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A Fundação Padre Albino, entidade filantrópica 
de Catanduva (SP), reúne diretamente mais de 2.000 
colaboradores e sua atuação beneficia Catanduva 
e mais 18 municípios da região, que somam uma 
população aproximada de 320 mil habitantes. Seu 
patrono, Padre Albino, cujo processo de beatificação 
está sendo analisado no Vaticano, tinha como missão 
a promoção social e a melhoria da condição de vida 
dos mais necessitados, especialmente dos doentes, 
se transformou no maior benfeitor de Catanduva e 
deixou um legado que hoje beneficia milhares de 
pessoas da cidade e da região.

A Fundação Padre Albino está presente 
na comunidade através da atuação de seus 
Departamentos nas áreas da saúde, educação, 
assistência social e comunitária. 

Na área da saúde, seus hospitais de ensino - 
Emílio Carlos e Padre Albino - atendem pelo SUS e a 
usuários particulares e de convênios, somando-se a 
eles o plano de saúde Padre Albino Saúde. Em 2016, a 
Fundação Padre Albino, mantendo seu compromisso 
com a responsabilidade social, cobriu, com recursos 
próprios, os déficits dos dois hospitais no montante 
de R$ 9.582.195,00.

Na qualidade de Organização Social de Saúde 
(OSS) e com o objetivo de ampliar e proporcionar 
melhor atendimento à população de Catanduva e 
região, a Fundação Padre Albino assumiu a gestão 
do Ambulatório Médico de Especialidades – AME 
Catanduva.

No Recanto Monsenhor Albino são atendidos 
idosos de ambos os sexos com assistência plena e 
integral. Para a manutenção deste atendimento, a 
Fundação Padre Albino utilizou recursos financeiros 
próprios no valor de R$ 1.882.259,00.

 

A história e a memória da instituição estão 
guardadas no Museu Padre Albino, que possui, ainda, 
uma Hemeroteca especializada sobre a história de 
Catanduva, sendo fonte de consultas e pesquisas 
para estudantes e interessados.

Na área educacional, o Colégio Catanduva atua 
na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio e 
neste ano instalou o curso Habilitação profissional de 
nível médio de Técnico em Enfermagem.

As Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA) 
oferecem oito cursos de graduação e cursos de 
Pós-Graduação e, através do Núcleo de Extensão e 
dos estágios curriculares, desenvolvem projetos e 
atividades, cursos e palestras, orientam e prestam 
serviços institucionais que beneficiam desde crianças 
até idosos de Catanduva, região e outros Estados.           

Este Balanço Social se constitui num 
demonstrativo formal das informações relacionadas 
à atuação da Fundação Padre Albino na esfera 
social, humana e ambiental, seu comprometimento 
e responsabilidade social. Tem como principal 
objetivo prestar contas à sociedade sobre a atuação 
socialmente responsável da instituição, uma vez 
que as ações desenvolvidas para a melhoria da 
sociedade ajudam instigar a valorização da cidadania 
corporativa acarretando no estreitamento da relação 
da instituição com a sociedade.

O Balanço Social mostra com clareza 
informações socioeconômicas e financeiras acerca 
da atuação da Fundação Padre Albino no meio social. 
É uma forma de transparecer, reunir e tornar pública 
sua responsabilidade social através de informações 
estruturadas. Ele serve como complemento 
às informações tratadas pelos demonstrativos 
financeiros tradicionais.

Dr. José Carlos Rodrigues Amarante
Presidente da Diretoria Administrativa

Albino Alves da Cunha e Silva
1882                   1973

FUNDAÇÃO PADRE ALBINO
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Manter instituições no campo da saúde, da 
assistência, da educação e da pesquisa científica, 
objetivando a prevenção, a recuperação, a reabilitação 
e a promoção humana nos seus aspectos político e 
social, contribuindo para o desenvolvimento de um 
cidadão consciente, crítico e ético, agente na sociedade.

Ser reconhecida como uma das melhores 
instituições filantrópicas com excelência em sua 
atuação nas áreas da saúde, assistência, ensino 
e pesquisa, com uma gestão transparente, 
empreendedora, sustentável, atenta aos avanços 
tecnológicos e científicos, atraindo e retendo talentos.
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DIRETORIA
ADMINISTRATIVA

RESTAURANTE

O restaurante, instalado no Hospital Emílio 
Carlos, atende, para almoço, aos alunos das Faculda-
des Integradas Padre Albino (FIPA) e colaboradores 
da Fundação, a preços subsidiados. Neste ano de 
2016 o restaurante serviu 58.809 refeições (somente 
almoço).

CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO

O Departamento de Manutenção e Obras ini-
ciou em março campanha de conservação dos espa-
ços dos hospitais Emílio Carlos e Padre Albino. O ob-
jetivo é conscientizar clientes, profissionais da saúde 
e alunos sobre a importância da utilização correta 
das instalações e dos equipamentos hospitalares. 

A campanha, que tem como slogan “A gente 
só consegue cuidar bem de você se você cuidar bem 
da gente”, apresenta dicas de preservação para os sa-
nitários, enfermarias etc. As áreas de maior fluxo dos 
hospitais e departamentos receberam faixas com 
mensagens da campanha e os setores, cartazes. No 
“Padre Albino”, a equipe de manutenção instalou nos 
apartamentos das Enfermarias placas com orienta-
ções para o uso adequado do ambiente. A campanha 
deverá ser contínua.

PREVENÇÃO CONTRA O AEDES AEGYPTI

O Serviço Especializado em Engenharia de Se-
gurança e Medicina do Trabalho/SESMT, responsável 

Diretoria Administrativa
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pelas atividades da Brigada da Dengue, intensificou 
o trabalho preventivo contra o mosquito Aedes ae-
gypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. 
O grupo composto por colaboradores indicados re-
alizou rotineiramente vistorias nas dependências da 
instituição para identificação e eliminação de locais 
favoráveis à proliferação do mosquito.

A brigada renovou o seu uniforme para 
facilitar a identificação dos funcionários durante as 
ações de apoio ao trabalho já realizado pela Equipe 
Municipal de Combate ao Aedes aegypti/EMCAa nos 
Departamentos da Fundação Padre Albino.

PASSARELAS

Passarelas foram construídas no Hospital 
Emílio Carlos para que os pedestres caminhem com 
segurança pela área externa. As passarelas contêm 
rampas de acesso em diversos pontos, piso tátil e 
iluminação e foi construída, ainda, na entrada do 
prédio, lombada com faixa de pedestre para dar aos 
alunos e pacientes segurança na travessia.

No Hospital Emílio Carlos está instalado 
o Câmpus Sede da FIPA, com seus seis cursos, 
onde, nos períodos diurno e noturno circulam 
aproximadamente 1.500 pessoas, entre alunos, 
funcionários, pacientes e visitantes. A melhoria foi 
feita com base na pesquisa sobre inclusão no ensino 
superior feita pelo NEI - Núcleo de Educação Inclusiva 
da FIPA.

VACINAÇÃO CONTRA GRIPE

A Medicina do Trabalho/SESMT vacinou os 
profissionais de saúde contra o vírus Influenza (gripe) 
nos dias 29, 30 e 31 de março. A campanha beneficiou 
funcionários, médicos, residentes e internos do curso 
de Medicina da FIPA que atuam nos hospitais Emílio 
Carlos e Padre Albino. O AME Catanduva também 
participou da campanha preventiva. Ao todo, 1.550 
doses da vacina foram aplicadas.

No dia 07 de abril, às 7h00, os idosos e funcio-
nários do Recanto Monsenhor Albino foram imuni-
zados contra o vírus H1N1. Como alerta e orientação 
para funcionários e visitantes foram colocados ban-
ners em todas as entradas.

SEMANA DE ENFERMAGEM

A Fundação Padre Albino realizou de 9 a 13 de 
maio a Semana de Enfermagem em conjunto com as 
instituições formadoras de Catanduva.

No dia 09, abertura da Semana, às 15h, na 
Capela do Hospital Padre Albino, foi celebrada 
missa em ação de graças. Nos dias seguintes foram 
abordados temas como felicidade e autoestima, 
qualidade e segurança do paciente, H1N1, Dengue, 
Zica e Chikungunya, diabetes e suas complicações, 
a enfermagem como protagonista da promoção de 
saúde e a importância da anotação de enfermagem 
para o respaldo profissional. A Semana foi encerrada 
no dia 14 com jantar dançante.

O MODELO É VOCÊ

O médico do trabalho Dr. Rinaldo Moreno 
Cannazzaro, o engenheiro de segurança do trabalho 
Rodrigo Manzoni e o técnico em segurança do 
trabalho Ronaldo da Silva Costa falaram, nos dias 7 e 
8 de junho, às 10h00, aos alunos do curso de Medicina 
da FIPA sobre a NR32 e a Lei nº 14.466, de 08/06/2011. 
A NR32 é uma norma do Ministério do Trabalho que 
cuida da saúde dos profissionais da área de saúde e a 
Lei nº 14.466, de 08/06/2011, proíbe os profissionais 

Diretoria Administrativa
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desta área de utilizarem equipamentos de proteção 
individual fora do ambiente de trabalho.

O objetivo do encontro foi orientar os alunos 
quanto à norma, que tem sido rigorosa dentro 
dos hospitais, mostrar o trabalho que o SESMT 
(Serviço Especializado em Engenharia de Segurança 
e Medicina do Trabalho) tem realizado para se 
adequar às normas e para promover a campanha de 
conscientização “O modelo é você” que está sendo 
desenvolvida na Fundação Padre Albino. A campanha 
tem o objetivo de conscientizar os profissionais da 
área da saúde sobre a importância do uso do jaleco.

AÇÃO EDUCATIVA E PREVENTIVA PARA 
CONTROLE DE PRAGAS

O Serviço de Engenharia de Segurança e 
Medicina do Trabalho (SESMT) promoveu dia 23 de 
agosto, às 10h00, na sala D2 da FIPA, palestra sobre 
as ações educativas e preventivas para controle de 
pragas e escorpiões no ambiente de trabalho. A 
palestra foi ministrada por Kléber Antonio Airodi, 
gerente da empresa Ultra Rápida, responsável pelo 
controle de pragas na instituição.

A palestra faz parte do plano de ação elaborado 
pelo setor, em conjunto com a empresa Ultra 
Rápida, que inclui treinamentos, palestras para os 
funcionários e ações práticas no controle de pragas.

FUNDAÇÃO VAI À PRAÇA 

Mais de dois mil - 2.081 atendimentos e exames 
gratuitos foram registrados no evento “Fundação 
Padre Albino na praça” realizado dia 24 de setembro, 
das 9h00 às 12h00, na Praça Monsenhor Albino. 
Nesta atividade da XXV Semana Monsenhor Albino, 
todos os Departamentos da Fundação ofereceram 
à comunidade orientações, exames gratuitos e 
atividades de lazer.

Os hospitais Emílio Carlos e Padre Albino 
realizaram teste de glicemia, orientações sobre 
prevenção das doenças renais e contra queimaduras, 
aleitamento e doação de leite materno, doação de 
órgãos, orientação nutricional, testes de diabetes 
e informações relacionadas aos cuidados com a 
hipertensão e a obesidade, prevenção sobre AIDS/
DSTs, orientação postural/preventiva e orientação e 
apresentação do trabalho preventivo realizado em 
parceria com o EMCAa sobre a dengue. O Hospital 
de Câncer vendeu camisetas promocionais, bottons 
e informou sobre a construção do Serviço de 
Radioterapia.

O Padre Albino Saúde (PAS) fez exame de 
colesterol e para quem não estava em jejum foi 
fornecido um vale e, através da Medicina Preventiva, 
desenvolveu atividades voltadas para crianças e 
adultos com o slakline, com supervisão de dois 
educadores físicos. As pessoas preencheram cadastro 
para sorteio de vagas no grupo de emagrecimento 
da Medicina Preventiva e as crianças ganharam 
bexigas.

O curso de Enfermagem da FIPA fez avaliação 
de pés diabéticos. Os acadêmicos preencheram a 
ficha de participação, aferiram a pressão arterial e 
orientaram sobre prevenção, cuidados e controles 
da H1N1. Em seguida a pessoa fez as aferições 
antropométricas com os cursos de Educação Física e 
a glicemia capilar e demais exames e orientações na 
tenda dos hospitais Emílio Carlos e Padre Albino. Os 
alunos do grupo de estudos em Oncologia ficaram 
na tenda do Hospital de Câncer de Catanduva 
orientando o autoexame e a prevenção ao câncer 
ginecológico e de próstata.

Professores e alunos dos cursos de Bacharelado 
e Licenciatura em Educação Física da FIPA fizeram as 
avaliações físicas - percentual de gordura, IMC (Índice 
de Massa Corporal), RCQ (Relação Cintura-Quadril), 
análise postural e flexibilidade. De acordo com os 
resultados, os avaliados foram instruídos a adotar 
estilo de vida mais saudável.

Alunos do curso de Biomedicina da FIPA, 
acompanhados por docentes, realizaram exames de 
tipagem sanguínea e glicemia capilar e orientaram 
sobre o vírus da dengue e do zika, gripe H1N1, 
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doenças sexualmente transmissíveis, vacinação 
contra HPV e diarreia infantil e hábitos saudáveis e 
qualidade de vida.

Os alunos do Ensino Médio do Colégio Ca-
tanduva fizeram exposição de jogos matemáticos e 
conduziram a roleta “Teste seus Conhecimentos”, es-
timulando e testando conhecimentos gerais através 
de questões. As pessoas que acertaram as respostas 
ganharam um brinde.

Através de cartões ilustrativos, o Recanto 
Monsenhor Albino levou relatos de vida dos seus 
idosos para divulgar a instituição, os moradores e as 
atividades desenvolvidas em benefício deles.

O curso de Pedagogia da FIPA apresentou 
o projeto “Encantando e reciclando com Vinícius 
de Moraes”, através de estações de recursos 
pedagógicos: varal de leitura com a poesia A arca 
de Noé; Oficina Pedagógica - confecção de um 
personagem relacionado à poesia de Vinícius de 
Moraes e O encanto dos brinquedos reciclados: 
dinâmicas com brinquedos confeccionados com 
diversos tipos de materiais recicláveis integrados à 
temática.

O AME/Ambulatório Médico de Especialidades 
divulgou o projeto AME ao próximo, contra o 
absenteísmo, fez cadastro de doadores de medula 
óssea e distribuiu mudas de árvores. 

OUTUBRO ROSA

Com o objetivo de mobilizar e conscientizar 
a população, clientes e colaboradores sobre a 
importância de realizar exames preventivos para 
detecção prematura do câncer de mama e assim 
tratá-lo com maior chance de cura, o Departamento 
de Recursos Humanos realizou no mês de outubro a 
campanha Outubro Rosa.

As equipes do Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho 
(SESMT) e do RH, envolvidas na campanha, 
entregaram folhetos informativos sobre prevenção 
do câncer de mama para os clientes externos e 
internos que estavam nos setores para atendimento, 
montaram quadro informativo no setor sobre o 
autoexame das mamas, decoraram o ambiente, 
entregaram laços (símbolo da luta contra o câncer 
de mama) para os colaboradores usarem durante 
o mês e balas da cor rosa com informativo e toda 
sexta-feira do mês os colaboradores usaram uma 
peça de roupa rosa.

RODAS DE CONVERSA

A Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes/CIPA da Coordenadoria Geral realizou 
no dia 28 de outubro, às 15h00, na área externa do 
Hospital Emílio Carlos, a I Roda de Conversa “Outubro 
Rosa”, com a participação de alunas do curso de 
Enfermagem da FIPA, acompanhadas pela Profª 
Antonia de Fátima Zanchetta Serradilha. A roda de 
conversa foi dirigida para funcionárias da Fundação 
e contou com a participação e depoimento de 
mulheres membros da AVCC de Catanduva que 
venceram a doença. O objetivo foi promover ação 
de prevenção e promoção da saúde, chamando 
a atenção para a importância dos cuidados com 
a saúde da mama. As alunas deram orientações 
sobre o autoexame, demonstrando o procedimento, 
mostraram às funcionárias a prótese mamária “mama 
amiga” que auxilia no reconhecimento de nódulos, 
esclareceram dúvidas e falaram sobre a necessidade 
da detecção precoce do câncer de mama para maior 
chance de cura e a importância da realização de 
exames regularmente.

No dia 25 de novembro, às 14h00, na sala 
de espera da Oftalmologia/Glaucoma do Hospital 
Emílio Carlos a CIPA realizou a Roda de Conversa 
“Novembro Azul” sobre a saúde do homem, também 
para funcionários da Fundação. O médico urologista 
Sérgio Luís Tagliari tratou sobre o câncer de próstata, 
incidência da doença, a importância do diagnóstico 

Diretoria Administrativa
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precoce e de exames de prevenção, do exame 
periódico para homens com idade acima de 45 anos, 
da diferença na precisão dos exames de dosagem de 
Antígeno Prostático Específico (PSA), do toque retal 
e sobre o preconceito e a recusa que ainda existe por 
parte de muitos homens sobre esse exame. O objetivo 
foi promover ações de conscientização, prevenção 
e promoção da saúde, chamando a atenção para a 
importância dos cuidados com a saúde do homem.

INGLÊS

Através de convênio, a Fundação Padre Albino 
disponibilizou o aprendizado de inglês aos colabora-
dores e alunos das faculdades.

TREINAMENTOS

O Serviço Especializado em Engenharia de 
Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) promo-
veu treinamentos para colaboradores da Fundação, 
orientando-os sobre temas relacionados às suas ati-
vidades. As ações de capacitação e treinamento são 
direcionadas aos colaboradores para atenuar os ris-
cos com relação à segurança e a saúde no trabalho. 
Essa proposta de consolidar uma gestão integrada 
da saúde, segurança e qualidade de vida dos profis-
sionais também envolve ações como inspeções pe- 

riódicas para garantir boas condições ergonômicas e 
ambientais. 

O Setor de Recursos Humanos realizou Inte-
gração para os novos colaboradores e Reintegração 
para os colaboradores com mais de dois anos de con-
tratação. Os treinamentos foram ministrados durante 
a jornada de trabalho.

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS TREINADOS

VOLUNTARIADO

A Fundação Padre Albino possui grupo de vo-
luntários. O projeto Dr. Sara & Cura, que atua junto 
aos pacientes da Pediatria do Hospital Padre Albino, 
através de ações sociais organizadas; a Associação 
de Assistência ao Hospital Emílio Carlos - AEC, forma-
da por grupo de empresários, que já reformou a ala 
C2 Par e agora vai reformar a ala C2 Ímpar; o Grupo 
de Colaboradoras do HCC e o Grupo Voluntários do 
Bem, ambos arrecadando recursos para o término da 
obra do Serviço de Radioterapia, que possibilitará a 
implantação do Hospital de Câncer de Catanduva 
(HCC).

Diretoria Administrativa
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ATENDIMENTO

O hospital registrou 12.079 internações e 
69.182 atendimentos de Urgência e Emergência. O 
Laboratório de Análises Clínicas fez 467.647 exames.

QUALIDADE NOS ATENDIMENTOS

Com a regulação dos atendimentos, a Unidade 
de Urgência e Emergência passou a atender apenas 
pacientes regulados pelo Serviço de Urgência 
Móvel/SAMU, o que possibilitou melhorias como, 
por exemplo, maior efetividade nos atendimentos 
graves e a reestruturação física para melhor atender 
aos pacientes de Catanduva e da microrregião.

ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

O acolhimento com a classificação de risco 
realizado pela Unidade de Urgência e Emergência é 
um instrumento de humanização reorganizador dos 
processos de trabalho que auxilia na qualidade do 
atendimento e, consequentemente, na consolidação do 
Sistema Único de Saúde. A classificação de risco organiza o 
fluxo dos pacientes referenciados à urgência/emergência, 
gerando atendimento resolutivo e humanizado.

PREVENÇÃO DE QUEIMADURAS

A Unidade de Tratamento de Queimados/UTQ, 
em parceria com a Liga da Cirurgia Plástica do curso de 
Medicina das Faculdades Integradas Padre Albino/FIPA, 
celebrou o Dia Nacional de Luta contra Queimaduras, 
comemorado no dia 6 junho, com orientação para 
a população no dia 4 de junho, na Praça Monsenhor 
Albino, em Catanduva. O objetivo da ação foi levar 
informação sobre a prevenção e os cuidados com as 
queimaduras para o maior número de pessoas possível.

A UTQ atende toda a região, além de cobrir 
grande parte do Noroeste do Estado de São Paulo e 
cidades de Estados vizinhos a essa região.

ORIENTAÇÃO SOBRE AS DOENÇAS RENAIS

Anualmente, na segunda quinta-feira do mês 
de março, comemora-se o Dia Mundial do Rim. A 

Hospital Padre Albino

HOSPITAL PADRE ALBINO
(SUS, PARTICULAR E CONVÊNIOS)
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equipe do Serviço de Terapia Renal Substitutiva 
programou para o dia 10 daquele mês, no Colégio 
Catanduva, palestra para os alunos do 2º ao 5º ano 
do Ensino Médio. As orientações fizeram referência 
à campanha da Sociedade Brasileira de Nefrologia 
que trabalhou o tema “A prevenção da doença renal 
começa na infância”.

Na ocasião, os profissionais da Hemodiálise 
incentivaram o consumo de água, a alimentação 
saudável com menos sódio e chamaram a atenção 
para os grupos de risco e com antecedentes familiares 
como, por exemplo, histórico de hipertensão e/ou 
diabetes.

