7 de abril, o grupo de extensão “Observatório social
das relações de consumo”, formado
por alunos do curso de Direito e coordenado pela Profª Beatriz Trigo,
ministrou palestra na ETEC Elias Nechar sobre consumismo.
A palestra tratou de temas
como compra pela internet, as diferenças de garantias do produto,
diferenças entre vícios e defeitos
dos produtos e serviços, sobre os
direitos do consumidor e o PROCON. O grupo exibiu trechos de
filmes, documentário e músicas
para ilustrar a palestra. No dia 15,
às 21h00, a pedido da direção, o
grupo ministrou a palestra para
outros alunos da escola.

Dr. Sinval Malheiros representará Frente de
apoio às Santas Casas no Estado de São Paulo
A Frente Parlamentar de Apoio
às Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas da Câmara dos
Deputados retomou suas atividades dia 24 de março. O presidente,
deputado Antônio Brito (PTB-BA),
nomeou o deputado Dr. Sinval
Malheiros (PV-SP) para representar
a Frente Parlamentar em todas as
cidades do Estado de São Paulo.
Dr. Sinval Banhos presidiu parte do encontro. De acordo com ele,
o primeiro encontro foi importante
para a apresentação da agenda do
Setor para o quadriênio 2015-2018
e para abrir oficialmente os trabalhos da Frente. “Antes da reunião
da Frente foi realizada audiência
pública na Comissão de Seguridade Social e Família para debater o
Programa de Fortalecimento das
Entidades Privadas Filantrópicas e
das Entidades Sem Fins Lucrativos
que atuam na área de Saúde (PRO-

SUS)”, explicou.
Todos os presentes elogiaram
o trabalho dos deputados que
compõem a Frente e ressaltaram
as dificuldades que as entidades
filantrópicas têm enfrentado para
manter as portas abertas. “A quase
totalidade dos hospitais filantrópicos mantém empréstimos na
linha Caixa Hospitais e estão com
dificuldades de honrar esses compromissos”, informou o Dr. Sinval.
“Uma das propostas que podem
ser apresentadas à CEF é a possibilidade de uma suspensão (moratória) dos pagamentos por um período de 12 meses. A ideia é que esta
medida dê fôlego ao fluxo de caixa
das instituições. Existem muitos
pedidos de hospitais para tentar
soluções junto à CEF e a Frente
Parlamentar estuda uma maneira
de encaminhar essas solicitações”,
completou o deputado.
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Acessibilidade: FIPA faz adequações no Câmpus São Francisco
Com base na pesquisa realizada sobre inclusão no ensino
superior, nos objetivos do Núcleo
de Educação Inclusiva/NEI e para
atender aos requisitos legais de
acessibilidade, as Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA), fizeram
inúmeras adequações e obras de
melhoria no Câmpus São Francisco, onde estão instalados os cursos de Administração e Direito e
circulam diariamente aproximadamente 800 pessoas, entre alunos,
professores e funcionários administrativos.
No câmpus foram instalados
piso tátil, placas aéreas mapeando
o prédio, sinalização visual e tátil,
placas em braile, rampas de acessi-

bilidade com corrimões na cantina
e quadra, balcões rebaixados na
secretaria, tesouraria e biblioteca;
nos sanitários, as pias e torneiras
foram adequadas; nos degraus das
escadas foram instaladas faixas antiderrapantes e fosforescentes e
nos corrimões, anéis de identificação tátil em braile com a quantidade de degraus. Na entrada de alunos pela Rua Marília foi instalada
plataforma elevatória, assim como
adquiridas carteiras universitárias para deficientes, bebedouros
adaptados e uma cadeira de rodas.
Para Junior Henrique Moreli
Pio, aluno do 4º ano do curso de
Administração, “a instituição está
totalmente apta a receber alunos