ALOJAMENTO CONJUNTO

 A Maternidade possui o alojamento 
conjunto, possibilitando que a mãe fique acomodada 
em seu leito e o recém-nascido sadio, num berço, ao 
seu lado. Esse tipo de alojamento tem o objetivo 
de incentivar o aleitamento materno e possibilitar 
o acompanhamento da amamentação, sem rigidez 
de horário, visando esclarecer dúvidas da mãe e 
incentivá-la nos momentos de insegurança, treiná-la 
para os cuidados com o seu filho, tais como banho, 
curativo no coto umbilical, entre outros, e favorecer a 
troca de experiências entre as mães.

VISITA À MATERNIDADE 

O hospital realiza projeto de visitas moni-
toradas à Maternidade. Mensalmente, uma equipe 
multidisciplinar acolhe as gestantes dos 19 muni-
cípios de referência e percorre as dependências do 
setor esclarecendo as dúvidas. Durante os encontros, 
os profissionais apresentam os recursos disponíveis 
como, por exemplo, o Centro Obstétrico integrado 
com o Berçário e a Unidade de Terapia Intensiva 
Neonatal.

A iniciativa integra o planejamento institucio-
nal de humanização que sugere uma série de ações 

para aprimorar a qualidade no atendimento. No to-
tal, o projeto atendeu 125 gestantes em 2016.

BANCO DE LEITE HUMANO

O Banco de Leite Humano desenvolve ações 
de promoção, proteção, apoio, assistência à gestante, 
puérpera, nutrizes ou lactentes na prática do 
aleitamento materno, respondendo tecnicamente 
pelo processamento e controle da qualidade do leite 
humano ordenhado.

O Serviço oferece atendimento individual às 
pacientes ou via telefone para esclarecimento de 
dúvidas sobre a qualidade do leite e resolução dos 
problemas com as mamas. Além disso, realiza visitas 
domiciliares, incentiva a amamentação na primeira 
hora de vida e orienta com relação à importância do 
aleitamento materno, visando prolongar o período 
de amamentação exclusiva, quanto aos valores 
nutricionais do leite materno, a ordenha, massagem 
e coleta do leite excedente, após as mamadas, para 
o Banco de Leite, beneficiando os recém-nascidos 
patológicos e, em especial, os prematuros internados 
na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, clientela 
que mais necessita desse produto.

Antes de cadastrar as doadoras, o Banco 
verifica o resultado de cada um dos exames feitos 
no pré-natal e no momento do parto. A voluntária 
também passa por uma triagem oral para responder 
questões que comprovem que o leite produzido por 
ela é saudável.

Os hospitais Emílio Carlos e Padre Albino 
realizaram uma série de atividades em comemoração 
à Semana Mundial da Amamentação, celebrada de 
01 a 07 de agosto, para conscientizar as mães sobre a 
importância do aleitamento materno.

SERVIÇO SOCIAL

O Serviço Social é um abrangente mediador 
entre os usuários e a instituição, que busca facilitar 
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o acesso da população e dos colaboradores aos 
serviços de saúde públicos e particulares. Por meio 
de orientações, encaminhamentos, solicitações, 
contatos, entre outros, atua nas enfermarias e no 
hospital em geral com atendimento social individual/
familiar, a fim de minimizar o trauma que pode ser 
causado pela hospitalização.

O serviço social fez 9.666 atendimentos, des-
tacando-se:

ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR

A Equipe de Enfermagem realizou mais de 
1.884 atendimentos. Já o Serviço de Nutrição e Die-
tética contabilizou mais de 27.720 atendimentos.

PROJETO DR. SARA & CURA

Contando com aproximadamente 30 voluntá-
rios, o projeto Dr. Sara & Cura, mantido pelo Rotary 
Club Catanduva Norte, Rotary Club Catanduva e Ro-
tary Club Catanduva Sul, em atividade desde 1998, 
atua na Pediatria e enfermaria pediátrica da Unidade 
de Tratamento para Queimados, mesclando a alegria 
e irreverência dos palhaços e contadores de histórias 
com música e números de mágicas.

Rotineiramente, o hospital presta homenagem 
aos voluntários pelos relevantes serviços prestados.

PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO

A Comissão Interna de Prevenção de Acidente/
CIPA, Gestão 2015/2016, promoveu a 19ª Semana 

Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho-
SIPAT nos dias 21 e 22 de junho.

A Profª Drª Denise Stellutti de Faria falou sobre 
o parto humanizado e sua importância para a saúde 
das mães e dos bebês e a enfermeira coordenado-
ra da Comissão Intra-hospitalar de Transplantes dos 
hospitais da Fundação Padre Albino, Camila Luzia 
Damiana Chieratto, abordou a importância da doa-
ção de órgãos.

ADEQUAÇÕES PARA MELHORIA DO 
ATENDIMENTO

O hospital terminou a remodelação das enfer-
marias do Sistema Único de Saúde/SUS. Os sanitários 
foram reformados com a substituição das louças, 
metais, complementos e acabamentos. Além disso, 
as portas, os batentes e o piso dos apartamentos fo-
ram substituídos. O forro foi trocado por gesso acar-
tonado estruturado. As áreas receberam nova pintu-
ra, totalizando, somente no 4º andar, uma superfície 
de 1.127,73 m² de acabamento.

A Unidade de Urgência e Emergência também 
passou por reestruturação. Além das melhorias físicas, 
o hospital fez ajustes em processos. Com a adequação 
dos protocolos de acolhimento com a classificação 
de risco e com a regularização dos fluxos foi possível 
oferecer aos clientes tempo de espera menor para o 

Hospital Padre Albino
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atendimento. O Departamento de Obras coordenou 
a substituição das janelas de ferro do Centro de 
Diagnóstico por Imagem por esquadrias de alumínio.

As melhorias visam modernizar a estrutura fí-
sica para proporcionar ambiente ainda mais adequa-
do ao atendimento aos clientes.

AMBIENTAÇÃO

O hospital ambientou a sala de mamografia 
do Centro de Diagnóstico por Imagem com a figura 
de um jardim rosa com o objetivo de reduzir a 
sensação de medo e ansiedade durante a realização 
do exame. Além disso, motivos infantis coloriram a 
Enfermaria Pediátrica. 

90 ANOS DE ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO

 

O “Padre Albino” comemorou 90 anos de 
assistência à população no dia 26 de junho. A 
instituição gera trabalho direto para cerca de 
mil pessoas (mil famílias). Ao todo, 286 médicos 
compõem o corpo clínico do hospital, referência 
em média e alta complexidade para Catanduva 
e região. Para celebrar, a equipe do hospital 
programou missa em ação de graças na capela e 
ao término da celebração houve soltura de balões 
junto à população.

No dia 26 de junho, os clientes internados 
receberam cartão comemorativo e um cupcake 

oferecido pelo Serviço de Nutrição e Dietética. 
Os colaboradores comemoraram o aniversário do 
hospital com um café especial no dia 30 de junho 
no refeitório.

CASE PREMIADO 

O hospital venceu o prêmio Referências da 
Saúde 2016 com o case “OPME - Desafio na Gestão 
- Conflito de interesses”, inscrito no pilar Gestão Ad-
ministrativo-Financeira. Dos 151 cases inscritos, 75 
apresentaram o material na final. Entre os objetivos 
do projeto, a redução de custos, o aprimoramento 
dos processos em OPME e a busca por novos forne-
cedores no mercado, mantendo equilibrada a rela-
ção custo benefício para todos os envolvidos. O pro-
jeto já trouxe para a instituição a redução de 20% (R$ 
900 mil reais) nos gastos de OPME, comparados ao 
ano anterior, além da rastreabilidade do histórico de 
cada produto.

O Referências da Saúde é um estudo anual 
realizado pelo portal e revista Saúde Business com 
apoio da PwC e que tem como propósito retratar e 
destacar o grau de maturidade de gestão dos players 
do setor da saúde. O estudo do portal foi dividido 
em cinco diferentes pilares: gestão administrativo-
financeira; gestão de pessoas, gestão de tecnologia 
da informação, qualidade assistencial e governança 
corporativa. Os hospitais “Emilio Carlos” e “Padre 
Albino” participaram em todos os segmentos. 

BENCHMARKING

O Grupo de Prevenção e Cuidados com a 
Pele do hospital recebeu a visita dos profissionais 
responsáveis pelos serviços de prevenção e curativo 
da Unimed Lar Rio Preto para troca de experiências. 
A equipe conheceu as rotinas, os formulários e o 
fluxo. O hospital preconiza a Segurança do Paciente 
e, consequentemente, o trabalho de prevenção de 
úlcera por pressão é criterioso e de referência.

Hospital Padre Albino
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ATENDIMENTO

O hospital, que atende exclusivamente pelo 
SUS, registrou 5.677 internações e 71.588 atendi-
mentos no seu Ambulatório de Ensino. O Laboratório 
de Análises Clínicas fez 729.471 exames.

SERVIÇO SOCIAL

O Serviço Social é mediador entre o usuário e a 
instituição, que busca facilitar o acesso da população 
aos serviços oferecidos pelo SUS. Atua nos ambula-
tórios, nas enfermarias e no hospital em geral, de-
senvolvendo tratamento individual/familiar. Investi-
ga situações biopsicossociais e culturais que possam 
interferir no tratamento e na cura do paciente.

No atendimento ao usuário, o Serviço Social 
faz esclarecimentos, encaminhamentos, solicitações, 
contatos, entre outros. Em 2016 foram 31.900 atendi-
mentos, destacando-se:

   

ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR

O Serviço de Psicologia realizou 3.440 atendi-
mentos em pacientes internados e 701 avaliações 
ambulatoriais. Já o Serviço de Terapia Ocupacional 
contabilizou mais de 2.090 atendimentos e a Enfer-
magem, 9.280. A equipe de Nutrição e dietética fez 
330 atendimentos.

PARCERIA DO BEM

O Setor de Quimioterapia realizou no dia 9 
de maio confraternização para celebrar o Dia das 
Mães, comemorado no dia 10 de maio. Na ocasião, 
o curso de estética da UNORP de São José do Rio 
Preto promoveu ação integrativa em homenagem 
às pacientes, que fizeram as sobrancelhas com 
henna e receberam dicas de maquiagem para elevar 
a autoestima.

AMBULÂNCIAS

As ambulâncias da Fundação Padre Albino fa-
zem o transporte de pacientes entre os hospitais Pa-
dre Albino e Emílio Carlos 24 horas por dia para con-
sultas de urgência e exames de pacientes internados.

Hospital Emílio Carlos

HOSPITAL EMÍLIO CARLOS
(Atendimento 100% SUS)
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BIBLIOTECA MÓVEL

A Biblioteca Móvel, projeto desenvolvido 
em parceria com a Pastoral da Saúde, circula pelas 
enfermarias do hospital para atender aos pacientes. 
As revistas e periódicos ficam com o paciente durante 
a semana, sendo recolhidos na semana seguinte.

PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes/
CIPA do hospital e das Faculdades Integradas Padre 
Albino/FIPA, Gestão 2015/ 2016, promoveu nos dias 
24 e 25 de maio a 20ª Semana Interna de Prevenção 
de Acidentes do Trabalho/SIPAT.

A nutricionista Maria Ângela Figueiredo Tuma 
abordou o tema “Alimentação Saudável”. Os cuidados 
com a saúde para um bom desempenho profissional 
foi o tema da palestra do Dr. João Marcelo Caetano 
José Floridi Porcionato.

ALEITAMENTO MATERNO

O Consultório de Enfermagem/Sala de Assis-
tência ao Aleitamento Materno registrou 203 consul-
tas de aleitamento materno com orientação sobre o 
aleitamento materno e 58 curativos do coto umbi-
lical, totalizando 55 atendimentos. Entre as orienta-
ções, a importância do aleitamento materno exclu-
sivo até os seis meses de idade e os problemas que 
podem acontecer durante esse período.

ADEQUAÇÕES FÍSICAS 

Com estrutura e capacidade para atender 
diversas especialidades médicas, as enfermarias do 
hospital estão sendo remodeladas para melhoria do 
atendimento. Além disso, o Departamento de Obras 
coordenou a reestruturação da tubulação hidráulica 
dos consultórios dos Ambulatórios da Clínica 
Médica. A intervenção no espaço físico foi necessária 
para a melhoria da ambiência e, consequentemente, 
do atendimento.

NOVOS EQUIPAMENTOS

Em 2016, o hospital substituiu a autoclave Hi 
Vac Plus pela autoclave Hi Vac II, que possui sistema 
moderno e com uma câmara de maior capacidade. 
Também foi concretizado o processo de aquisição de 
um equipamento automatizado de coagulação CA 
500 Sysmex, permitindo aumentar significativamen-
te o número de exames realizados em 2016, qualifi-
cando o atendimento no ambulatório de especialida-
des do hospital.

EXEMPLO

A equipe da farmácia do hospital recebeu 
nos dias 03 e 07 de outubro alunos do curso técnico 
em farmácia do SENAC Catanduva para troca de 
experiências. Nas visitas, os visitantes observaram 
os progressos do hospital na gestão de recursos e 
medicamentos, além de debater temas relacionados 
à segurança do paciente.

PROJETO TERAPÊUTICO

O Serviço de Psicologia da área de Oncologia 
realiza encontros periódicos com os acompanhantes 
dos pacientes que fazem quimioterapia no hospital. 
O projeto “Da espera ao encontro” reúne familiares 
para a troca de experiências. Os encontros são me-
diados e têm o objetivo de facilitar a compreensão 
em relação ao tratamento do câncer. A ação integra 
o planejamento institucional de humanização desen-
volvido pelos hospitais da instituição.

QUIMIOTERAPIA

No mês de março o Setor de Quimioterapia foi 
decorado para a Páscoa com coelhinhos e entregues 
bombons aos pacientes com cartão de felicitações 
em nome da equipe multiprofissional. Já em junho 
foi realizada a tradicional Festa Junina para os 
pacientes, com doces, comidas típicas, decoração e 
muita música, tocada por sanfoneiro.
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CAMPANHAS PREVENTIVAS

Os hospitais aderiram à campanha Outubro 
Rosa com o objetivo de conscientizar seus 
colaboradores e clientes sobre a importância da 
prevenção do câncer de mama e colo de útero. Todas 
as sextas-feiras de outubro houve orientação nos 
ambulatórios de Mastologia e Oncologia do “Emílio 
Carlos”. No dia 14, a ONG Sempre Viva falou sobre 
o trabalho realizado pró-mulheres de todo o Brasil. 
No dia 21, a Associação Voluntária de Combate ao 
Câncer/AVCC de Catanduva realizou demonstração 
de produtos no saguão principal do hospital. No dia 
28, equipe multidisciplinar do hospital apresentou o 
Serviço de Oncologia para as usuárias do SUS e falou 
sobre os encaminhamentos, os exames preventivos, 
as leis e os diretos da paciente.

Com base no sucesso do Outubro Rosa, os 
hospitais realizaram a campanha Novembro Azul 
com diversas ações de conscientização sobre o 
câncer de próstata.

O Grupo de Prevenção e Cuidados com a Pele 
dos hospitais realiza constantemente campanhas de 
prevenção de úlceras por pressão com o objetivo 
de conscientizar os colaboradores e os cuidadores/ 
acompanhantes sobre o tema.

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

O Dia Mundial da Higienização das Mãos, 
comemorado no dia 5 de maio, foi celebrado 
pelos hospitais. Os computadores dos hospitais 
apresentaram, como protetor de tela, os cinco 
momentos da higienização das mãos para maior 

AÇÕES DESENVOLVIDAS
NOS DOIS HOSPITAIS

Ações desenvolvidas nos dois hospitais
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conscientização dos profissionais. Além disso, o 
Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, em 
parceria com o Serviço de Educação Continuada, 
ministrou treinamentos sobre a importância da 
higienização das mãos na prevenção da transmissão 
das infecções. A organização do evento expôs aos 
colaboradores uma faixa comemorativa e um painel.

A iniciativa é uma das práticas sugeridas pela 
Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do 
Paciente. 

EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA

A Educação Permanente realizou 66 treina-
mentos de educação continuada nos hospitais e 40 
por meio do Sistema de Teleconferência - EDUCA-
SUS, totalizando 40 participantes.

 
COMISSÃO INTRA-HOSPITALAR DE 
TRANSPLANTES

Criada para melhorar a notificação das mortes 
encefálicas e identificar potenciais doadores de 
órgãos, a Comissão Intra-Hospitalar de Captação de 
Órgãos e Tecidos tem sensibilidade, responsabilidade, 
seriedade, ética e habilidade política para conciliar 
diversos serviços, setores e profissionais dentro do 
hospital em torno do seu objetivo maior: a captação 
de órgãos e tecidos.

A Comissão de Doação de Órgãos dos hospitais, 
em parceria com o Banco de Olhos da região de 
Catanduva e com o apoio do Padre Albino Saúde, 
realizou no dia 27 de setembro, no Anfiteatro Padre 
Albino, o II Simpósio de Doação de Órgãos para o 
esclarecimento de temas como o diagnóstico de morte 
encefálica, a doação, a captação e o transplante de 
órgãos. A atividade gratuita contou com a participação 
de profissionais e alunos da área de saúde.

QUALIDADE COMPROVADA

Os hospitais obtiveram pela segunda vez 
a melhor avaliação dentre os participantes do 
Programa Santa Casa SUStentável do Estado de 
São Paulo. O “Emílio Carlos” é classificado como 
Estratégico e o “Padre Albino” como Estruturante. A 
avaliação dos hospitais acontece trimestralmente 
e é feita por comissões de monitoramento regional 
e estadual, sendo o período avaliado composto 
pelos meses de julho, agosto e setembro. Dos 103 
pontos preconizados, os hospitais “Emílio Carlos” 
e “Padre Albino” atingiram 93 cada, cumprindo 
90,29% das exigências.

O programa de auxílio às Santas Casas e 
hospitais filantrópicos do Estado de São Paulo, 
lançado em 2013, visa o auxílio aos hospitais 
filantrópicos por meio do incentivo financeiro 
que é concedido com o cumprimento de um 
conjunto de metas relacionadas aos indicadores 
da Resolução SS 39, de 09/04/2014 e classifica as 
instituições em três diferentes níveis: hospitais 
estruturantes, que são aqueles de referência em 
alta complexidade; hospitais estratégicos, os de 
média complexidade; hospitais de apoio, para 
atendimento e contra referência de pacientes de 
menor complexidade.

SAC E OUVIDORIA

Os Serviços de Atendimento ao Cliente/SACs 
dos hospitais são importantes elos de comunicação 
entre as unidades e os usuários. Visando a melhoria 
constante dos serviços oferecidos, colaboradores 
especializados realizam diariamente, em diferentes 
setores do hospital, pesquisa de satisfação para 
a obtenção dos indicadores de qualidade e o 
conhecimento das necessidades e expectativas 
dos clientes. 

Os clientes também podem opinar sobre 
os serviços ofertados pelo hospital por meio da 
Ouvidoria, que visa identificar e buscar soluções 
para as manifestações apresentadas. O setor 
implantou o sistema Ouvidor SES, preconizado pela 
Ouvidoria Central da Secretaria da Saúde do Estado 
de São Paulo.

Em 2016, o Serviço de Atendimento ao 
Cliente do Hospital Padre Albino realizou 31.019 
pesquisas de satisfação, 1.347 ouvidorias com 
800 elogios, totalizado 32.366 atendimentos. Já o 
Hospital Emílio Carlos contabilizou 4.204 pesquisas 
de satisfação, 264 ouvidorias, com 443 elogios, 
totalizando 4.468 atendimentos.

O relacionamento com o cliente tem sido 
aprimorado diariamente para que a credibilidade do 
serviço seja mantida. A gestão das informações tem 
permitido exaltar o sucesso do trabalho realizado 
pela instituição e por meio de diferentes ferramentas 
valorizar o empenho dos profissionais.

HUMANIZAÇÃO
 
Os hospitais desenvolvem ações humanizado-

ras e oferecem novas perspectivas para assistência 
multiprofissional ao paciente. Em 2016, o Centro In-
tegrado de Humanização/CIH fortaleceu os progra-
mas existentes na instituição.
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Os hospitais contam com o Grupo de Trabalho 
de Humanização/GTH, coletivo com a participação 
de profissionais de diversas áreas, responsável por 
sugerir ações e melhorias relacionadas ao tema. O 
“Emílio Carlos” e o “Padre Albino” integram o Núcleo 
de Educação Permanente e Humanização/NEPH 
da região de Catanduva, mediado pela Diretoria 
Regional da Saúde de São José do Rio Preto/DRS XV. 
Além disso, em parceria com as Faculdades Integradas 
Padre Albino/FIPA, discutem pautas ligadas à 
educação e saúde na Comissão de Integração de 
Ensino e Serviço/CIES do Noroeste Paulista.

VISITA ABERTA

A Visita Aberta é uma proposta das Políticas 
Nacional e Estadual de Humanização que tem 
o objetivo de ampliar o acesso dos visitantes às 
unidades de internação, de forma a garantir o 
elo entre o paciente, sua rede social e os diversos 
serviços de saúde, mantendo latente o projeto de 
vida do paciente. No Hospital Emílio Carlos o projeto 
é realizado desde 2009 e no Hospital Padre Albino 
desde 2011.

DATAS COMEMORATIVAS

As festividades em datas  comemorativas pro-
porcionam momentos de alegria e descontração, di-
minuindo a tensão do ambiente hospitalar - Dia da 
Criança, confraternização junina, Natal, entre outras, 
são lembradas.

A Hemodiálise e a Quimioterapia celebraram 
a páscoa, as festividades juninas e natalinas 
junto aos clientes com ambientação temática. A 
Pediatria também realizou festa julhina para os 
pacientes e acompanhantes no dia 7 de julho. 
A confraternização contou com a parceria do 
Projeto Dr. Sara & Cura, mantido pelo Rotary Club 
Catanduva. O Dia das Crianças, 12 de outubro, foi 
comemorado na Pediatria do Hospital Padre Albino 
no dia 11 de outubro.

Os hospitais tiveram decoração específica para 
o período do Natal. Além disso, as crianças interna-
das na Pediatria receberam brinquedos doados pela 
comunidade. Voluntários caracterizados de Papai 
Noel e Mamãe Noela visitaram os pacientes interna-
dos e para lembrar as festividades de final de ano, o 
Serviço de Nutrição e Dietética incrementou o cardá-
pio hospitalar e entregou aos clientes um mini pane-
tone.

DIA H

Os hospitais, em parceria como Ambulatório 
Médico de Especialidades/AME Catanduva, Faculda-
des Integradas Padre Albino/FIPA, Padre Albino Saú-
de e Recanto Monsenhor Albino, promoveram o 5º 
Simpósio de Humanização no dia 10 de novembro, 
no Anfiteatro Padre Albino, em Catanduva. O evento 
abordou temas ligados às Políticas Nacional e Esta-
dual de Humanização. A instituição apresentou as 
práticas ligadas ao tema e o acolhimento ao público 
foi realizado pelo Núcleo de Educação Permanen-
te, em parceria com o curso de Pedagogia da FIPA, 
sendo que uma dinâmica marcou o início do projeto 
“Doe gentilezas” nos hospitais.

O psicólogo e coach Luís Marino abordou a 
questão da presença e o gerenciamento das emoções 
do indivíduo para o atendimento humanizado e o 
Prof. Dr. João Marcelo Caetano José Floridi Porcionato 
abordou a formação do profissional da saúde no 
contexto da humanização.

O “Dia H” é realizado anualmente para médicos, 
residentes e clientes internos e externos. A intenção 
é melhorar a qualidade do atendimento em saúde, 
mediante a promoção de entretenimento, cultura e 
informação educacional que sensibilizem profissionais 
e, ao mesmo tempo, proporcione um ambiente de 
trabalho descontraído, acolhedor e humanizado.

HOMENAGEADO DO MÊS

O Grupo de Trabalho de Humanização dos 
hospitais, em parceria com a Administração e o 

Ações desenvolvidas nos dois hospitais
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Os certificados exibem as imagens de herói e 
heroína personalizados. Uma mensagem de felicitação 
pela coragem valoriza a colaboração do paciente.

PROJETO DOSE DE LEITURA

Com o objetivo de incentivar o hábito da leitura 
e levar o entretenimento aos pacientes, o projeto 
“Dose de Leitura” disponibiliza obras infantis e crônicas 
aos pacientes, acompanhantes e visitantes durante a 
permanência na unidade hospitalar. Para a realização 
das atividades, os hospitais dispõem de carrinhos 
expositores com exemplares de livros diversos de Laé 
de Souza dirigidos ao público infantil, juvenil e adulto. 

O projeto, em execução desde 2006, é aprova-
do pelo Ministério da Cultura.

ORIENTAÇÃO AOS ACOMPANHANTES

Todas terças e quintas-feiras foram promovidos 
encontros com os acompanhantes de pacientes dos 
hospitais com a distribuição do Manual de Orientações. 
Os acompanhantes são orientados quanto ao teor do 
manual, ou seja, sobre os seus direitos e deveres, e em 
seguida a palavra é aberta e eles podem esclarecer 
dúvidas, elogiar ou criticar em grupo ou em particular.

POLÍTICA DE SEGURANÇA DO PACIENTE

A Comissão de Gerenciamento de Risco e 
Segurança do Paciente realizou, no Anfiteatro Padre 

Departamento de Recursos Humanos, desenvolve a 
campanha “Homenageado do mês” com o objetivo 
de cultivar a humanização hospitalar. Os clientes 
internos e externos conhecem o funcionário 
homenageado de cada setor através da divulgação 
do nome no Jornal da Fundação Padre Albino. 
Periodicamente, as lideranças fazem a indicação 
com base no desempenho do colaborador nas 
avaliações mensais que seguem a política de 
recursos humanos. Além disso, os mesmos são 
convidados a contar a sua história profissional para 
a veiculação nos sites institucionais.

FELIZ ANIVERSÁRIO 

Baseados nas diretrizes e nos dispositivos 
da Política Nacional e Estadual de Humanização 
como, por exemplo, o acolhimento, os hospitais 
realizam o projeto “Feliz Aniversário”, voltado 
aos pacientes aniversariantes internados nas 
enfermarias. Os clientes recebem um cartão 
comemorativo e, de acordo com a prescrição 
médica, um cupcake. O projeto visa contribuir 
com o processo de humanização do atendimento, 
a partir de momentos de alegria e descontração e, 
consequentemente, auxiliar no bem-estar físico e 
emocional do paciente.

AÇÃO DE MARKETING E HUMANIZAÇÃO

A coleta de sangue para realização de exames 
laboratoriais costuma ser um momento delicado 
para o público infantil. Para incentivar as crianças 
a encararem a temida agulha sem estresse, os 
Laboratórios de Análises Clínicas dos hospitais 
criaram o Certificado de Coragem para entregar 
aos pequenos pacientes após os procedimentos a 
partir de janeiro de 2016. A ação tem o objetivo de 
fidelizar os clientes infantis por meio do atendimento 
humanizado e de qualidade. 

Ações desenvolvidas nos dois hospitais
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Albino, no dia 22 de dezembro, gincana envolvendo 
os colaboradores do “Padre Albino”. No “Emílio 
Carlos”, os colaboradores participaram de simulação 
realística. As atividades reuniram toda a equipe 
multiprofissional, pois o paciente necessita de ações 
que minimizem o risco dos eventos adversos da 
internação até a alta hospitalar. 

A segurança do paciente tem sido amplamente 
difundida pela Organização Mundial da Saúde/OMS 
e é uma das preocupações da Fundação Padre Albino, 
que preza assistência humanizada e de qualidade.

CERTIFICAÇÃO

Os laboratórios de análises clinicas dos hospi-
tais participam desde 1999 dos programas de ensaio 
de proficiência realizados pela empresa ControlLab, 
provedora habilitada pela Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária/ANVISA - Rede Brasileira de Labora-
tórios Analíticos em Saúde/Reblas. 

Os dois laboratórios estão inscritos nas áreas de 
Bacteriologia, Hematologia, Parasitologia, Urinálise, 
Bioquímica, Espectro, Liquor e Coagulação, sendo as 
práticas certificadas devido a excelência.

SUSTENTABILIDADE

O Núcleo de Educação Permanente, a Comu-
nicação e o setor de Manutenção, com apoio da 
administração hospitalar, realizaram no dia 29 de fe-
vereiro, no Anfiteatro Padre Albino e na sala de trei-
namentos do Hospital Emílio Carlos, encontros com 
as lideranças hospitalares para orientar sobre a cam-
panha interna de conscientização para economia de 
energia elétrica. A Fundação Padre Albino adotou o 
manual de práticas sustentáveis das Faculdades In-
tegradas Padre Albino/FIPA e do Colégio Catanduva 
e como ação lançou a campanha de economia de 
energia com a presença de gestores de todos os De-
partamentos.

Seguindo o mesmo conceito, os hospitais 
“Emilio Carlos” e “Padre Albino” reforçaram a neces-
sidade de todos aderirem à campanha e às práticas 
sustentáveis, pois implicam no resultado financeiro e 
operacional da instituição.

COMPROMISSO COM A QUALIDADE 
HOSPITALAR 

A administração hospitalar revitalizou o Núcleo 
da Qualidade e apresentou aos colaboradores o 
roteiro de trabalho do Programa de Compromisso 
com a Qualidade Hospitalar/CQH nos dias 15 e 16 

de junho no Anfiteatro Padre Albino. O modelo 
de excelência de gestão no setor da saúde visa 
contribuir com a melhoria contínua da qualidade 
no atendimento.  As práticas são encontradas em 
organizações líderes de “classe mundial”, que buscam 
se aperfeiçoar e se adaptar às mudanças globais. 

Durante o ano de 2016, o Núcleo da Qualidade 
dos hospitais trabalhou com o grupo de profissionais 
processos indicados pelo documento do CQH, que 
serve de base para a certificação hospitalar.

PROGRAMA 5S

Os hospitais aderiram ao Programa 5S em 
2016. Por meio do Controle de Qualidade Hospitalar, 
os colaboradores foram convidados a participar 
da metodologia, base de melhorias que incluem 
desde a organização dos setores de trabalho até a 
padronização dos processos.

Em junho, os colaboradores participaram do 
Dia do Descarte, ação inicial para o desenvolvimento 
do primeiro senso trabalhado - Utilização. No Hospital 
Padre Albino 1.437 itens foram descartados, sendo que 
425 foram reaproveitados. No Hospital Emílio Carlos, 778 
materiais sem utilização foram colocados à disposição 
do programa e 157 foram reutilizados por diferentes 
setores. Os produtos descartados e não reaproveitados 
pelos setores foram destinados à reciclagem.

O Departamento de Qualidade dos hospitais, 
em parceria com o Núcleo de Educação Permanente, 
coordenou especializações para auditores internos 
do 5S e colaboradores em geral.

Em julho, o Núcleo da Qualidade incentivou 
a utilização do Senso da Organização. Por meio de 
auditorias internas, os setores foram avaliados e re-
ceberam uma pontuação, de acordo com a aplicação 
do programa. Em agosto, os hospitais trabalharam o 
Senso da Limpeza e no mês de setembro o foco foi a 
Saúde. No final do ano, os setores participantes com 
pontuação de 80 a 100 foram certificados pela parti-
cipação no programa.

A metodologia 5S surgiu na década de 50, no 
Japão, e tem como objetivo apresentar resultados 
expressivos em relação à padronização dos processos.

Ações desenvolvidas nos dois hospitais
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MEDICINA PREVENTIVA

O Programa de Medicina Preventiva mantém 
grupos que contam com o apoio de equipe multi-
disciplinar que auxilia os clientes inscritos através 
de orientação médica, palestra e trabalho em grupo 
para controlar as doenças pré-diagnosticadas. Em ja-
neiro o plano iniciou as atividades dos grupos “Ema-
grecimento saudável”, “Qualidade de vida”, “Geren-
ciamento de paciente crônico” e “Infância saudável”.

A Medicina Preventiva também mantém grupo 
de Saúde Mental, com foco nos beneficiários acome-
tidos por quadros depressivos, para conscientização 
sobre a necessidade da adesão ao tratamento ambu-
latorial. A equipe realiza com regularidade caminha-
das orientadas por educador físico para estimular a 
prática de esportes, além de eventos como o curso 
para gestantes “Bebê de A a Z”.

AÇÕES COMEMORATIVAS

O PAS realizou ação comemorativa em home-
nagem ao Dia Internacional da Mulher (08 de mar-
ço). O plano desenvolveu orientações de prevenção 
à saúde no Garden Shopping Catanduva, que contou 
com a participação de pessoas da cidade e região.

O Dia Mundial da Higienização das Mãos (05 
de maio) foi evidenciado entre os profissionais e 
clientes, uma vez que a prática da lavagem correta 
das mãos é importante para a saúde dos indivíduos.

Durante o ano, o PAS desenvolveu diversas 
campanhas publicitárias para lembrar datas relevan-
tes como, por exemplo, Dia do Doador de Sangue, 
Dia da Luta contra a Aids, Dia do Médico, Dia do En-
fermeiro, Outubro Rosa entre outras.

INCENTIVO AO ESPORTE

Padre Albino Saúde

PADRE ALBINO SAÚDE
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Em 2016, o PAS incentivou a equipe Team 
Vaqueiro, que participa de diversos eventos 
esportivos como a Corrida Internacional de São 
Silvestre, principal corrida de rua da América Latina. 
O incentivo reforça a preocupação do plano com 
a promoção de saúde dos beneficiários e demais 
indivíduos.

SEMANA MONSENHOR ALBINO

O Padre Albino Saúde participou da XXV 
Semana Monsenhor Albino, realizada pela Fundação 
Padre Albino de 18 a 24 de setembro. Na ocasião, 
o plano realizou ações internas e direcionadas aos 
beneficiários: apresentação musical, café especial 
para funcionários, beneficiários e comunidade, 
oração em agradecimento ao Monsenhor Albino 
pelo legado deixado à comunidade, arrecadação de 
alimentos não perecíveis para o Recanto Monsenhor 
Albino, entre outras atividades.

No dia 24, o PAS participou do evento Fundação 
na Praça com oferta de exames de colesterol gratuitos 
à população e demais orientações de saúde.

ALERTA À SAÚDE

Em comemoração ao Dia Nacional da 
Hipertensão, o PAS realizou no dia 26 de abril 
orientação com o Dr. Talles de Azevedo Pinto voltada 
aos funcionários. Além disso, o plano desenvolveu 
ações de prevenção à saúde como aferição da 
pressão arterial e glicemia capilar nas empresas 
credenciadas.

O clínico médico e coordenador do Programa 
Medicina Preventiva do PAS, Dr. José Alves, ministrou 
palestra sobre a ação da influenza no dia 15 de maio 
para os colaboradores do plano de saúde.

O PAS orientou as colaboradoras e as 
beneficiárias do plano de saúde sobre a importância 
da prevenção do câncer de mama por meio do 
especialista Dr. Bruno Sabino. Com base no sucesso 
do Outubro Rosa, o plano realizou campanha contra 
o câncer de próstata em novembro.

PROGRAMA SAÚDE NAS EMPRESAS

Dentro da linha de cuidados da Medicina 
Preventiva, o Padre Albino Saúde realiza o programa 
“Saúde nas Empresas”.  O plano de saúde tem por 
objetivo fidelizar o beneficiário e elevar o grau de 
satisfação de todos os integrantes da sua carteira de 
clientes e as ações junto às empresas contribuem 
com essa meta.

Em 2016, os profissionais do PAS realizaram 
ações de prevenção à saúde nas empresas Mustang 
Pluron, Vitalex, Tron, Devito, Candeia, Posto Veni, 
Domingos Corá, Usina Nardini, Usina São Domingos, 
Matilat, entre outras.

BEBÊ DE A a Z

O plano realizou, no Anfiteatro Padre Albino, 
duas edições do tradicional curso para gestantes. As 
participantes receberam, gratuitamente, o auxílio 
dos profissionais das áreas de ginecologia, pediatria, 
enfermagem, nutrição e psicologia. A orientação foi 
direcionada às gestantes beneficiárias do PAS e às 
clientes do Sistema Único de Saúde - SUS.

ATIVISMO

O Padre Albino Saúde está sempre atento em 
relação às preconizações da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar - ANS. Nos dias 5 e 6 de agosto, o plano de 
saúde esteve representado no Simpósio Internacional 
de Desospitalização. Nos mesmo mês, a diretoria 
participou do XI Congresso Nacional das Operadoras 
Filantrópicas de Planos de Saúde, em Florianópolis/SC.

A equipe técnica participou de workshop 
de saúde promovido pela Associação Brasileira de 
Planos de Saúde - Abramge, em outubro de 2016, e 
constantemente tem como pauta as reuniões sobre 
a saúde suplementar e atualizações na área.

Padre Albino Saúde
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NOVA AMBIÊNCIA

Ambiência na saúde compreende o espaço físi-
co, social, profissional e de relações interpessoais que 
deve estar em sintonia com projeto de saúde voltado 
para a atenção acolhedora, resolutiva e humana. A 
Política Nacional de Humanização tem como uma de 
suas diretrizes a valorização da ambiência, com orga-
nização de espaços saudáveis e acolhedores de tra-
balho. Essa compreensão de ambiência como diretriz 
da Política Nacional de Humanização é norteada por 
três eixos principais: o espaço que visa a conforta-
bilidade; o espaço como ferramenta facilitadora do 
processo de trabalho e a ambiência como espaço de 
encontros entre os sujeitos.

Baseado neste contexto, o GTH - Grupo de 
Trabalho de Humanização do Ambulatório Médico 
de Especialidades/AME Catanduva adesivou o 
consultório de Neuropediatria com motivos infantis, 

o que contribuiu para diminuir a sensação de medo 
e ansiedade dos pacientes durante as consultas. O 
AME Catanduva atende, em média, 230 crianças/mês 
de até 12 anos.

AME REFRESCA A LEITURA

O Ambulatório está desenvolvendo o projeto 
de humanização “AME refresca a leitura” para os 
clientes internos (funcionários) e externos (pacientes). 
Para os funcionários foi instalado um nicho na sala de 
descanso e para os pacientes uma geladeira no hall 
de atendimento dos guichês contendo livros doados 
pelos pacientes e funcionários. O interessado escolhe 
um livro para ler enquanto aguarda o atendimento. 
Se quiser levar para casa deve preencher uma 
requisição na recepção e fica com o livro por até uma 
semana, podendo revalidar por mais uma semana.

O projeto teve o apoio dos funcionários, do 
CIH/Centro Integrado de Humanização, GTH/Grupo 
de Trabalho de Humanização e Administração.

BRIGADA DA DENGUE

O visitador da EMCAa - Equipe Municipal 
de Combate ao Aedes aegypti, Alexandre Landin, 
ministrou treinamento para formação da Brigada da 
Dengue. O treinamento foi realizado no próprio AME 

Ambulatório Médico de Especialidades - AME

AMBULATÓRIO MÉDICO DE 
ESPECIALIDADES - AME
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no dia 05 de fevereiro, a partir das 8h30, com aulas 
teóricas e práticas.

DIA DA FAXINA CONTRA O AEDES

Com uma tenda armada na entrada do prédio, 
o AME realizou dia 24 de fevereiro o Dia da faxina 
contra o Aedes aegypti. Os funcionários distribuíram 
folhetos e deram orientações sobre o tema o dia todo 
à população, através de uma caixa de som.

SE FOR FALTAR, AVISE!

Dando continuidade ao projeto “AME ao 
próximo” para redução do absenteísmo, o AME visitou 
municípios atendidos para divulgação da campanha. 
Em tenda instalada na praça central ou diante das UBS 
dos municípios foi divulgada a música educativa do 
projeto e distribuídos folhetos com informações ao 
cidadão sobre o seu compromisso com a redução do 
absenteísmo.

O AME Catanduva visitou as cidades de 
Palmares Paulista, Elisiário, Sales, Itajobi, Marapoama, 
Novo Horizonte, Urupês, Catiguá, Paraíso, Pirangi, 
Pindorama, Novais, Irapuã, Tabapuã, Santa Adélia, 
Fernando Prestes, Ariranha e Embaúba e todas as 
Unidades de Saúde da Família e Unidades Básicas de 
Saúde de Catanduva no período de 07 de abril a 27 
de junho. Na oportunidade também foram visitadas 
as escolas públicas e os alunos, orientados sobre a 
importância de avisar a falta, levaram folhetos para os 
pais, amigos e vizinhos, ajudando assim na divulgação. 
A Unidade atende várias especialidades e exames. 
Após o agendamento da consulta ou do exame, caso 
não possa comparecer, o paciente deve avisar com 

antecedência de no mínimo 04 (quatro) dias para a 
vaga ser reaproveitada, com a colocação de outro 
paciente que já está esperando na mesma fila.

DIA DAS MÃES

O CIH - Centro Integrado de Humanização, 
a Administração e o GTH - Grupo de Trabalho de 
Humanização prestaram homenagem às mães dia 06 
de maio nos períodos da manhã e tarde. Enquanto 
as mães aguardavam as consultas e exames foram 
distribuídos bombons enfeitados com pétalas de 
rosa; as mães funcionárias também receberam a 
homenagem.

PALESTRAS MENSAIS

Como parte do projeto de humanização “AME 
refresca a leitura”, a nutricionista Berenice Laís de 
Campos ministrou a palestra “Viva com esperança - 
segredos para se ter saúde e qualidade de vida” no dia 
22 de abril, às 13h30, na sala de treinamento do AME.

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes/
CIPA, Gestão 2016/2017, promoveu dia 13 de maio a 
sua palestra mensal. A coach de ‘’Bem estar’’ Flávia 
Motta falou sobre “Paixão e movimento”, a partir das 
13h30, na sala de treinamento.

No dia 17 de junho, às 13h30, na palestra 
mensal da CIPA, a endocrinologista Marina Canozo 
Lahr abordou o tema “Dislipidemia”, a partir das 
13h30, na sala de treinamento.

A CIPA promoveu dia 15 de julho a sua palestra 
mensal. A fisioterapeuta da Unidade Natália Clemente 
Casagrande abordou o tema “A importância de uma 
boa postura” às 12h00 na sala de treinamento.

Ambulatório Médico de Especialidades - AME
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A CCIH/Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar promoveu sua primeira palestra no dia 27 
de julho, às 11h00, na sala de treinamento. O médico 
infectologista Arlindo Schiesari Júnior abordou o 
tema Higienização das mãos.