portadores de deficiência física”.
Ele destacou as rampas para cadeirantes, barras para apoio e principalmente a plataforma elevatória.
Independentemente da facilidade
que encontra ao se deslocar no
Câmpus, Junior ressalta o apoio e
a preocupação quanto à sua locomoção por todos os funcionários
que lá trabalham.
“A acessibilidade do Câmpus é
perfeita; tenho acesso a todo lugar
e posso ir onde bem entendo”, diz
Nicolau Guardia Promicia, aluno do
1º ano do curso de Administração.
Ele comenta que hoje ainda existe
certa “exclusão” do deficiente físico
na sociedade, principalmente em
escolas e estabelecimentos cujas
construções são antigas, pois por
comodidade ninguém se interessa
em passar pelo transtorno de fazer
adaptações (reforma) para facilitar

a vida do deficiente. “Onde encontramos lugares com tamanha
acessibilidade é muito bom, bem
mais fácil”, ressalta ele.
“Vejo as melhorias implantadas pela FIPA como um grande
incentivo ao estudo para todos
que possuem alguma deficiência
ou mobilidade reduzida”, disse
Suzana Maria Izique Dossi de Andrade, aluna do 5º ano do curso de
Direito. Para ela, “as melhorias implantadas na faculdade significam
não apenas permitir que os alunos
com deficiência participem de todas as atividades oferecidas, mas
também a inclusão no ambiente universitário e com os demais
alunos, visando sua adaptação e
locomoção, ajudando a eliminar as
barreiras e permitindo que todos
se sintam à vontade dentro da faculdade”.

Pesquisa conclui pela necessidade de
orientação para inclusão no ensino superior
Sinalização visual e tátil.

Placa aérea.

Rampas de acessibilidade.

Plataforma elevatória

Sinalização visual e tátil.

A inclusão de pessoas com
deficiência no Ensino Superior
constitui-se um dos temas fundamentais para aqueles que estão
inseridos no contexto educacional. A legislação sobre o tema
- Aviso Circular 277/96, Portaria
1679/99 e Portaria 3284/03, entre
outras, dispõe sobre a responsabilidade das Instituições de Ensino Superior em assegurar condições que viabilizem o ingresso e
permanência do aluno com necessidades especiais.
Diante desse quadro, a Profª
Drª Maria Rita Braga, do curso de
Enfermagem, e o Prof. Nilson Mozas Olivares, do curso de Administração, ambos das Faculdades
Integradas Padre Albino (FIPA),
coordenaram sete alunos no projeto de pesquisa “Inclusão no Ensino Superior: perspectiva docente e discente”. O estudo, realizado
com docentes e discentes das
FIPA, coletou dados nos dois câmpus por meio de questionário.
A pesquisa identificou que
ambos, docentes e discentes, convergem para a real necessidade
de ter uma orientação ou treinamento sobre o tema, dispondo-se, inclusive a esses treinamentos
e concordam que o convívio com

pessoas que possuam necessidades especiais de ensino traz
benefícios a toda comunidade
acadêmica. A pesquisa também
detectou que existe uma preocupação em comum principalmente relacionada à adaptação do
ambiente acadêmico, apontando
para a eliminação de barreiras arquitetônicas e interpessoais.
Dos docentes entrevistados,
44% são do sexo masculino e 56%
do feminino, sendo que a maioria
(49%) tem entre 31 a 45 anos; já
entre os discentes, 40% são do
sexo masculino e 60% do feminino, sendo que 34% têm até 19
anos e 25% de 20 a 22 anos.
A Profª Maria Rita explica que
o objetivo desse estudo, também
ação do Núcleo de Educação Inclusiva/NEI das FIPA, foi apreender
a perspectiva docente e discente
sobre o processo de inclusão de
pessoas com deficiência no ensino superior. Os alunos participantes da pesquisa são Lays Lemos
(Administração), Juliana Guidi
Magalhães (Direito), Elaine Oliveira e Jaime Milanez (Enfermagem),
Lívia Abdelnour Hoeppner, Mariana Penitenti Oliveira, Marília de
Jesus Nogueira e Michelle Rabello
Tacconi (Medicina).
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