A palestra mensal da CIPA de agosto foi no dia 
19 quando o tema “Reeducação alimentar: alimente-
se bem e viva melhor” foi abordado pelo nutricionista 
Matheus Lopreto. Em setembro, no dia 23, o tema foi 
“Infecção do trato urinário” pela enfermeira Rayani 
de Souza Tavares.

A CIPA promoveu sua palestra mensal dia 09 
de dezembro, as 13h30. O Sr. Luís Liossi, membro do 
GASA - Grupo de Apoio e Solidariedade ao Paciente 
com AIDS, e o Técnico de prevenção do programa 
DST/AIDS do município de Catanduva, Gustavo 
Mazoni, abordaram o tema “Como viver com AIDS”.

DIA DOS PAIS

O Dia dos Pais foi comemorado no dia 12 de 
agosto, às 10h00, na sala de treinamento, com culto 
ministrado pelo Pastor Benones dos Santos. Os pais 
da Unidade receberam uma caixinha de madeira 
com mensagem e bombom.

SETEMBRO VERMELHO

Para alertar e prevenir colaboradores e usuários 
da unidade sobre a importância da prevenção da 
hipertensão arterial e do diabetes, da prática de 
exercícios regulares e da realização de exames 
periódicos para diagnóstico precoce e incentivar 
melhorias nas rotinas de alimentação foi realizado, 
através do Centro Integrado de Humanização e do 
Grupo de Trabalho de Humanização, o “Setembro 
Vermelho”. No dia 21, o médico Victor Gustavo 
Othero Vidal ministrou a palestra “Vivendo bem com 
diabetes” a funcionários e usuários.

OUTUBRO ROSA

O Ambulatório promoveu palestra referente 
ao Outubro Rosa para alertar e conscientizar as 
suas colaboradoras e clientes sobre a importância 
da prevenção do câncer de mama, colo de útero e 
realização do autoexame. No dia 10 de outubro, Dr. 
Bruno Christiani Sabino falou sobre “Rastreamento e 
prevenção do câncer de mama” a partir das 13h00.

Durante o mês foram distribuídos folhetos 
com orientações sobre o câncer de mama; a proteção 
de tela nos computadores teve fundo rosa; no painel 
eletrônico de senha sequencial foram divulgados 

vídeos educacionais; sachê perfumado na cor rosa 
foi distribuído para as mulheres que passaram pela 
primeira consulta com o Mastologista; topiarias de 
rosas foram colocadas na recepção central, postos 
I e II; na fachada da unidade foi colocado o laço 
representando o mês e banner alusivo ao movimento 
na entrada da unidade. As colaboradoras usaram 
echarpes rosa e os colaboradores fita rosa na camisa 
durante o mês.

O projeto foi de responsabilidade do Centro 
Integrado de Humanização (CIH), Grupo de Trabalho 
de Humanização (GTH), Administração e Enfermagem.

 
NOVEMBRO AZUL

Em novembro, para marcar o movimento “No-
vembro Azul”, o urologista Fernando Martins Rodri-
gues falou para clientes e funcionários sobre preven-
ção de câncer de próstata. A palestra foi ministrada 
no dia 11, às 13h00, na recepção da Unidade.

Folhetos com orientações do câncer de 
próstata foram distribuídos; a proteção de tela nos 
computadores teve fundo azul; vídeos educacionais 
foram divulgados no painel eletrônico de senha 
sequencial; chaveiro em formato de bigode foi 
distribuído para os pacientes que passaram pela 
primeira consulta com Urologistas; na fachada da 
unidade foi colocado o laço azul representando o 
mês, e na entrada da unidade banner alusivo ao 
movimento. As colaboradoras usaram echarpe azul 
e os colaboradores fita azul na camisa durante o mês.

SIPAT

A Semana Interna de Prevenção de Acidentes 
no Trabalho/SIPAT foi promovida em novembro. 
No dia 10, palestra sobre DST/AIDS com Gustavo 
Mazoni, às 13h30, na sala de treinamento, e no dia 11, 
às 13h30, palestra motivacional com o apresentador 
e radialista David Luís com o tema “Inovando com 
qualidade, produtividade e excelência”. A CIPA 
montou mesa para demonstração de EPIs e sorteou 
brindes para os colaboradores.
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O Recanto Monsenhor Albino realiza, para os 
seus idosos de ambos os sexos, diversas atividades 
recreativas, religiosas, de entretenimento, passeios 
e comemorações, assim como palestras para seus 
funcionários.

CAFÉ ESPECIAL

No mês de janeiro foram realizadas as ativida-
des permanentes e mensais Café Especial e come-
moração dos aniversários dos idosos. O objetivo do 
Café Especial é a comunicação, interação com toda 
a equipe e qualidade de vida no ambiente de traba-
lho. Já a comemoração dos  aniversariantes do mês 
objetiva a inclusão social e a humanização. Os idosos 
recebem presentes simbólicos.

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS

No dia 03 de fevereiro, a Educação Permanente 
promoveu treinamento sobre administração de 
medicamentos para a Equipe Multiprofissional. O 
Farmacêutico Belmiro Morgado Junior abordou 
o tema “Segurança do paciente na prescrição, 
dispensação e, sobretudo, no uso dos medicamentos”.

SEMANA DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA E 
EXPOSIÇÃO

No período de 26 a 29 de abril, das 15h00 
às 16h00, foi promovida a 1ª Semana de produção 
artística da Terceira Idade do Recanto e a exposição 
Idosos produtivos. Nesse período foram expostas 

Recanto Monsenhor Albino

RECANTO MONSENHOR
ALBINO
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fotos dos trabalhos produzidos com os idosos 
pelos setores de Terapia Ocupacional, Psicologia, 
Fonoaudiologia e Fisioterapia e demonstração in 
loco das atividades de cada setor.

No dia 27 um chá da tarde, das 15h00 às 
16h00, reuniu familiares e amigos de idosos e a 
Equipe de Enfermagem do Recanto disponibilizou 
uma Técnica em Enfermagem para aferir a pressão 
dos convidados.

SEMANA DE ENFERMAGEM

Dentro da programação da Semana de 
Enfermagem da Fundação Padre Albino e Instituições 
formadoras de Catanduva, de 9 a 13 de maio, duas 
palestras foram ministradas no Recanto. No dia, 
12, às 10h00, o Dr. Marcos Antonio Lopes, médico 
endocrinologista e diabetologista e docente do 
curso de Medicina da FIPA, abordou “Diabetes: tipos 
e complicações”. No dia 11, às 9h00, o Enfermeiro 
Benedito Carlos Rodrigues, Gerente de Serviços 

de Saúde do Hospital Emílio Carlos, falou sobre 
“Felicidade e autoestima”.

A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NA INSTITUIÇÃO

O Setor de Educação Continuada e o Serviço 
Social promoveram no dia 26 de novembro, às 13h00, 
reunião com familiares dos idosos atendidos pela 
instituição. Na sala do Setor de Educação Permanente 
e Continuada, a Assistente Social abordou o tema “A 
importância da família na instituição”.

O Setor promoveu, também, nos dias 24 e 
25 de novembro, às 9h00 e às 13h00, treinamento/
palestra com o tema “5 S”, ministrada pela psicóloga 
e Coordenadora de Responsabilidade Social da Usina 
Cofco Agri - Catanduva, Eliete  P. da Silva Benetti.

CAFÉ HUMANIZADO

O Grupo de Humanização do Recanto promoveu 
no final de cada mês o Café humanizado, um momento 
de confraternização entre a equipe. Mensalmente, 
também, são comemorados os aniversários dos idosos.

 
SEMANA DO IDOSO

A Semana do Idoso foi realizada de 26 a 30 de 
setembro. Na segunda-feira (26), os idosos foram à 
Pizzaria Cascata; na terça-feira (27) o Baile da Prima-
vera teve músicas dos anos 50, 60 e 70 e bolo doado 
pelo Posto Venni; no dia 28, passeio na Chácara Bu-
niak, com música ao vivo do Blackout Samba, lanche 
e sorvete doado pela Sorveteria Popular; dia 29, às 
14h00, Tarde do Pastel, seguida de entretenimento, e 
dia 30, missa de encerramento celebrada pelo Padre 
Francisco e às 13h30 passeio no shopping seguido 
de lanche na praça de alimentação.

 
BIBLIOTECA

A biblioteca, composta por livros religiosos, 
científicos, literatura brasileira, literatura infanto-
juvenil e literatura estrangeira, empresta livros aos 
funcionários, seus filhos e para os idosos.
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VISITAS

O museu recebeu 1.852 visitantes, sendo 1.512 
de Catanduva, 312 de outras 55 cidades paulistas, 27 
de cidades de outros Estados e uma de outro país 
(Dalmer, Haiti). Todos os visitantes, individualmente 
ou em grupo, foram acompanhados com explicações 
sobre o acervo, vida e obra do Padre Albino. Os 
que foram fazer pesquisas, além de franqueada a 
Hemeroteca, tiveram orientação sobre os assuntos 
pesquisados.

 O museu recebeu, ainda, a visita de vários 
grupos: alunos e professores do Colégio Objetivo; 
alunos dos cursos de História e Pedagogia da 
FAFICA; alunos da EE Antonio Maximiano Rodrigues 
e EE Paulo de Lima Correa; alunos da Catequese da 

Paróquia Santo Expedito; alunos de duas classes do 
Infantil da Associação Espírita Beneficente “Paulo de 
Tarso”; alunos de Pedagogia da FIPA; integrantes do 
Grupo de Cursilho “Nossa Senhora de Fátima”; alunos 
do Colégio Catanduva; alunos e funcionários do 
SENAC de Catanduva e alunos do CETEC.

ATIVIDADES

O museu participou de várias solenidades, 
divulgando, assim sua atividade, como no evento 
“Fundação Padre Albino na Praça”; na TV Imaculada, 
por ocasião do 90º aniversário do início do funcio-
namento do Hospital Padre Albino, e na TV TEM, em 
programa sobre as telas de Benedito Calixto na Igreja 
Matriz.

Museu Padre Albino

MUSEU PADRE ALBINO
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O museu recebeu fotos dos mais variados 
assuntos, livros e revistas que se enquadram na 
Hemeroteca e até algumas peças avulsas antigas.

EXPOSIÇÕES

O museu emprestou os quadros expositores 
e montou a exposição fotográfica “Sensibilidades e 
Migrações”, organizada pelo NAE (Núcleo de Apoio 
ao Estudante) da FIPA, no Câmpus Sede e Câmpus 
São Francisco, com 63 fotos, no período de 03 a 29 
de fevereiro. 

Na sede do museu, organizou a exposição 
fotográfica “90 anos do Hospital Padre Albino” no 
período de 20 a 28 de setembro. No dia 24 levou 
parte dessa exposição para a Praça Monsenhor 
Albino no evento “Fundação Padre Albino na Praça”.

DADOS

Número de peças do acervo: 
2015 = 1810
2016 = 1832
Número de pastas/arquivos para pesquisas:
2015 = 319
2016 = 407
Fotos = 20 caixas, com mais de 2.000 fotos de vários 
assuntos e épocas.
Pinacoteca = 42 telas e 06 banners lembrando ações 
do Padre Albino.

No início do ano são enviados convites para 
todas as escolas estaduais e municipais, Equipes de 
Catequese de todas as Paróquias, bem como à FIPA, 
FAFICA e FATEC, para que professores e alunos das 
várias séries e cursos visitem o Museu, seja para 
conhecê-lo, seja para pesquisas. 

PESQUISAS 

A Hemeroteca da Sala da Imprensa e autores 
catanduvenses foi bastante procurada e visitada 
por alunos de diversas séries e cursos de escolas e 
faculdades para TCC - Trabalhos de Conclusão de 
Curso e também por particulares, para trabalhos 
solicitados ou pesquisas individuais, por jornalistas e 
colunistas, para suas matérias em jornais e revistas.  
Com isso, o museu registrou 74 pesquisas.

ACERVO
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MUTIRÃO CONTRA A DENGUE

O Colégio realizou no dia 15 de fevereiro o Dia 
D contra a Dengue. A ação é realizada uma vez por 
mês em caráter de mutirão. Neste dia os funcionários 
intensificaram e redobraram a atenção, cada um em 
seu setor, nas áreas de risco, que podem ser foco de 
criadouro do mosquito.

CONTRA O AEDES AEGYPTI 

O Colégio iniciou dia 08 de abril projeto de 
combate ao mosquito Aedes Aegypti integrado 
ao 1º Encontro Vivência e Socialização, que tem 
a participação dos pais. O projeto envolveu os 
alunos do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental, na 
faixa etária de 07 a 10 anos. Através de uma peça 
teatral, que mostrou como o desperdício e o mau 
uso da água podem criar um ambiente agradável 
e propício ao mosquito Aedes aegypti, os pais 
foram conscientizados sobre a importância de 
evitar desperdício de água e como utilizá-la com 
inteligência. Encerrado o teatro, as professoras 
lançaram um desafio às crianças, intituladas 
“detetives”, a procurarem focos em suas casas ou 
em casas próximas ou conhecidas para realizarem e 
registrarem as ações de combate ao mosquito.

Colégio Catanduva

COLÉGIO CATANDUVA
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O projeto foi finalizado no dia 20 de abril, com 
ação externa - passeata no entorno do Colégio.

AFERIÇÃO DE PRESSÃO

No dia 10 de abril, os alunos do curso de Técnico 
em Enfermagem participaram da “Caminhada 
contra o câncer - um grande passo para a vida”, 
promovida pela Fundação Padre Albino e Hospital 
de Câncer de Catanduva na pista de caminhada do 
Aeroclube de Catanduva. Os alunos, acompanhados 
pela Coordenação do curso, aferiram a pressão dos 
participantes, antes e depois da caminhada, que 
reuniu 300 pessoas.

Na tarde do dia 27 de novembro, os alunos do 
curso, acompanhados pela direção e coordenação, 
aferiram a pressão da comunidade da cidade de 
Palmares Paulista. Os alunos aferiram a pressão de 
50 pessoas.

SOLIDARIEDADE NÃO TEM IDADE

O Colégio realizou no dia 23 de setembro o       
II Show de Talentos e a campanha “Solidariedade 
não tem idade” com a participação de seus alunos. 
As apresentações tiveram início às 19h00, na quadra 
de esportes.

A campanha “Solidariedade não tem idade” ar-
recadou, na entrada do show, os seguintes produtos 
de higiene pessoal: 575 unidades de sabonetes; 178 
unidades de pastas de dente; 30 unidades de xam-
pu; 23 unidades de condicionadores de cabelo; 29 
unidades de escovas de dente; 22 unidades de pa-
pel higiênico; 06 unidades diversas (cremes e deso-
dorantes), totalizando 863 unidades de produtos de 
higiene doadas ao Recanto Monsenhor Albino.

DOAÇÃO DE BRINQUEDOS

O Colégio realiza anualmente, no Natal, 
a campanha “Solidariedade não tem idade” em 
parceria com o curso de Pedagogia da FIPA para 
arrecadação de brinquedos usados, mas em bom 
estado, destinados à Pediatria do Hospital Padre 
Albino e a crianças carentes do município. Neste ano 
a campanha foi realizada no período de 09 a 19 de 
novembro.

Alunos da Educação Infantil ao Ensino Funda-
mental I colaboraram com a campanha doando 725 
brinquedos, resultando em 18 pacotes de presentes. 
Além da Pediatria do Hospital Padre Albino, as enti-
dades beneficiadas foram a Casa da Criança Sinhari-
nha Netto, o Projeto Jardim Alpino e o Projeto Ami-
gos da criança do Lar Espírita Mensageiros do Amor, 
do Jardim Imperial.
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CAMPANHA CONTRA O TROTE

Realizada no período dos exames vestibulares 
do curso de Medicina e do Unificado, a Campanha 
de conscientização sobre o trote também foi feita 
na rematrícula dos alunos, nos meses de janeiro e 
fevereiro, e início das aulas. A FIPA tem uma comissão 
permanente anti-trote.

AULA INAUGURAL ARRECADA ALIMENTOS

No dia 3 de fevereiro, às 19h30, no SESC Catan-
duva, a FIPA, através do Núcleo de Apoio ao Estudan-
te (NAE), promoveu aula inaugural para recepcionar 
os alunos ingressantes dos cursos de Administração, 
Biomedicina, Direito, Educação Física (Bacharelado 
e Licenciatura), Enfermagem e Pedagogia. Os novos 
alunos assistiram ao vídeo institucional e receberam 
as boas-vindas do Diretor Geral, Dr. Nelson Jimenes. 
Em seguida o Grupo Cia Jovem Alexandre Mendes 
Ballet apresentou a coreografia medieval “Em bus-
ca do desconhecido”. Encerrando a aula inaugural, o 

Prof. Alexandre Garcia Carneiro ministrou a palestra 
“Gestão estratégica das emoções”. Os alunos levaram 
um quilo de alimento não perecível para a Coleta 
solidária, destinada a entidades beneficentes de Ca-
tanduva. No total foram arrecadados 240 quilos de 
alimentos.

Os calouros da 47ª Turma do curso de Me-
dicina foram recebidos no dia 15 de fevereiro, com 
aula inaugural organizada pelo Núcleo de Apoio 
ao Estudante (NAE). Os novos alunos receberam as 
boas vindas do Vice-Diretor, Prof. Sidnei Stuchi, que 
contou a história do curso, e da Coordenadora do 
curso, Profª Drª Terezinha Soares Biscegli, que falou 
sobre a qualidade do curso. Em seguida, os alunos 
assistiram a palestra motivacional do Dr. Jorge Luís 
dos Santos Valiatti, professor e ex-aluno do curso. Os 
membros do NAE, Prof. Marcos Venício Braz de Assis, 
Profª Drª Ana Paula Girol e Profª Mª Luciana de Souza 
Cione Basto falaram sobre a importância do Núcleo 
para a comunicação e interação do aluno com a ins-
tituição. Às 14h00, os calouros foram recepcionados 
pelos membros do Centro Acadêmico Emílio Ribas, 
que contaram experiências de como é ser aluno da 
FIPA e os levaram para conhecer as dependências do 
Câmpus Sede. No dia 16, às 8h00, os novos acadêmi-
cos conheceram as Ligas e os projetos do curso e às 
14h00 participaram de atividades esportivas com os 
alunos da Atlética.

Faculdades Integradas Padre Albino - FIPA

FACULDADES INTEGRADAS 
PADRE ALBINO - FIPA
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ADEQUAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE

Com base na pesquisa realizada sobre inclusão 
no ensino superior, o NEI - Núcleo de Educação 
Inclusiva realizou diversas adequações no Câmpus 
Sede. O objetivo foi estabelecer referenciais de 
acessibilidade necessários para a organização 
de práticas inclusivas na instituição, remodelar o 
ambiente físico-arquitetônico em função desses 
referenciais e criar uma cultura de acessibilidade na 
comunidade acadêmica, um dos objetivos da FIPA.

O balcão da Biblioteca Cheddi Gattaz foi 
rebaixado, instaladas placas de sinalização tátil 
(em braile) indicando as salas de aula, biblioteca, 
laboratórios etc, instalado o sistema de sinalização 
sonora “digital voice” nos elevadores e rebaixados os 
balcões de atendimento das secretarias e tesouraria.

ESPAÇO BEBÊ UNIVERSITÁRIO

Pensando na responsabilidade social como 
Instituição de Ensino Superior e na alta porcentagem 
de alunas mulheres e dessas muitas mães de recém-
nascidos, a FIPA implantou o Espaço bebê universitário.

O Espaço foi pensado na mãe com suas 
necessidades específicas, ou seja, elevador próximo, 
proporcionando total conforto a ela quando, inclusive, 
precisa usar carrinho de bebê para locomoção da 
criança. O espaço foi adaptado de acordo com as 
necessidades da aluna para amamentar o bebê: 
possui trocador de fraldas, pia para higienização, 
sofás e decoração específica. O atual espaço tem 

atendido as necessidades da mãe e do bebê; porém, 
a intenção é aprimorá-lo cada vez mais.

PESSOA COM DEFICIÊNCIA

A FIPA participou de 15 a 20 de agosto da 
Semana Municipal da Pessoa com Deficiência, 
que teve por tema “Todos juntos pela inclusão” e 
várias atividades. No dia 16, às 19h30, no Câmpus 
Sede, foi ministrada a palestra “Inclusão social e a 
pessoa com deficiência: o que você tem a ver com 
isso?; no dia 17, às 19h30, a palestra “O trabalho 
multidisciplinar com pessoas com deficiência”, 
pela Equipe Multidisciplinar da APAE Catanduva, e 
no dia 18, às 20h00, Roda de conversa com atletas 
com deficiência e alunos de Educação Física, com a 
participação de alunos dos cursos de Licenciatura e 
Bacharelado em Educação Física.

Os alunos da FIPA participaram de atividades 
em outros locais. A Semana foi realizada pela 
Prefeitura de Catanduva, Conselho Municipal da 
Pessoa com Deficiência e APAE em parceria com a 
FIPA e outras entidades.

SELO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

A FIPA recebeu pela sétima vez consecutiva 
o selo de “Instituição Socialmente Responsável” 
2016-2017 da ABMES (Associação Brasileira de 
Mantenedoras de Ensino Superior). A outorga do 
selo decorre da participação da FIPA nas atividades 
de extensão da Semana de Responsabilidade Social, 
instituída pela ABMES entre 12 e 17 de setembro, 
bem como das demais desenvolvidas no decorrer 
de 2016.

Os cursos de Medicina, através de Ligas, e de 
Pedagogia desenvolveram ações de responsabilidade 
social na Praça Monsenhor Albino no dia 17 de 
setembro, das 9h00 às 12h00. A Liga de Pediatria do 
curso de Medicina abordou a população para tratar 
sobre o tema “Alimentação infantil”; a de Medicina da 
Família sobre os cuidados e os sintomas da Dengue, e a 
Liga de Endocrinologia e Diabetologia aferiu glicemia, 
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pressão arterial e Índice de Massa Corporal. Ao todo, 
as Ligas atenderam aproximadamente 350 pessoas.

Alunas do 2° ano do curso de Pedagogia 
desenvolveram o projeto “Combate ao mosquito 
Aedes Aegypti”. A ação buscou interagir com 
as crianças, utilizando estratégias e recursos 
pedagógicos elaborados no curso, como jogos, 
oficinas pedagógicas e cartazes explicativos de 
conscientização de combate ao mosquito.

Já o curso de Administração promoveu, no 
Câmpus São Francisco, o 5º Encontro Bairro-Escola 
de Responsabilidade Social. Com a presença de 
mais de 160 pessoas, entre convidados do bairro, 
pais de alunos e alunos, foram apresentados os 
projetos de responsabilidade social do curso - GDP/
Grupo de Desenvolvimento Profissional; Faeca 
Júnior - Empresa de Consultoria; Direitos Humanos, 
relações étnico-raciais e cidadania; Encontro sobre o 
meio ambiente; Informática inclusiva para crianças; 
O ABC da Informática e Inclusão digital ao alcance 
dos deficientes visuais. Após as apresentações dos 
projetos foi ministrada palestra motivacional musical 
pelo convidado Renato Bragiato (deficiente visual), 
da cidade de São Manuel/SP, com o tema “O mundo 
dos meus sonhos: escolha ou sorte”. Após a palestra 
os convidados foram ao Laboratório de Informática 
onde viram os deficientes visuais presentes operarem 
o computador.

No dia 13 de setembro, a Faculdade da Terceira 
Idade do curso de Educação Física/Licenciatura 
promoveu o tradicional café solidário com os idosos 
do Recanto Monsenhor Albino. Entre as atividades 
desenvolvidas, música e atividade física de alongamento 
com o Prof. Rafael Repisso. As alunas doaram ao Recanto 
300 kg de alimentos arrecadados juntamente com os 
alunos de Licenciatura e Bacharelado.

RODA DE CONVERSA

No dia 28 de outubro, às 15h00, na área 
externa do Hospital Emílio Carlos, alunas do curso 
de Enfermagem, acompanhadas pela Profª Antonia 
de Fátima Zanchetta Serradilha, participaram da                   

I Roda de Conversa “Outubro Rosa”, promovida pela 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes/CIPA. 
A roda de conversa foi dirigida para funcionárias da 
Fundação e contou com a participação e depoimento 
de mulheres membros da AVCC de Catanduva que 
venceram a doença. O objetivo foi promover ação 
de prevenção e promoção da saúde, chamando a 
atenção para a importância dos cuidados com a 
saúde da mama.

As alunas deram orientações sobre o autoexa-
me, demonstrando o procedimento, mostraram às 
funcionárias a prótese mamária “mama amiga” que 
auxilia no reconhecimento de nódulos, esclareceram 
dúvidas e falaram sobre a necessidade da detecção 
precoce do câncer de mama para maior chance de 
cura e a importância da realização de exames regu-
larmente.

NOVEMBRO AZUL

No dia 25 de novembro, às 14h00, na sala de 
espera da Oftalmologia/Glaucoma do Hospital Emílio 
Carlos, foi realizada a Roda de Conversa “Novembro 
Azul” sobre a saúde do homem, promoção da CIPA, 
em parceria com o SESMT - Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho.

O médico urologista Sérgio Luís Tagliari tratou 
sobre o câncer de próstata, incidência da doença, a 
importância do diagnóstico precoce e de exames de 
prevenção, do exame periódico para homens com 
idade acima de 45 anos, da diferença na precisão 
dos exames de dosagem de Antígeno Prostático 
Específico (PSA), do toque retal e sobre o preconceito 
e a recusa que ainda existe por parte de muitos 
homens sobre esse exame. O objetivo foi promover 
ações de conscientização, prevenção e promoção da 
saúde, chamando a atenção para a importância dos 
cuidados com a saúde do homem.

CAMPANHAS

Para marcar o Dia Internacional da Pessoa com 
Deficiência (03 de dezembro), instituído pelas Nações 

Faculdades Integradas Padre Albino - FIPA
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Unidas em 1992, o Núcleo de Educação Inclusiva 
(NEI) promoveu a campanha de conscientização 
“Igualdade e oportunidade a todos os cidadãos”. 
Cartazes e faixas foram colocados no Câmpus Sede 
e no Câmpus São Francisco divulgando a campanha.

Desde sua criação, em 2013, o NEI promove 
ações no sentido de eliminar barreiras arquitetônicas, 
comunicacionais e atitudinais que poderiam dificultar 
o acesso e convivência das pessoas com deficiência na 
instituição. Com a divulgação desta data comemorativa, 
o NEI teve o objetivo de sensibilizar a comunidade 
acadêmica sobre a importância de assegurar a 
acessibilidade e inclusão social e educacional.

CONSCIÊNCIA NEGRA

O Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, 
foi comemorando com campanha realizada de 20 
a 27 daquele mês. O NEI realizou a Campanha de 
conscientização “Semana da Consciência Negra”. 
Cartazes e faixas foram colocados no Câmpus Sede e 
no Câmpus São Francisco.

O NEI é o órgão responsável pelas ações 
relacionadas ao atendimento dos diferentes grupos 
de pessoas pertencentes à comunidade acadêmica 
e tem como objetivo principal criar na instituição 
a cultura da “educação para a convivência”, ou seja, 
da aceitação da diversidade inerente à condição 
humana. Neste sentido, a Semana da Consciência 
Negra visa divulgar o paradigma da inclusão social 
para que a FIPA seja um lugar de convivência onde se 
compartilha a diversidade estética e funcional.

ALERTA SOBRE TROTE

O Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE) enviou 
comunicado aos alunos do curso de Medicina sobre 
a proibição do trote. O NAE esclareceu que quem pra-
ticar o trote estaria sujeito a penalidades disciplinares 
internas, além de responder civil e criminalmente por 
seus atos. Alertou que seria prudente, portanto, evitar 
festas programadas como sendo de “recepção e con-
fraternização”. O NAE ressaltou, ainda, sobre a chama-
da festa “virada”, realizada em repúblicas e recomen-
dou a não participação. Por fim, informou que a FIPA 
disponibiliza canal de “Ouvidoria” e “Denúncia anti-
-trote” no seu portal e na página do curso de Medicina.

PARCERIA PARA EXAMES DE DNA

Com o objetivo de agilizar os processos de 
investigação de paternidade, o Fórum de Catanduva 
assinou convênio com o IMESC para que a coleta para 

o exame de DNA passasse a ser feita em Catanduva e 
fez parceria com a FIPA, através dos cursos de Direito 
e Enfermagem. Até então, a coleta do material era 
feita na unidade do IMESC em São José do Rio Preto 
e o exame em São Paulo.

As atividades jurídicas do atendimento, como 
entrevista e registros, foram feitas pelos graduandos 
do curso de Direito e a coleta do material de respon-
sabilidade do curso de Enfermagem. Os exames con-
tinuarão sendo feitos no IMESC, em São Paulo.

CURSOS DE NIVELAMENTO

O NAE - Núcleo de Apoio ao Estudante promo-
veu Cursos de Nivelamento para todos os alunos da 
FIPA. De Português, nos dias 21 e 28 de maio e 04 de 
junho e 17 e 24 de setembro e 1º de outubro. De Ma-
temática, dias 21 e 28 de maio e 04 de junho e de In-
formática, dias 17 e 24 de setembro e 1º de outubro.

APOIO AO ESTUDANTE

O Núcleo de Apoio ao Estudante - NAE tem 
o objetivo de promover a comunicação e interação 
entre os alunos de graduação e pós-graduação e 
a instituição nos diferentes processos em que são 
submetidos durante sua permanência nos cursos, 
oferecendo apoio psicológico, pedagógico, jurídico 
e cultural. Em 2016, o NAE realizou os seguintes 
atendimentos, distribuídos entre quatro áreas:

Apoio Psicopedagógico

O Apoio Psicopedagógico se apresentou for-
malmente nas salas de aula de todos os cursos e a 
pedido dos cursos de Educação Física - Licenciatura 
e Bacharelado ministrou palestra motivacional na 
primeira semana de aula para os 120 alunos inician-
tes. No curso de Medicina foram dadas orientações 
com relação às manifestações de trote. A área, como 
suporte ao Apoio Financeiro, ofereceu apoio aos alu-
nos nos casos de pendências com o FIES; auxiliou na 
organização dos cursos de nivelamento de Portu-
guês e Matemática e atendeu individualmente a seis 
alunos. Em função da visita do SAEME foi realizada 
reunião com o curso de Medicina. A área participou 
da VESTFIPA, CIC, Fundação Padre Albino na praça e 
do ENADE.

Apoio Cultural

VI Concurso de fotografia: De 24 a 26 de 
outubro foi realizado o VI Concurso de fotografia sob 
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o tema “Multiculturalidade: tudo é poética, é arte, é 
humanidade”. Dezesseis fotos participantes ficaram 
expostas no saguão do primeiro andar do Câmpus 
Sede nos dias 25 e 26 de outubro para os visitantes 
escolherem sua foto preferida, que recebeu menção 
honrosa. As três melhores fotos escolhidas por comissão 
julgadora, composta por fotógrafos e designers, pelo 
tema, criatividade, originalidade e qualidade técnica, 
receberam prêmio em dinheiro. O resultado foi: 1° lugar, 
Cultura também é herança, de Bárbara Soares Gius, R$ 
250,00; 2° lugar, Dominante, de Luiz Carlos Oliveira, 
150,00 3° lugar, Sem medo de ser feliz, de Rosana L. 
C. Fernandes, R$ 100,00. Um retrato de união, de Ícaro 
Silva Marques, ganhou menção honrosa e R$ 50,00. 

Curso de fotografia e exposição cultural: 
curso de fotografia foi ministrado de agosto 
a novembro. No final do curso, os 30 alunos 
participantes realizaram, de 03 a 31 de outubro, 
na Estação Cultura “Deca Ruette”, em Catanduva, 
a exposição “Multicoloridos somos: a cor que falta 
em mim está no outro”, coletânea de fotografias 
artísticas, coletivas e individuais, construídas durante 
o curso e em parceria com Aluize Armazém Cultural.

SensibilizArte: com  apoio do NAE, teve 
início o Projeto SensibilizArte Catanduva/Humanizar 
através da Arte, projeto de humanização hospitalar 
realizado por acadêmicos dos cursos da área 
de saúde da FIPA. O projeto é vinculado a uma 
associação internacional de estudantes de medicina, 
a International Federation of Medical Students 
Associations of Brazil (IFMSA Brazil), representada 
localmente pela IFMSA-FAMECA. Durante o ano os 25 
alunos de medicina participantes foram capacitados 
nas diferentes vertentes (palhaçoterapia, contação 
de histórias, musicoterapia e artesanato) através 
de diversas oficinas. Após a divulgação do projeto, 
novos alunos interessados dos vários cursos da FIPA 
foram capacitados pelos alunos já participantes. 
Também foram realizadas Oficinas de Psicologia 
com a Profª Lígia Adriana Rodrigues para preparação 
dos alunos para as visitas aos pacientes do Hospital 
Emílio Carlos todas as quintas-feiras, das 12h00 

às 14h00, no segundo semestre. Para essas ações 
foram confeccionadas fantasias e brinquedos. 
O SensibilizArte também participou do projeto 
CineMed, constituído de  filme com temática médica 
e discussão final do tema abordado, no Anfiteatro 
Padre Albino II, com participação de 48 pessoas. 

GESCE: com o objetivo de trabalhar a 
relação entre saúde e espiritualidade por meio de 
bases científicas, num contexto direcionado para 
os acadêmicos, contribuindo para a formação de 
profissionais com visão integral do ser humano, 
alunos do curso de Medicina criaram o GESCE - Grupo 
de Estudos de Saúde, Ciência e Espiritualidade, com 
apoio da Profª Drª Ana Paula Girol e sob orientação do 
Prof. Dr. Júlio César Fornazari, docente da disciplina 
de Medicina Intensiva. Após a formação do grupo, o 
projeto foi vinculado ao Apoio Cultural do NAE e por 
isso abriu espaço para a participação de alunos de 
todos os cursos da área da saúde da FIPA. O projeto 
consiste em reuniões semanais de capacitação 
teórico-vivencial em que, através de dinâmicas, 
leituras biográficas orientadas, música e seminários, 
os participantes possam compreender a importância 
do autoconhecimento e as reais necessidades dos 
pacientes atendidos, agindo diante deles com 
preparo técnico adequado e que sejam agentes 
de multiplicação científica. Os encontros foram 
realizados às quintas-feiras, das 18h00 às 19h00, na 
sala A4 do Câmpus Sede.

Apoio Financeiro 

Atendimentos individuais foram realizados no 
Câmpus Sede e Câmpus São Francisco para apresen-
tar aos alunos as informações sobre bolsas acadê-
micas e não acadêmicas, inseridas na política insti-
tucional da FIPA. Outros encontros foram realizados 
para orientar os alunos sobre as novas regras do FIES. 
Todas as solicitações de trancamento ou cancela-
mento de matrícula, cujo motivo estava relacionado 
a dificuldades financeiras, foram encaminhadas para 
a área e os alunos contatados com objetivo de rever-
ter a situação de evasão. A partir do levantamento 
sócio econômico, os casos foram encaminhados para 
a Direção Geral com as respectivas considerações do 
coordenador da área, sendo que alguns casos foram 
solucionados e a evasão evitada. Os atendimentos 
coletivos foram feitos através de palestras na Facul-
dade da 3ª Idade nos dias 03 de maio e 18 de ou-
tubro, além dos plantões para esclarecimentos sobre 
os lotes de liberação do FIES e informações sobre no-
vas regras de liberação de recursos para 64 alunos do 
curso de Medicina. No total foram atendidos 194 alu-
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nos. A área participou ainda de reunião mensal para 
definição de planos de ação; organização e apoio ao 
evento de recepção dos alunos, com palestras, visi-
tas aos câmpus e atividades culturais; apresentação 
do funcionamento do NAE para alunos dos primeiros 
anos dos cursos e participação na elaboração de Pla-
no e Política Institucional para egressos.

Apoio Jurídico

A área prestou assistência jurídica e informa-
ções, individual e coletivamente, sobre o exercício 
dos direitos e deveres aos alunos dos cursos. Foram 
realizados atendimentos individuais aos alunos e 
funcionários, sendo 26 alunos do curso de Direito; 10 
alunos do curso de Administração; 30 alunos do cur-
so de Medicina e Centro Acadêmico; seis alunos do 
curso de Educação Física; cinco alunos do curso de 
Pedagogia e cinco funcionários, assegurando sem-
pre o sigilo absoluto sobre as questões apresentadas 
e identidade, num total e 82 alunos e funcionários. 
Os atendimentos individuais buscaram orientar o 
aluno/funcionário que apresentava problemas nas 
diversas áreas do Direito, sendo os mais frequentes: 
consumidor, contratual, garantias constitucionais, 
trabalhista, família e civel. Os atendimentos foram re-
alizados pessoalmente e/ou virtualmente com agen-
damentos realizados pela secretaria, pelo site, pelos 
Coordenadores dos cursos, direcionamento dos ou-
tros Apoios do NAE e pessoalmente. O atendimento 
coletivo foi feito através da recepção aos alunos dos 
primeiros anos dos cursos de Administração, Direito, 
Educação Física, Medicina, Pedagogia e Biomedicina; 
apresentação dos Apoios do NAE, bem como seus 
membros e atividades desenvolvidas, detalhando 
principalmente o trabalho realizado pelo Apoio Ju-
rídico em todas as turmas dos cursos, totalizando 
1.200 alunos; atendimento ao Centro Acadêmico do 
curso de Medicina sobre o FIES; ao Centro Acadêmi-
co do curso de Direito sobre o novo Estatuto e minis-
trada palestra sobre Direito do consumidor para 30 
alunas da Faculdade da Terceira Idade. A área apoiou 
a organização da recepção aos alunos; no plano de 
ação para o trote; plano de ação para redução de 
evasão escolar e na elaboração de Plano e Política 
Institucional para egressos. De janeiro a novembro 
foram atendidos pelo Apoio Jurídico aproximada-
mente 1.772 alunos e funcionários.

CONVÊNIOS E PARCERIAS

Os convênios e parcerias firmados são, na 
essência, meios facilitadores para os estudantes 

cursarem a faculdade e, principalmente, abertura de 
campos de estágios para os diversos cursos oferecidos.

A FIPA mantém convênios e parcerias com 
prefeituras municipais, autarquias, instituições finan-
ceiras públicas, órgãos federais e estaduais, poder 
judiciário, fundações, academias e entidades, entre 
outras.

PREVENÇÃO CONTRA A GRIPE

A campanha de prevenção contra a gripe H1N1 
é permanente. Material educativo foi disponibilizado 
no site e no Facebook.

 
ACADEMIA DO CÂMPUS SEDE

Alunos e funcionários interessados praticaram 
atividades físicas gratuitamente na academia do novo 
complexo esportivo no Câmpus Sede. As aulas foram 
acompanhadas por profissional de educação física e por 
estagiários do curso. Musculação, de segunda a sexta-
feira, das 10h00 às 14h00 e das 15h00 às 19h00, e o Pilates 
de terça e quinta-feira, das 17h15 às 18h00. As aulas 
foram iniciadas em agosto. Os inscritos apresentaram 
atestado médico para a prática de exercícios físicos.

VISITAS ORIENTADAS

Com o objetivo de proporcionar à comunida-
de estudantil uma opção de escolha profissional, a 
FIPA desenvolveu a atividade “Escola aberta à comu-
nidade: visitas orientadas”. Na visita, os estudantes 
do último ano do Ensino Médio de escolas públicas e 
particulares de Catanduva e região conhecem a Uni-
dade Sede da FIPA, compreendendo biblioteca, salas 
de aulas, laboratórios de ensino, Unidade Didática e 
de Pesquisa Experimental, além de demonstração de 
algumas práticas de laboratórios.

Neste ano a escola visitante foi o Colégio Kelvin, 
de Catanduva, no dia 17 de junho, com 40 alunos.
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ESCOLA DA FAMÍLIA

Em convênio com a Fundação para o Desen-
volvimento da  Educação/FDE - Programa Escola da 
Família, a FIPA ofereceu 94 vagas para alunos matri-
culados nos cursos de Administração, Biomedicina, 
Direito, Educação Física/Licenciatura, Educação Físi-
ca/Bacharelado, Enfermagem e Pedagogia para de-
senvolverem atividades junto às escolas estaduais e 
municipais de Catanduva e região.

O Programa Escola da Família, desenvolvido 
nos finais de semana, das 9 às 17 horas, atende 
clientela diversificada, formada por crianças, jovens 
e adultos da comunidade onde está inserida a 
Unidade Escolar, oferecendo trabalhos dentro das 
áreas desportivas, de recreação, artes, saúde e outras 
afins. O programa destina aos alunos bolsa de estudo 
integral, sendo 50% do valor da mensalidade, até o 
máximo de R$ 459,00, repassado pelo programa 
Bolsa Universidade - Programa Escola da Família e 
50% pela Mantenedora.

VESTFIPA

Nos três dias de realização da VESTFIPA (04, 05 
e 06 de outubro), no Câmpus Sede, a FIPA recebeu 
1.427 alunos de 37 escolas de Ensino Médio de 
Catanduva e região. Na feira, os alunos visitantes 
conheceram os oito cursos oferecidos, tiraram 
dúvidas sobre as profissões, fizeram visitas guiadas 
pelo câmpus, assistiram apresentação do grupo Flor 
de Chita e receberam brinde. 

INCLUSÃO ATRAVÉS DA INFORMÁTICA 

Com aulas ministradas no Laboratório de 
Informática, o curso possui projetos sociais de inclusão 
digital que beneficiam crianças e adultos, propiciando-
lhes conhecimento básico em informática.

O projeto “Informática inclusiva para deficien-
tes visuais” proporciona ao deficiente visual adulto 
o conhecimento do computador como ferramenta 
para se comunicar e a utilizá-lo como instrumento 
para auxiliá-lo a minimizar as restrições existentes 

com o advento da era digital. De março a novembro, 
o projeto beneficiou 06 pessoas da comunidade.

“O ABC da Informática” é destinado a adultos. 
Desenvolvido nos dois semestres, de março a junho 
e de agosto novembro, o projeto atendeu 33 pessoas 
em duas turmas.

O projeto “Informática inclusiva para crianças” 
(Projeto Construir), em parceria com o Educandário 
São José, atendeu 38 crianças de 11 a 16 anos, de 
março a novembro.

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
 
O programa GDP - Grupo de Desenvolvimen-

to Profissional, desenvolvido de março a dezembro, 
proporcionou atividades vivenciais, enfocando habi-
lidades identificadas como importantes na formação 
do Administrador: criatividade, improviso, comuni-
cação, trabalho em equipe, linguagem corporal, ex-
pressões faciais e recursos paralinguísticos como en-
tonação e volume de voz por meio das vivências de 
teatro. Participaram do projeto 40 alunos. Em função 
de sua característica de responsabilidade social, com 
a finalidade de compartilhar o conhecimento acadê-
mico com a comunidade, participaram do projeto 11 
pessoas da comunidade, maiores de 18 anos e com 
Ensino Médio completo.

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO

Curso de Administração



B alanço S ocial  2016 -  Fundação Padre  Albino 39Curso de Administração

CONTRA O AEDES AEGYPTI

Alunos do 1° ano do curso, sob orientação das 
professoras Maria Tereza de França Roland e Eunice 
Alonso, realizaram Campanha de Mobilização 
contra o Aedes Aegypti. A campanha foi dividida 
em etapas e iniciada no dia 29 de março, com 
a leitura individual de texto motivador, que 
possibilitou aos alunos, em grupos, extraírem dados 
e informações básicas para definir o enfoque que 
seria dado durante o trabalho. A segunda etapa foi 
o desenvolvimento de apresentação sobre o tema 
e orientação das docentes. No dia 03 de maio, 13 
trabalhos foram apresentados pelos grupos em 
sala, dos quais, seis escolhidos para apresentação às 
demais turmas do curso nos dias 31 de maio, 01 e 
07 de junho.

O objetivo da campanha foi unir a conscienti-
zação e mobilização da comunidade acadêmica em 
relação ao enfrentamento do mosquito ao conteúdo 
programático de algumas das disciplinas do primei-
ro ano do curso - Temas Contemporâneos: Textos e 
Contextos, Métodos e Técnicas de Pesquisa Científica 
e Comunicação Empresarial I, promovendo ativida-
des interdisciplinares de leitura, reflexão, debate e 
produção textual.

DIREITOS E DEVERES

No dia 10 de maio, o curso promoveu a 
palestra “Direitos Humanos: direitos e deveres 
individuais e coletivos”, ministrada pela Profª Beatriz 
Trigo, docente do curso de Direito. A palestra era 
parte integrante do Projeto de Extensão “Direitos 
Humanos, Relações Étnico-Raciais e Cidadania em 
debate”, coordenado pela Profª Maria Tereza de 
França Roland. O objetivo do projeto foi estimular 
a comunidade acadêmica para a reflexão, debate 
e ampliação do conhecimento sobre os Direitos 
Fundamentais, garantidos pela Constituição, e 
a afirmação de valores, atitudes e práticas que 
contribuam para a construção de uma cultura de 
respeito aos direitos e à dignidade humana.

A palestrante tratou o tema a partir de uma 
perspectiva interdisciplinar, integrando aspectos 
jurídicos e organizacionais, através de diversos 
exemplos de condutas individuais e das diversas 
instâncias dos poderes executivo, legislativo e 
judiciário. Participaram da palestra 105 alunos dos 
primeiros anos dos cursos de Direito e Administração.

ENCONTRO DO MEIO AMBIENTE

No dia 17 de maio, às 19h30, o curso realizou 
o VII Encontro do Meio Ambiente. A palestrante Drª 
Maria Teresa Vilela Nogueira Abdo, Pesquisadora 
Científica nível IV da Agência Paulista de Tecnologia 
dos Agronegócios, com atuação no Polo APTA 
Centro Norte de Pindorama/SP, ministrou a palestra 
“Responsabilidade socioambiental na sociedade, 
nas instituições governamentais e nas empresas”. 97 
pessoas participaram da palestra, entre elas, alunos, 
professores, funcionários do Câmpus e interessados 
da comunidade.

ENCONTRO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

Dia 17 de setembro, às 9h00, o curso promoveu o 
5º Encontro Bairro-Escola de Responsabilidade Social. 
Com a presença de 164 pessoas, entre convidados do 
bairro, pais de alunos e alunos, foram apresentados 
os projetos de responsabilidade social do curso - 
GDP - Grupo de Desenvolvimento Profissional; Faeca 
Júnior - Empresa de Consultoria; Direitos Humanos, 
relações étnico-raciais e cidadania; Encontro sobre o 
meio ambiente; Informática inclusiva para crianças; 
O ABC da Informática e Inclusão digital ao alcance 
dos deficientes visuais.

Após as apresentações dos projetos foi 
ministrada palestra motivacional musical pelo 
convidado Renato Bragiato (deficiente visual), da 
cidade de São Manuel/SP, com o tema “O mundo 
dos meus sonhos: escolha ou sorte”. Após a 
palestra os convidados foram ao Laboratório de 
Informática onde os deficientes visuais presentes 
operaram o computador.
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ACESSIBILIDADE

Dia 24 de setembro, alunos do curso membros 
do projeto de pesquisa “Acessibilidade, um direito de 
todos: um olhar sobre a cidade de Catanduva” realizaram 
a atividade “Chamada de atenção” no centro da cidade 
de Catanduva para analisar quais estabelecimentos 
comerciais possuem adequações de acessibilidade.

Os alunos, supervisionados pelo Prof. Me. 
Paulo Marques, andaram pelas ruas do centro 
identificando as dificuldades que um cadeirante 
encontra ao entrar em determinadas lojas por não 
haver adequações de acessibilidade. Para tornar a 
atividade ainda mais real, um dos alunos andou sobre 
cadeiras de rodas, vivenciando a experiência de um 
cadeirante. Nas lojas onde era fácil o acesso para o 
cadeirante os alunos aplaudiam e parabenizavam 
os comerciantes e nos lugares onde não era 
possível entrar, conversavam com os responsáveis, 
orientando-os sobre a importância da acessibilidade.

RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS

No dia 08 de novembro, às 19h30, no Câmpus 
São Francisco, o projeto de extensão “Direitos 
humanos, relações étnico-raciais e cidadania em 
debate” do curso promoveu a palestra “Relações 
étnico-raciais: mitos e desafios”, ministrada pela Profª 
Jéssica Maria dos Santos, do curso de Pedagogia da 
FIPA. O evento foi realizado em comemoração ao Dia 
Nacional da Consciência Negra. 

O tema foi abordado a partir de perspectiva 
histórica, explicitando como a cultura de preconceito 

e discriminação se formou e se reproduz no país, bem 
como as possibilidades de desconstrução e ruptura 
com estereótipos e perspectivas para a construção 
de uma cultura não apenas de igualdade, mas de 
equidade social. Participaram 35 pessoas, entre 
alunos do curso e interessados da comunidade.

CAMPANHA

Juntamente com o curso de Biomedicina e 
em parceria com o Grupo de Jovens da Paróquia 
Imaculada Conceição, o curso realizou campanha 
e entregou no mês de dezembro cerca de 100 
brinquedos para as 22 crianças da Casa do Menor de 
Catanduva. 

Além dos presentes, a campanha também 
arrecadou roupas, produtos de limpeza, como 
desinfetante, detergente, sabão em barra, sabão em 
pó e produtos de higiene pessoal, como shampoo, 
sabonete e condicionador.

CURSINHO PARA CONCURSOS

O cursinho Matemática Comercial para 
Concursos, ministrado pelo Prof. Me. Marcílio 
Antônio Bortoluci, foi ministrado nos dois semestres: 
12 e 19/03; 02, 09 e 30/04; 07 e 14/05; 17 e 24/09; 22 
e 29/10 e 12 e 19/11.

O cursinho reuniu 84 participantes, entre 
eles alunos da FIPA, egressos, colaboradores da 
Fundação Padre Albino e público externo. O objetivo 
foi preparar os participantes que pretendem prestar 
concursos públicos ou privados de qualquer área 
com conteúdos de Matemática comercial.

PALESTRA SOBRE ACESSIBILIDADE

Dia 22 de novembro, o aluno Leandro de 
Carvalho, do 3° ano do curso, ministrou a palestra 
“Acessibilidade como um direito social: um olhar 
sobre a cidade de Catanduva” para as alunas da 
Faculdade da Terceira Idade, projeto de extensão do 
curso de Educação Física - Licenciatura. A palestra 

Curso de Administração
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faz parte de projeto de extensão do curso que visa 
mapear a situação da acessibilidade na cidade de 
Catanduva, especificamente nos prédios públicos.

EMPRESA JÚNIOR

Os alunos, através da FAECA Júnior, empresa 
de consultoria sem fins lucrativos, prestaram serviços 
e desenvolveram projetos para empresas, entidades 
e sociedade em geral nas suas áreas de atuação, sob 
a supervisão dos professores.

VAGAS PARA EMPREGO/ESTÁGIO

Empresas de Catanduva e região ofereceram 
30 vagas para empregos e/ou estágios que foram 
divulgadas pela FAECA Júnior junto aos alunos, 
assim como aproveitado o Banco de Currículos 
da empresa júnior, cujos perfis se encaixavam na 
pretensão das empresas.

RECURSOS PARA PROJETO SOCIAL

No dia 8 de outubro, das 13h00 às 17h00, a 
Empresa Junior promoveu o curso “Atendimento ao 
cliente - pessoalmente e por telefone”, ministrado 
pelo Prof. Paulo Marques. O curso teve a participação 
de 32 alunos da instituição, egressos e interessados 
do comércio de Catanduva. 

O valor arrecadado com as inscrições foi 
revertido ao Projeto Social “Natal Junior”, realizado 
anualmente pela Faeca Júnior com o objetivo 
de proporcionar um dia alegre e divertido para 
crianças carentes.

CAMPANHA DO AGASALHO

A Empresa Junior realizou campanha do 
agasalho no mês de junho. As doações foram 
entregues na sala da Faeca Junior ou em caixas da 
campanha espalhadas nos corredores do Câmpus 
São Francisco. A campanha arrecadou 220 peças, 
distribuídas para moradores de rua.

NATAL JÚNIOR 

O Natal Júnior foi realizado para crianças e 
familiares da Pastoral da Criança do Jardim Alpino 
no dia 11 de dezembro, às 9h00, no salão paroquial 
da Igreja São Paulo Apóstolo. O evento começou 
com café da manhã, seguido de oração ecumênica 
e brincadeiras com as crianças, organizadas pelos 
membros da Faeca Júnior vestidos de personagens 
infantis. Após o almoço e a sobremesa, com a chegada 
do Papai Noel, foram entregues os presentes para as 
mais de 90 crianças e distribuídas 40 cestas de Natal 
fornecidas pela Empresa Júnior a todas as famílias 
da Pastoral.

CURSO DE BIOMEDICINA

Zika vírus diante das escolas EE Paulo de Lima Cor-
rêa, Colégio Ressurreição e Colégio Nossa Senhora 
do Calvário.

Os acadêmicos, segurando faixas informa-
tivas para chamar a atenção dos pais e alunos, de-
ram orientações sobre a importância do combate ao 
Aedes aegypti e sinais clínicos das doenças por ele 
transmitidas. Um grupo de alunos realizou a ativida-
de nos sinaleiros do centro de Catanduva.

DOAÇÃO E CADASTRAMENTO

No dia 25 de abril, às 19h30, no Anfiteatro Padre 
Albino, o curso, através do seu Centro Acadêmico 

AEDES AEGYPTI E ZIKA VÍRUS

No dia 19 de fevereiro, das 11h00 às 13h30, 
alunos do curso, orientados pela Profª Drª Ana Paula 
Girol, realizaram atividade educativa de mobilização 
pelo Dia de enfrentamento ao Aedes aegypti e ao 

Curso de Biomedicina
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e em parceria com o Hemonúcleo de Catanduva, 
promoveu palestra sobre doação de sangue e 
cadastramento de medula óssea, ministrada pela 
Assistente Social Francisca Caparros.

A palestrante abordou a importância da 
doação de sangue e a necessidade da obtenção de 
mais doadores. A palestra reuniu aproximadamente 
100 alunos do curso, dos quais mais de 60 fizeram 
o cadastro para doação de medula óssea. Para isso, 
havia no local uma equipe de voluntários que auxiliou 
na coleta de sangue e no cadastro dos alunos.

PRÁTICAS SEXUAIS INADEQUADAS

Nos dias 03 e 05 de maio, dois alunos do 
curso ministraram palestra sobre sexualidade na 
sede do Programa “Criança, Cidadão do Futuro”, em 
Catanduva. Os acadêmicos falaram com adolescentes 
de 12 a 17 anos sobre as possíveis consequências de 
prática sexual inadequada como, por exemplo, DSTs 
e gravidez indesejada.

Aproximadamente 250 pessoas participaram 
da palestra, entre elas, alunos e professores do pro-
grama. A atividade foi orientada pela Profª Andreia 
de Haro Moreno.

ATUAÇÃO DO BIOMÉDICO NO CÂNCER

No período de 09 a 12 de agosto, o curso 
realizou a II Semana da Biomedicina que teve por 
tema “Atuações do biomédico no câncer”. Nos dias 09 
e 10 foram ministradas palestras e no dia 11 feita visita 
técnica à Fazenda Experimental de Pindorama, sede 
do Polo Regional Centro Norte da Agência Paulista 
de Tecnologia dos Agronegócios/APTA e às 19h30, 
no Câmpus Sede, promovidos quatro minicursos. No 
dia 12 foi realizada mesa redonda com a participação 
de ex-alunos da primeira turma do curso.

A Semana da Biomedicina contou com a 
participação de 184 pessoas, entre alunos, egressos, 
profissionais da área e alunos do Ensino Médio 
interessados no curso.

PREVENÇÃO

No dia 20 de setembro, das 9h00 às 12h00, 
no Laboratório de Microbiologia do Câmpus Sede, 
os alunos do curso, acompanhados pelos docentes 
Andreia de Haro Moreno e Daniel Gonçalves, 
realizaram 40 exames de tipagem sanguínea, glicemia 
capilar e microhematócrito nos colaboradores da 
Fundação Padre Albino.

PALESTRA SOBRE O ÁLCOOL

Preocupado com o fato de os jovens 
começarem a beber cada vez mais cedo, dia 21 de 
setembro, às 9h00, o curso ministrou a palestra 
“Álcool, a droga mais consumida no mundo” para 
alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º 
e 2° anos do Ensino Médio do Colégio Catanduva. 
O objetivo da palestra, ministrada por alunas do 
curso, acompanhadas pela Profª Andréia de Haro 
Moreno, foi sobre os riscos do consumo do álcool 
em excesso.

DIA DO LINFOMA

A Liga Acadêmica de Hematologia e Banco de 
Sangue, com a participação de 11 alunos, realizou no 
dia 24 de setembro, das 8h00 às 12h00, campanha 
informativa sobre Linfoma.

Curso de Biomedicina
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Os membros da Liga criaram um folheto 
informativo e desceram a Rua Brasil, em Catanduva, 
entregando-o a população e tirando dúvidas sobre a 
doença. Depois, integraram-se ao evento “Fundação 
Padre Albino na praça”, onde, no estande do curso, 
continuaram a distribuir os folhetos, que também 
foram fixados nos murais do curso na FIPA e em 
outros pontos da cidade. A Liga confeccionou 500 
folhetos; o restante foi distribuído na VESTFIPA.

CONSUMO DE ÁLCOOL E VACINAÇÃO
 
Três alunas, acompanhadas pela Profª Andreia 

de Haro Moreno, ministraram palestra para os alunos 
do 3º ano do Ensino Médio do Colégio São Matheus, 
de Catanduva, no dia 27 de setembro. A palestra teve 
o objetivo de conscientizar os alunos sobre os riscos 
do consumo do álcool em excesso e da importância 
da vacinação contra o HPV, além de abordar os riscos 
das doenças sexualmente  transmissíveis.

OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL

Nos dias 23 e 24 de novembro, às 19h00, 
no Anfiteatro Padre Albino, a Liga de Imunologia 
Clínica Aplicada, a Liga Acadêmica de Hematologia e 
Banco de Sangue, o Centro Acadêmico Biomedicina 
Catanduva e o curso de Biomedicina promoveram 
palestras em comemoração aos movimentos 
Outubro Rosa e Novembro Azul.

A médica hematologista Maria Izabel Paschoal, 
no dia 23, ministrou a palestra “Onco-hematologia”, 
abordando a saúde da mulher e o envolvimento 
da hematologia com os diversos tipos de cânceres, 
bem como leucemias, linfomas, entre outros. Na 
sequência, o médico oncologista e docente da FIPA 
Ayder Vivi falou sobre a prevenção ao câncer de 
mama. No dia 24 mesa redonda debateu o tema 
“Câncer de próstata: visão clínica e laboratorial” 
com a participação do Dr. Antônio Ângelo Bocchini, 

Dr. Geovanne F. Souza, Profª Drª Adriana Balbina P. 
Paschoalato, Prof. Dr. Daniel Henrique Gonçalves e 
da psicóloga Maria Cláudia Prado Lopes.

O evento, que reuniu 100 pessoas, entre 
alunos e docentes do curso de Biomedicina e 
interessados da comunidade, foi encerrado com a 
participação do Prof. Américo Lourenço, docente 
da FIPA, diagnosticado com câncer, que relatou sua 
experiência após a descoberta da doença, as fases do 
seu tratamento e a importância do apoio dos amigos 
e alunos e, principalmente, da família.

ATIVIDADE DE SUSTENTABILIDADE NA PRAÇA

No dia 26 de novembro, às 9h00, alunos do 3° 
ano do curso realizaram atividade de sustentabilidade 
na Praça Monsenhor Albino, supervisionados pela 
Profª Drª Márcia dos Santos Cavazzana. Distribuíram 
mudas de árvores doadas pela Prefeitura de 
Catanduva às pessoas que passavam pelo local e 
apresentaram os projetos relacionados à reciclagem 
de materiais e ideias para reduzir danos ao meio 
ambiente desenvolvidos durante o segundo 
semestre na disciplina Ciências Ambientais.

O resultado da ação foi positivo, pois estimulou 
a população a adquirir ou cultivar hábitos de proteção 
ao meio ambiente. Os alunos distribuíram mais de 50 
mudas de árvores.

CAMPANHA

Juntamente com o curso de Administração 
e em parceria com o Grupo de Jovens da Paróquia 
Imaculada Conceição, o curso promoveu campanha 
e entregou no mês de dezembro cerca de 100 
brinquedos para as 22 crianças da Casa do Menor 
de Catanduva. Além dos presentes, a campanha 
também arrecadou roupas, produtos de limpeza, 
como desinfetante, detergente, sabão em barra, 
sabão em pó e produtos de higiene pessoal, como 
shampoo, sabonete e condicionador.
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CURSO DE DIREITO
ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA

O escritório jurídico do CEPRAJUR - Centro de 
Prática Jurídica do curso realizou 405 atendimentos. 
O atendimento pelo escritório jurídico faz parte das 
atividades do curso e tem como objetivo propiciar 
assistência jurídica preventiva e gratuita à população 
carente de Catanduva, ao mesmo tempo em que 
garantiu experiência de estágio a 11 alunos da 
terceira, quarta e quinta séries. 

A atividade conta com a parceria da Associação 
Pão Nosso, da Paróquia Imaculada Conceição. O 
CEPRAJUR funciona das 9h às 17h, de segunda a 
sexta-feira.

COLETA DE EXAMES DE DNA

O Fórum de Catanduva assinou convênio 
com o IMESC para coleta para o exame de DNA 
em Catanduva e fez parceria com a FIPA, através 
dos cursos de Direito e Enfermagem. As atividades 
jurídicas do atendimento, como entrevista e registros, 
são feitas pelos graduandos do curso. Os exames 
continuarão sendo feitos no IMESC, em São Paulo.

De fevereiro a dezembro, os alunos do curso 
fizeram 65 entrevistas das 120 famílias agendadas 
para o procedimento.

CARTILHA SOBRE GASTOS PÚBLICOS

O curso lançou a segunda edição da cartilha 
“O controle social dos gastos públicos”, desenvolvida 
pelos alunos. A cartilha tem o objetivo de auxiliar o 
cidadão a ter postura mais racional diante do Estado 
e fazer valer o direito fundamental de controlar os 
gastos públicos excessivos.

A história envolve os personagens Mensalinho, 
um jovem ingênuo, que enxerga a realidade de forma 
distorcida; Ernesto, o amigo honesto, professor de 
História e referencial de educador, e Corretinho, 
o refletor da verdade jurídica. A novidade desta 
segunda edição é a personagem Petrolina, a menina 
arrogante que comete pequenos atos de corrupção.

PERSONAGEM DISCUTE AS RELAÇÕES DE 
CONSUMO

Com o objetivo de disseminar e intensificar 
o estudo dos princípios e institutos de Direito do 
Consumidor, o projeto de extensão Observatório 
social das relações de consumo do curso, coordenado 
pela Profª Beatriz Trigo, criou o João Consumidor, 
perfil de um personagem social no Facebook. O 
personagem realiza postagens de leis do Código 
de Defesa do Consumidor, criando um fórum de 
discussão de ideias sobre o tema entre os amigos. 
Para ter acesso às postagens, basta adicionar o João 
Consumidor no Facebook.

O projeto de extensão Observatório social das 
relações de consumo tem caráter de prevenção e 
reparação dos danos causados aos consumidores, de 
maneira coletiva.

REFLEXÃO SOBRE O AEDES AEGYPTI

No dia 19 de fevereiro, Dia de enfrentamento 
ao Aedes aegypti e ao Zika vírus, alunos dos 
primeiros e segundos anos do curso, em atividade 
de extensão sob orientação da Profª Beatriz Trigo, 
promoveram atividade especial de análise, alerta e 
conscientização sobre o problema que atingiu todo o 
país. Os alunos realizaram análise histórica da doença 
no Brasil e no mundo com o objetivo de identificar 
qual a responsabilidade do Estado diante do quadro 
atual e refletiram sobre possíveis impactos jurídicos 
da contaminação pelo vírus. 

Os alunos participantes da atividade apresen-
taram as reflexões e os resultados do trabalho aos 
discentes do terceiro, quarto e quinto anos do curso.

PALESTRA PARA TRABALHADORES DE USINA

No dia 29 de fevereiro, alunos e egressa do curso 
proferiram palestra para cerca de 40 funcionários 

Curso de Direito
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da empresa Noble - Unidade de Catanduva sobre 
direitos trabalhistas básicos. Houve, ainda, mais 
duas palestras, na mesma empresa, para outro 
grupo de trabalhadores, nos dias 11 de março e 19 
de maio. Os trabalhadores aproveitaram o momento 
para aprender um pouco mais sobre temas de seu 
cotidiano, ao mesmo tempo em que tiraram diversas 
dúvidas sobre seus direitos.

As palestras fazem parte das atividades 
de extensão promovidas pelo curso, com a 
participação de seus alunos e de egressos, visando 
levar à sociedade as noções básicas sobre seus 
direitos e deveres.

TROTE SOLIDÁRIO

Dia 05 de março, o curso, juntamente com 
o GAC (Grupo de Apoio a Comunidade), o curso 
de Medicina e a IFMSA Brazil Fameca realizaram o 
Trote Solidário. 

Os alunos, em grupos, percorreram cinco 
bairros e arrecadaram 2.400 peças de roupas e 
mais de 1.500 itens de alimentos e produtos de 
higiene pessoal, doados para o Centro de Referência 
Especializado para População em Situação de Rua, 
para a Secretaria de Assistência Social, Casa de 
Recuperação Lírio dos Vales e Lar Bom Samaritano, 
de Catanduva.

PALESTRAS SOBRE CORRUPÇÃO

No dia 21 de março, a equipe do Mensalinho 
contra corrupção, autora da cartilha “O controle 
social dos gastos públicos”, ministrou palestra para 
os alunos do 1º ano do curso de Administração e 
apresentaram a cartilha educativa do projeto. Na 
palestra, os alunos mostraram aos acadêmicos 
de Administração, passo a passo, como é possível 
combater a corrupção no setor público.

Dia 10 de maio, às 19h30, quatro alunos do 
curso ministraram palestra para os alunos do 2º 
ano do curso de Administração. A palestra tratou 
de corrupção e aplicação da lei anticorrupção 

empresarial com o objetivo de apresentar as cartilhas 
educativas do controle social dos gastos públicos 
aos futuros administradores para que tenham 
consciência social e jurídica do termo corrupção.

Os palestrantes, autores das cartilhas 
educativas, integram o projeto de extensão “Controle 
social dos gastos públicos”, coordenado pela Profª 
Ivana Mussi Gabriel.

CAMPANHA MUNICIPAL

No período entre 16 e 20 de maio, o município 
de Catanduva promoveu a Campanha de Enfrenta-
mento e Combate ao Abuso e à Exploração Sexual 
de Crianças e de Adolescentes e o curso participou 
ativamente das ações de planejamento e execução 
da campanha. 

No dia 17 de maio, às 14h30, no CRAS Juca 
Pedro, a professora e coordenadora do Projeto SUAS, 
Ana Paula P. de Oliveira e a aluna do 4º ano Mariana 
da Silva Jacob ministraram palestra sobre abuso 
e exploração sexual para aproximadamente 150 
usuários da rede socioassistencial de Catanduva, 
além de membros do CRAS e da Secretaria de 
Assistência Social do município. Neste mesmo dia, 
às 18h30, oito alunos ministraram palestra na EM 
Waldemar Martins Aidar para professores da rede 
municipal com foco na notificação compulsória do 
abuso sexual contra criança e adolescente, tema 
pouco difundido entre os profissionais da educação 
e ferramenta importantíssima no combate ao abuso 
e à exploração sexual de crianças e adolescentes. 

O conteúdo das palestras foi elaborado 
pelos alunos integrantes do grupo de extensão 
“Democracia e Cidadania: implantação do SUAS e 
controle social”, que intermediou a participação do 
curso de Direito nesta campanha municipal.

PALESTRA PARA ADOLESCENTES

No dia 24 de maio, a Profª Ivana Mussi Gabriel, 
docente do curso e coordenadora do projeto de 
extensão “Controle social dos gastos públicos”, 
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ministrou a palestra “Diga não aos pequenos atos de 
corrupção” para alunos do Colégio Santo Antônio, 
em São José do Rio Preto. 

O propósito foi apresentar as cartilhas 
educativas do controle social dos gastos públicos 
aos adolescentes de 11 a 14 anos para que tenham 
consciência da gravidade de praticar pequenos atos 
de corrupção, mesmo aqueles que são considerados 
normais pela maioria da população, como comprar 
CD pirata, ficar com troco errado, furar fila, sentar em 
assento preferencial, colar etc.

CORRUPÇÃO E CONTROLE SOCIAL DOS GASTOS 
PÚBLICOS

Dia 26 de maio, o aluno Luís Augusto Guareis 
dos Santos, do 3° ano do curso, ministrou a palestra 
“Corrupção e a importância do controle social dos 
gastos públicos” para as alunas da Faculdade da 
Terceira Idade, projeto de extensão do curso de 
Educação Física Licenciatura da FIPA.

Luís Augusto é membro da equipe do 
“Mensalinho contra a corrupção” e um dos autores 
da cartilha “O controle social dos gastos públicos”. 
As alunas participaram ativamente da palestra, com 
questionamentos e sugestões de como é possível 
combater a corrupção.

SEMANA DO MEIO AMBIENTE

Dia 03 de junho, na Semana do Meio Ambiente, 
o curso promoveu a palestra “Desenvolvimento 
sustentável, possibilidades e limites”, ministrada 
pela Secretária do Meio Ambiente de Catanduva, 
Kátia Casemiro. A secretária fez breve histórico 
dos principais encontros e acordos internacionais 
com relação à proteção ambiental, alertou sobre a 
necessidade de atitudes conscientes e apontou, na 
prática, o que cada um pode fazer e o que tem sido 
feito em especial pelo município para melhoria da 
qualidade ambiental.

A palestra contou com a participação do 
presidente da OAB de Catanduva, Dr. Marco Gussoni, 
e dos alunos de todos os anos do curso de Direito.

DIREITOS DO CONSUMIDOR

Alunos do curso integrantes do grupo de 
extensão “Observatório social das relações de 
consumo” e a Profª Beatriz Trigo, coordenadora, 
ministraram palestra dia 7 de junho, às 14h00, sobre 
os direitos do consumidor para alunas da Faculdade 
da Terceira Idade. 

O grupo falou sobre uso do cartão de crédito, 
serviços bancários, garantias, planos de internet e 
direito de arrependimento de uma compra, assim como 
a página no Facebook “Observatório do consumidor” 
onde, semanalmente, postam artigos e pesquisas 
sobre as relações de consumo com o objetivo de 
orientar o consumidor sobre os seus direitos.

SEMANA MUNICIPAL DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA

O curso participou de 15 a 20 de agosto da 
Semana Municipal da Pessoa com Deficiência, que 
teve por tema “Todos juntos pela inclusão” e várias 
atividades. Nos dias 17 e 18, às 8h00, no CRAS 
Imperial e no CRAS Bom Pastor, respectivamente, 
houve reuniões socioeducativas com orientações de 
prevenção, apresentações culturais e depoimentos, 
tendo como mediadores a Drª Ana Paula Polacchini 
de Oliveira, docente do curso de Direito e alunos.

A Semana foi realizada pela Prefeitura de 
Catanduva, Conselho Municipal da Pessoa com 
Deficiência e APAE em parceria com a FIPA e outras 
entidades.

VISITA À EMPRESA

Os alunos do 5° ano, acompanhados pelos 
professores Donizett Pereira e Beatriz Trigo, visitaram 
a empresa Cocam - Companhia de Café Solúvel 
e Derivados, em Catanduva, dia 20 de agosto. O 
engenheiro da empresa abordou principalmente as 
questões de meio ambiente, previsão legal, licenças, 
impactos ambientais e a responsabilidade ambiental 
da empresa. Em seguida, os alunos conheceram a 
lagoa de tratamento de água residuária. 

A visita foi viabilizada por diretor da empresa 
e aluno do curso. O objetivo foi fazer os alunos 
vivenciarem a prática do Direito Ambiental.

DIREITO DE FAMÍLIA

O curso promoveu de 23 a 26 de agosto, no 
Câmpus São Francisco, Colóquios sobre Direito de 

Curso de Direito
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Família. As palestras ministradas, a partir das 19h30, 
foram “A união estável e principais polêmicas”, 
dia 23, pelo Prof. Dr. Christiano Cassettari; “Lei da 
Primeira Infância e filiação: aplicações normativas do 
superior interesse da criança”, dia 24, pelo Prof. Dr. 
Paulo Lépore; “As ações de família no novo Código 
de Processo Civil”, dia 25, pelo Prof. Dr. João Ricardo 
Brandão Aguirre, e “A socioafetividade e seus efeitos”, 
dia 26, pelo Prof. Me. Rolf Madaleno.

Os colóquios tiveram a participação dos alunos 
dos cinco anos do curso e de 50 pessoas interessadas 
da comunidade e o apoio do Instituto Brasileiro de 
Direito de Família (IBDFAM), OAB 41ª Subseção de 
Catanduva e OAB/SP.

CORRUPÇÃO NA POLÍTICA, SOCIEDADE E 
ESPORTE

Dia 23 de agosto, às 19h30, alunos do curso de 
Direito ministraram a palestra “Corrupção na política, 
na sociedade e no esporte” para alunos do 4° ano do 
curso de Bacharelado em Educação Física. O objetivo 
foi mostrar aos futuros profissionais a importância do 
esporte no combate à corrupção e debater de que 
forma isso pode acontecer.

Os palestrantes são membros da equipe do 
“Mensalinho contra a corrupção” e autores da cartilha 
“O controle social dos gastos públicos”.

SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

No dia 30 de agosto, alunos do curso, 
integrantes do grupo de extensão “Democracia e 
cidadania: implantação do SUAS e controle social”, 
e a professora orientadora Ana Paula Polacchini 
de Oliveira, ministraram palestra para as alunas da 
Faculdade da 3ª Idade. 

 A palestra abordou o Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS), como ele foi instituído no 
ordenamento jurídico pátrio, suas funções e como 
funciona no município de Catanduva. Os alunos 
também apresentaram um pouco do trabalho já 
desenvolvido pelo grupo e todas as experiências que 
a atividade de extensão lhes proporcionou.

DIREITO DO TRABALHO E DIREITO PROCESSUAL 
DO TRABALHO

Nos meses de setembro, outubro e novembro, 
o curso promoveu o curso de extensão em Direito do 
Trabalho e Direito Processual do Trabalho com o tema 
“Novos rumos do Direito e do Processo do Trabalho”.

O curso, iniciado em 10/09 e encerrado dia 
03/12, teve 12 encontros aos sábados e foi dirigido para 
alunos e egressos do curso, advogados, assessores 
jurídicos de empresas, membros do Ministério 
Público e Magistratura, professores, consultores, 
servidores públicos e demais profissionais do Direito.

CONSUMIDOR

Os alunos do curso membros do grupo de 
extensão “Observatório social das relações de 
consumo” ministraram, na manhã do dia 05 de 
outubro, palestra sobre Direito do Consumidor para 
alunos do Ensino Médio do COC de Catanduva. 

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.

ENCONTRO DE DIREITOS HUMANOS

O curso promoveu no dia 4 de novembro, às 
19h30, no Câmpus São Francisco, o XIII Encontro 
de Direitos Humanos com a palestra “Legalidade e 
legitimidade”, ministrada pelo Prof. Osvaldo Giacoia 
Júnior, graduado em Direito, Mestre e Doutor em 
Filosofia. A palestra reuniu aproximadamente 350 
pessoas, entre elas, alunos, docentes, egressos e 
interessados da comunidade.

ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS NA TERCEIRA IDADE

No dia 8 de novembro, às 14h00, no Câmpus 
Sede, o aluno do curso de Direito da FIPA Luís Augusto 
Guareis dos Santos ministrou a palestra “Isenções 
tributárias na Terceira Idade” para as alunas da Faculdade 
da Terceira Idade, projeto de extensão do curso de 
Educação Física - Licenciatura da FIPA. Luiz Augusto é 
membro da equipe “Mensalinho contra a corrupção”.

PALESTRA PARA ENSINO MÉDIO

Alunos do curso ministraram palestra sobre 
controle dos gastos públicos para os alunos do 1º, 2º 
e 3º anos do Ensino Médio do Colégio Catanduva. A 
palestra abordou o conteúdo da cartilha do mesmo 

Curso de Direito
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nome que já está na segunda edição e que tem 
como novidade a personagem ‘Petrolina’, a menina 
arrogante que comete pequenos atos de corrupção. 
Ao final da palestra os alunos do Colégio fizeram 
perguntas aos acadêmicos de Direito.

CEJUSC
 
O curso é sede de um CEJUSC - Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, 
órgão do Poder Judiciário que proporciona às 
pessoas envolvidas em conflito Judicial, na área cível 
e familiar, a resolução de forma rápida amigável, 
através da mediação e conciliação.

De janeiro a dezembro o CEJUSC distribuiu 294 
reclamações, sendo que houve 81 comparecimentos 

às sessões, com acordo em 69 reclamações. O 
atendimento é realizado das 9h00 às 17h00, de 
segunda a sexta-feira. O CEJUSC abre oportunidade 
de estágio para os alunos do curso, funcionando 
como uma nova forma de prática pedagógica e, 
acima de tudo, ferramenta de aprendizagem.

 O curso ainda mantém parceria com o 
CEJUSC na Oficina de Pais e Filhos, que é realizada 
mensalmente para que as  partes envolvidas em 
litígios relacionados às questões familiares, como 
guarda, visita, divórcio litigioso etc, consigam 
atravessar essa fase turbulenta de forma mais 
amena. Busca dar esclarecimentos às partes quanto 
à alienação parental com o objetivo de minimizar 
o sofrimento dos filhos no processo de separação 
dos pais.

CURSOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA Bacharelado e Licenciatura

AÇÃO NA APAE

Dia 18 de março, das 8h00 às 11h00, os cursos de 
Licenciatura e Bacharelado realizaram ação na APAE 
de Catanduva pelo Dia Internacional da Síndrome de 
Down (21 de março). Os acadêmicos, acompanhados 
pela Profª Luciana Basto, promoveram atividades de 
recreação, música, dança e esporte com os alunos 
atendidos por aquela entidade.

CAMINHADA CONTRA O CÂNCER

Os alunos dos cursos participaram da “Cami-
nhada contra o câncer - um grande passo para a vida”, 
promovida pela Fundação Padre Albino e Hospital de 
Câncer de Catanduva no dia 10 de abril, a partir das 
9h00, na pista de caminhada do Aeroclube de Catan-
duva. A atividade foi feita para marcar o Dia mundial 
da luta contra o câncer, comemorado no dia 08. 

Os nove alunos auxiliaram os participantes da 
caminhada no aquecimento nas duas voltas na pista 
e no alongamento.

MUSCULAÇÃO NA 3ª IDADE

Dois alunos do curso de Bacharelado, 
orientados por docente, desenvolveram de agosto 
a dezembro, o projeto “Musculação na terceira 
idade”, através do qual foram feitas avaliações 
físicas seguidas de um programa de treinamento 
de musculação. Participaram do projeto 30 idosas 
integrantes da Faculdade da Terceira Idade da FIPA.

SLACKLINE

Dia 07 de maio, das 9h00 às 12h00, na Praça 
do Aeroclube de Catanduva, o curso de Bacharelado, 
através da disciplina Aventura, promoveu a atividade 
de extensão “Slackline”, esporte de equilíbrio sobre 
fita elástica esticada entre dois pontos fixos.

Curso de Educação Física
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Os alunos aprenderam algumas técnicas 
da modalidade e orientaram o público externo. 
O Slackline possui muitos benefícios físicos e 
mentais, entre eles, o equilíbrio, a concentração e 
a coordenação.

PALESTRA SOBRE TREINAMENTO

No dia 18 de maio, no Anfiteatro Padre Albino, 
o curso de Bacharelado promoveu a palestra 
“Periodização do treinamento de força muscular em 
academias”, ministrada pelo Prof. Dr. Mário Charro, 
que abordou Manifestações da força muscular e 
suas variáveis agudas; Montagem de programas 
e sistemas de treinamento e Periodização linear e 
não linear. 

A palestra fez parte do projeto “Ciclo do 
Conhecimento” promovido pelo CREF-4/SP. Cerca de 
200 pessoas participaram da palestra entre alunos 
do curso de Bacharelado, egressos e interessados 
da comunidade.

TREINAMENTO DE CROSSFIT

Na praça do Aeroclube de Catanduva, no 
dia 21 de maio, o curso de Bacharelado realizou 
treinamento de crossfit, ministrado pelo Prof. 
Leonardo Eid Marques. A atividade fez parte do 
projeto de extensão “Sábado em conjunto” e contou 
com a participação de 60 pessoas, entre elas, alunos, 
docentes do curso e pessoas da comunidade.

MEIO AMBIENTE 

No Dia do Meio Ambiente, 05 de junho, às 
9h00, na Avenida César Guzzi, no bairro Pachá, 
em Catanduva, o curso participou do TEM Mais 
Verde, promovido pela TV TEM e Prefeitura de 
Catanduva. Durante o evento foram plantadas 300 
mudas de árvores com a colaboração dos alunos, 
acompanhados pelo Prof. Fernando Varoto.

DOAÇÃO DE ROUPAS 

O Coordenador do Bacharelado, Prof. Igor Braz, 
entregou, no dia 09 de junho, no Fundo Social de 
Solidariedade de Catanduva, as roupas arrecadadas 
na Campanha do agasalho 2016 realizada durante os 
Jogos Intercursos Padre Albino.

DIREITOS HUMANOS, SUSTENTABILIDADE E 
IGUALDADE NA ESCOLA

No primeiro e segundo semestres, todas as 
sextas-feiras, das 14h00 às 18h00, na EMEF Professora 
Graciema Ramos da Silva, em Catanduva, três alunos 
do curso de Licenciatura e o Prof. Ademir Testa Junior 
desenvolveram o projeto de extensão “Direitos 
humanos, sustentabilidade e igualdade na escola” 
com crianças de aproximadamente cinco anos.

O projeto consistiu no desenvolvimento de 
ações que estimularam o debate e o conhecimento 
sobre as questões dos Direitos humanos, da Susten-
tabilidade e da Igualdade em relação à Educação 
Física. As atividades do projeto proporcionaram às 
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crianças a oportunidade da construção de brinque-
dos com materiais alternativos e plantio de muda de 
árvore nas escolas, deixando a mensagem de que 
dessa forma podem reaproveitar os materiais que 
geralmente são descartados e ainda contribuir com 
o meio ambiente saudável e sustentável. Uma aluna 
do 1° ano do curso foi a monitora do projeto.

AVALIAÇÃO PARA PESQUISA

No dia 28 de agosto, alunos do 3° ano do curso 
de Licenciatura, acompanhados pela Profª Maria 
Ângela Figueiredo Tuma, participaram do “Pedala 
Ressu”,  evento realizado no Parque Papa João Paulo II, 
no Aeroporto, pelo Colégio Ressurreição de Catanduva, 
voltado para alunos, pais e funcionários da escola.

Os acadêmicos realizaram avaliação antro-
pométrica nos participantes para a pesquisa “Pais 
obesos, filhos obesos? Associação do nível de atividade 
física e obesidade dos pais e a prevalência de obesidade 
em crianças”, em desenvolvimento pelo curso.

AVALIAÇÃO FÍSICA

No dia 24 de setembro, das 9h00 às 12h00, 
na Praça Monsenhor Albino, alunos dos dois cursos 
fizeram avaliação física na população. Os alunos e 
professores avaliaram o percentual de gordura, índice 
de massa corporal (IMC), disfunções posturais, índice 
de cintura quadril (ICQ) e flexibilidade, emitindo 
uma ficha contendo os dados da avaliação. Foram 
atendidas 195 pessoas.

ENCONTRO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA

No dia 29 de setembro, na sala de Ginástica do 
Complexo Esportivo Prof. Ivo Dall’Aglio, os cursos de 
Licenciatura e Bacharelado promoveram o I Encontro 
de Orientação Técnica para professores da Rede Esta-
dual de Ensino Fundamental e Médio. Os professores 
de Educação Física da Rede Estadual participaram 
dos cursos de Atualização em Voleibol, com a Profª 
Luciana de Carvalho Leite, e de Atualização em Han-
debol, com o Prof. Fernando Varoto.

O Encontro faz parte do projeto dos cursos 
de Educação Física de acolhimento ao egresso. O 
objetivo foi atualizar os participantes quanto às 
modalidades esportivas e apresentar a eles o novo 
complexo esportivo do Câmpus.

COPA INTERESCOLARES

No dia 8 de outubro, das 8h00 às 11h00, na 
quadra poliesportiva do Câmpus Sede, o curso 
de Bacharelado promoveu a I Copa Padre Albino 
de Juniores, campeonato de futebol entre alunos 
do 3º ano do Ensino Médio de escolas públicas 
e particulares de Catanduva. Da competição 
participaram 15 acadêmicos do curso e 60 alunos 
das escolas EE Barão do Rio Branco, Colégio São José, 
EE Alfredo Minervino, Colégio Ressurreição e Colégio 
Catanduva.

SÁBADO EM CONJUNTO

O curso de Bacharelado promoveu no dia 
22 de outubro, às 9h30, na Praça do Aeroclube de 
Catanduva, o “Sábado em conjunto”, projeto de 
extensão que busca incentivar a prática esportiva 
tanto para alunos quanto para o público externo. Os 
77 participantes praticaram Zumba e tiveram aula de 
crossfit com aluno e docente do curso.

JOGOS ESCOLARES DO ESTADO

No período de 24 de outubro a 1º de 
novembro, os cursos recepcionaram as disputas de 
futsal e handebol dos Jogos Escolares do Estado 
de São Paulo, Categoria Pré-Mirim, nas quadras 
poliesportivas do Câmpus Sede. O evento foi 
promovido pela Diretoria de Ensino da Região de 
Catanduva e os times formados por alunos do Ensino 
Fundamental das escolas de Catanduva e região.

A parceria entre os cursos e a Diretoria de 
Ensino da Região Catanduva proporcionou aos 
acadêmicos da Graduação a oportunidade de 
vivenciarem a prática de organização e execução de 
uma competição escolar, além da instituição receber 

Curso de Educação Física
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professores egressos dos cursos e que dirigem as 
equipes dos colégios participantes, estreitando assim, 
o relacionamento entre a FIPA e seus ex-alunos.

CONSCIÊNCIA NEGRA

No dia 23 de novembro, às 19h15, na sala 
de ginástica do Complexo Esportivo Prof. Ivo 
Dall’Aglio, o curso de Licenciatura promoveu 
seminário para debater o Dia da Consciência Negra 
(20 de novembro), com  alunos do 1° e 2° anos do 
curso e mediação dos professores Carlos Alexandre 
Mendes e Luciana de Souza Cione Basto. O objetivo 
foi identificar e discutir a realidade e a valorização 
da cultura afrodescendente, chamar a atenção 
da valorização em suas manifestações culturais e 
sociais e refletir sobre a cultura brasileira. Houve, 
ainda, apresentações de danças e lutas da cultura 
afrodescendente.

GINÁSTICA LABORAL PARA COLABORADORES

O Prof. Américo Riccardi Vaccari Lourenço 
ministrou ginástica laboral para 30 funcionários da 
FIPA, através do curso de Bacharelado em Educação 
Física, duas vezes por semana, as terças e quintas-
feiras, das 15h00 às 15h15, na marquise da Biblioteca 
do Câmpus Sede, e das 15h15 às 15h30, na secretaria 
acadêmica. A atividade foi realizada até o mês de julho.

PROGRAMA PARA A TERCEIRA IDADE

Programa criado em 1999, a Faculdade da 
Terceira Idade tem o objetivo de permitir que pessoas 
de meia idade participem de atividades educativas, 
socioculturais, organizativas e de ação comunitária 
nas perspectivas da prevenção de problemas de 
agravo da saúde, promoção, proteção e reabilitação, 
da formação integral, além de outros campos que 
oportunizem um estilo de vida ativo.

O programa oferece 60 vagas e as aulas são 
ministradas às terças e quintas feiras, das 14h00 às 
17h00, no Câmpus Sede da FIPA (Hospital Emílio Car-

los). A programação mensal é pré-elaborada, com 
aulas expositivas, práticas esportivas adaptadas, ofi-
cinas especializadas, visitas monitoradas e dinâmicas 
de grupo. Os professores são educadores físicos, bió- 
logos, filósofos, nutricionistas, psicólogos, médicos, 
advogados, economistas, fisioterapeutas, historiado-
res e artistas, entre outros.

PALESTRA SOBRE GRIPE
 

O Dr. Ricardo Santaela Rosa, médico infectolo-
gista e docente do curso de Medicina da FIPA, falou 
às alunas sobre a gripe A, também conhecida como 
gripe suína, causada pelo vírus H1N1, no dia 12 de 
abril.

Dr. Ricardo informou sobre os riscos da 
doença, os cuidados necessários para evitar que 
o vírus se propague e a importância da vacinação, 
principalmente para os grupos considerados de 
risco. No dia 19, as alunas participaram da campanha 
de vacinação realizada pelo curso de Enfermagem da 
FIPA.

PALESTRAS

Nos dias 19 de abril e 24 de maio, às 14h00, no 
Câmpus Sede, as alunas tiveram aula sobre o perigo 
da automedicação, ministrada pelo Farmacêutico 
Belmiro Junior.

O aluno Luís Augusto Guareis dos Santos, do 3° 
ano do curso de Direito da FIPA, ministrou a palestra 
“Corrupção e a importância do controle social dos 
gastos públicos” no dia 26 de abril. Ele é membro 

Curso de Educação Física
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da equipe do “Mensalinho contra a corrupção” e um 
dos autores da cartilha “O controle social dos gastos 
públicos”, desenvolvida pelos alunos daquele curso.

Dia 03 de maio, às 14h00, o Núcleo de Apoio 
ao Estudante (NAE) promoveu a palestra “Finanças 
pessoais” para as alunas. Ministrada pelo responsável 
pelo Apoio Financeiro do NAE, Prof. Marcos Vinicius 
Braz de Assis, o objetivo da palestra foi discutir a 
importância de controlar os gastos pessoais e motivar 
as alunas a administrar melhor o dinheiro através do 
planejamento e o controle de um orçamento.

Alunos do curso de Direito da FIPA, membros 
do grupo de extensão “Observatório social das 
relações de consumo”, acompanhados pela Profª 
Beatriz Trigo, coordenadora do grupo, ministraram 
palestra sobre os direitos do consumidor no dia 7 
de junho, às 14h00. O grupo tratou sobre diversos 
assuntos relacionados ao Direito do consumidor, 
entre eles o uso do cartão de crédito, serviços 
bancários, garantias, planos de internet e direito 
de arrependimento de uma compra, assim como a 
página no Facebook “Observatório do consumidor” 
onde, semanalmente, realizam postagem de artigos 
e pesquisas abordando as relações de consumo com 
o objetivo de orientar o consumidor sobre os seus 
direitos.

Dia 21 de junho, às 14h00, a oftalmologista Drª 
Nathália Kassis ministrou aula para as alunas sobre 
“Acometimentos visuais na 3ª idade” abordando 
a importância de realizar avaliação oftalmológica 
regularmente para diagnosticar problemas de visão 
e possíveis tratamentos.

No dia 16 de agosto, as alunas assistiram a pa-
lestra “Câncer de mama: medidas comportamentais 
e hábitos de vida”, ministrada pelo médico mastolo-
gista Gustavo Frode Machado Vieira, que abordou os 
principais riscos da doença e enfatizou a importância 
do diagnóstico precoce para as chances de cura.

As alunas assistiram palestra ministrada pela 
pedagoga Virgínia Clemente Sotto sobre energia 
vital dia 23 de agosto, às 14h00. A palestra abordou 
o quanto o corpo e a mente necessitam de boas 
energias para se manter saudável.

O Prof. Marcos Venício Braz de Assis, 
responsável pelo Apoio Financeiro do Núcleo de 
Apoio ao Estudante da FIPA, falou às alunas no dia 
18 de outubro sobre “Organização financeira no 
final de ano” dando dicas de como não começar o 
próximo ano com dívidas e sobre a importância de 
conhecer o caminho do seu dinheiro, fazendo um 
bom diagnóstico financeiro.

O tema “Câncer de mama: prevenção e 
tratamento após a mastectomia” foi abordado pelo 

Prof. Cássio Gustavo Santana Gonçalves, docente 
dos cursos de Educação Física da FIPA no dia 25 
de outubro, seguido de bate papo com as alunas. 
O objetivo foi evidenciar o tema durante o mês 
do movimento mundial “Outubro Rosa”, que visa 
chamar atenção, diretamente, para a realidade atual 
do câncer de mama e a importância do diagnóstico 
precoce.

O aluno do curso de Direito da FIPA, Luís 
Augusto Guareis dos Santos, membro da equipe 
“Mensalinho contra a corrupção”, ministrou a palestra 
“Isenções tributárias na Terceira Idade” no dia 8 de 
novembro.

FESTA JUNINA

Dia 28 de junho, às 14h00, no Câmpus Sede, 
foi realizada a festa junina com a participação de 
funcionários, professores, estagiários e idosos do 
Recanto Monsenhor Albino, convidados especiais. 
A festa, que marcou o encerramento do semestre 
letivo, teve comidas, músicas e danças típicas.

CAFÉ SOLIDÁRIO

No dia 13 de setembro, às 14h00, as alunas 
promoveram o tradicional café solidário com os 
idosos do Recanto Monsenhor Albino. O objetivo 
foi propiciar uma tarde agradável, com lanche, bate 
papo e música aos moradores do Recanto. As alunas 
da faculdade e os alunos dos cursos de Educação 
Física arrecadaram alimentos para doar ao Recanto 
neste dia.

Curso de Educação Física
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CURSO DE ENFERMAGEM
COLETA DE EXAMES DE DNA

O Fórum de Catanduva assinou convênio 
com o IMESC para a coleta para o exame de DNA 
em Catanduva e fez parceria com a FIPA, através 
dos cursos de Direito e Enfermagem. A coleta 
do material é responsabilidade do curso de 
Enfermagem. Os exames continuarão sendo feitos 
no IMESC, em São Paulo.

De fevereiro a dezembro, sete alunas do curso 
fizeram a coleta para exame em 65 das 120 famílias 
agendadas para o procedimento.

ORIENTAÇÃO A IDOSOS

Nos dias 17 e 24 de março, das 8h00 às 10h00, 
seis alunos do 4° ano do curso, supervisionados 
pela Profª Antonia de Fátima Serradilha, realizaram 
atividade educativa com grupo de idosas, 
coordenado por Agentes Comunitários da USF Drª 
Isabel Ettruri, no Parque Flamingo, em Catanduva.

Os alunos falaram sobre “Prevenção de 
quedas” e “Orientações a cuidadores informais 
de idosos” e esclareceram dúvidas do grupo 
relacionadas ao tema. Os alunos realizaram, ainda, 
aferição de pressão arterial nos 22 idosos que 
participaram da atividade.

CAMPANHAS DE VACINAÇÃO

Alunos do 1° ano do curso participaram da 
campanha de vacinação contra a gripe Influenza e 
H1N1 em Catanduva. Nos dias 13, 20 e 27 de abril e 
04 de maio, das 7h30 às 11h30, supervisionados pela 
Profª Fátima Serradilha, desenvolveram a campanha 

na UBS Dr. José Barrionuevo, onde vacinaram as 
pessoas que fazem parte dos grupos de riscos - 
idosos, trabalhadores da saúde e pessoas com 
diabetes, doença cardíaca e respiratória crônica. 126 
pessoas foram vacinadas. 

No dia 19 de abril, às 14hs, no Câmpus Sede 
da FIPA, os acadêmicos realizaram a campanha 
na Faculdade da Terceira Idade, onde 25 alunas 
foram imunizadas.

No dia 30 de abril, das 8h00 às 12h00 e das 
12h00 às 17h00, no Centro de Referência da Mulher 
(CSI José Perri), o curso participou do Dia D da 
vacinação contra a H1N1, imunizando 100 pessoas.

A Liga de Segurança do Paciente, em parceria 
com a Secretaria Municipal de Saúde, promoveu 
campanha de vacinação contra a gripe H1N1 em 140 
alunos dos cursos da área da saúde da FIPA, das 8h00 
às 12h00, no Câmpus Sede, no dia 13 de maio.

PLANEJAMENTO FAMILIAR

No dia 20 de abril, às 19h30, no Anfiteatro 
Padre Albino, o curso promoveu a palestra “Mulher 
no controle”, ministrada pelo Dr. Ricardo Leandro 
Marchesim, médico ginecologista e obstetra do 
Hospital Padre Albino. O tema da palestra foi 
planejamento familiar, visando, principalmente, a 
promoção da saúde da mulher. 

O evento reuniu 128 pessoas, entre elas 
acadêmicos, docentes do curso e interessados 
da comunidade.

LAVAGEM DAS MÃOS

Nos dias 26, 28 e 29 de abril e 04 de maio, 
das 8h00 às 10h00, oito alunos da 1ª série do curso, 

Curso de Enfermagem
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integrantes da Liga de Segurança do Paciente, 
realizaram atividades lúdicas do Projeto de extensão 
“Mãos limpas” na creche Boa Nova, em Catanduva. 
Os acadêmicos, acompanhados pela Profª Maristela 
Magagnini, trabalharam com as crianças da creche 
a importância de lavar as mãos através de peças de 
teatro, exibição de filmes, interpretação de fantoches 
e diversas atividades manuais. A atividade contou 
com a participação de 92 crianças.

No dia 5 do mesmo mês, os alunos confeccio-
naram cartazes sobre o tema, expostos pelo Câmpus 
Sede e nas dependências do Hospital Emílio Carlos.

INTEGRAÇÃO E RELAXAMENTO

No dia 12 de maio, às 14h00, na quadra do 
Câmpus Sede, em comemoração ao Dia do Enfermeiro, 
o curso, em parceria com os cursos de Licenciatura e 
Bacharelado em Educação Física, promoveu a Zumba 
da Enfermagem, com a participação de 60 pessoas, 
entre funcionários, docentes e alunos da instituição.

O objetivo foi a integração e o relaxamento de 
acadêmicos, docentes, coordenação e funcionários 
dos diversos setores da FIPA.

SEGURANÇA DO PACIENTE

No Dia do Enfermeiro, 12 de maio, às 19h30, no 
Anfiteatro Padre Albino, o curso promoveu a palestra 
“A segurança do paciente na Unidade de Urgência e 
Emergência”, ministrada pela Enfª Simone Aparecida 
Trovó, Coordenadora da Unidade de Urgência e 
Emergência do Hospital Padre Albino.

Após a palestra, o aluno Maicon Sanches 
Morandi, do 4° ano do curso, apresentou o trabalho 
de iniciação cientifica “Avaliação de prescrições e 
análise da ocorrência de interações medicamentosas 
em um Hospital do Interior do Estado de São Paulo” 
desenvolvido por ele e pelo aluno Bruno Moraes de 
Carvalho, sob orientação da Profª Drª Andréia de 
Haro Moreno. Houve, ainda, apresentação da dança 
“Toda forma de amar”, interpretada por bailarinos da 
Danseâme Cia de Dança, sob responsabilidade do 
bailarino e professor Guilherme Brito.

O evento fez parte da programação da 
Semana da Enfermagem promovida pela Fundação 
Padre Albino e escolas formadoras de Catanduva e 
reuniu cerca de 230 pessoas, entre elas, enfermeiros 
da Fundação Padre Albino e docentes e alunos do 
curso de Enfermagem da FIPA e de escolas técnicas 
de Catanduva.

ORIENTAÇÃO

Nos dias 29 de maio e 02 de junho, das 8h00 
às 10h00, no Salão Paroquial da Igreja de Santa 
Terezinha, seis alunos do 4º ano do curso realizaram 
atividade educativa sobre prevenção e cuidados com 
a hipertensão arterial sistêmica, Diabetes Mellitus e 
H1N1. 

Sob orientação das professoras Antonia Serra-
dilha e Maristela Magagnini, os alunos conversaram 
com grupo de seis mulheres da terceira idade sobre 
a importância das estratégias de prevenção e de con-
trole dessas doenças.

SEMANA MUNICIPAL DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA

O curso participou de 15 a 20 de agosto 
da Semana Municipal da Pessoa com Deficiência, 
que teve por tema “Todos juntos pela inclusão” e 
várias atividades. Nos dias 18 e 19, às 8h00 e 13h00, 
respectivamente, na EMEF Arnaldo Zancaner, houve 
atividades de orientação de prevenção e vivências 
com dinâmicas de sensibilização, com mediação de 
alunos do curso e a Equipe do Creas de Catanduva.

A Semana foi realizada pela Prefeitura de 
Catanduva, Conselho Municipal da Pessoa com 
Deficiência e APAE em parceria com a FIPA e 
outras entidades.

CURATIVOS

A Liga de Curativos do curso, com a 
participação de 12 alunos, atendeu semanalmente, 
de 12 de agosto a 09 de dezembro, no Ambulatório 
de Feridas do Hospital Emílio Carlos, pacientes 
cirúrgicos portadores de feridas de grande porte, com 
realização de consulta de enfermagem, avaliação e 
conduta de enfermagem no tratamento de feridas. 
No período foram atendidos 221 pacientes.

No dia 20 de setembro, às 19h30, no Anfiteatro 
Padre Albino, foi realizado o II Simpósio da Liga, com 
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quatro palestras relacionadas ao tema. O evento 
contou com a participação de 194 pessoas, entre 
elas acadêmicos, alunos das escolas técnicas de 
Catanduva, enfermeiros e auxiliares de Enfermagem.

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Alunos do 4° ano do curso ministraram, no dia 
22 de setembro, às 9h00, no CRAS Juca Pedro, de 
Catanduva, a palestra “Alimentação saudável”.

Dirigida para idosos das famílias assistidas 
pelo órgão, o Prof. Tiago Aparecido da Silva 
acompanhou os alunos durante a atividade, que fez 
parte da Campanha de enfrentamento à violência 
contra a pessoa idosa, promovida pela Secretaria de 
Assistência Social de Catanduva.

PREVENÇÃO CONTRA O CÂNCER
 

No dia 19 de outubro, das 14h00 às 16h00, 
seis alunos do  4° ano do curso, supervisionados 
por docente, desenvolveram atividades educativas 
de prevenção ao câncer de mama e útero na USF 
Dr. Geraldo Mendonça Uchoa, na Vila Lunardelli, 
em Catanduva. Os alunos utilizaram a “mama 
amiga” para detecção de nódulos e orientações a 
respeito do autoexame de mamas, da importância 
da mamografia para o rastreamento da doença e do 
exame Papanicolau, com demonstração prática dos 
materiais necessários para a realização do exame. Os 
alunos orientaram 14 pacientes da Unidade.

No dia 26, das 14h00 às 16h00, a mesma 
atividade foi realizada na USF Dr. Olavo de Barros, no 
bairro Monte Líbano, também em Catanduva, com 
atendimento de 06 pacientes da Unidade.

RODA DE CONVERSA

No dia 28 de outubro, às 15h00, na área 
externa do Hospital Emílio Carlos, três alunas do 
curso, acompanhadas pela Profª Antonia de Fátima 
Zanchetta Serradilha, participaram da I Roda de 
Conversa “Outubro Rosa” promovida pela Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes/CIPA daquele 
hospital, da Coordenadoria Geral da Fundação e 
das Faculdades Integradas Padre Albino. O objetivo 
foi promover ação de prevenção e promoção da 
saúde, chamando a atenção para a importância dos 
cuidados com a saúde da mama.

A roda de conversa foi dirigida para funcionárias 
da Fundação e também contou com a participação e 
depoimento de membros da AVCC de Catanduva que 
venceram a doença. As alunas deram orientações 
sobre o autoexame, demonstrando o procedimento, 
mostraram às funcionárias a prótese mamária “mama 
amiga”, que auxilia no reconhecimento de nódulos, 
esclareceram dúvidas e falaram sobre a necessidade 
da detecção precoce do câncer de mama para maior 
chance de cura e a importância da realização de 
exames regularmente.

CONSCIENTIZAÇÃO

No dia 23 de novembro, os alunos da 2ª série, 
acompanhados pela Profª Luciana Braz, realizaram 
atividade de conscientização sobre o consumo 
consciente junto aos demais alunos e docentes no 
Câmpus Sede com distribuição de squeezes.

A atividade integra o conteúdo prático da 
disciplina Sustentabilidade e Biossegurança em 
Enfermagem, ministrada pela docente em regime 
semipresencial na Plataforma Moodle.
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CURSO DE MEDICINA
CURSINHO SALA EXTRA

De março a novembro, acadêmicos do curso 
que trabalham como voluntários no projeto cursinho 
preparatório Sala Extra, ministraram aulas para 66 
alunos e ex-alunos do Ensino Médio da Rede Pública 
e bolsistas de escolas particulares que pretendiam 
prestar vestibulares.

O cursinho, totalmente gratuito, funciona no 
Câmpus Sede da FIPA. O projeto, em atividade há 12 
anos, é uma parceria entre o curso de Medicina, a FIPA, 
o Centro Acadêmico Emílio Ribas, a Fundação Padre 
Albino e a Secretaria de Educação de Catanduva.

PROJETO SENSIBILIZARTE

Na busca por formação mais humana, alunos 
do curso, através da IFMSA Brazil, implantaram o 
projeto SensibilizArte Catanduva - Humanizar através 
da arte. O projeto, também conhecido como Sensi, 
consiste em aproximar o acadêmico da realidade 
futura de forma alegre dentro dos hospitais Emílio 
Carlos e Padre Albino. A ideia do grupo é aliviar 
a angústia, a ansiedade e até mesmo a dor dos 
pacientes através de um sorriso ou uma gargalhada.

O projeto, aberto para alunos de todos os 
cursos da FIPA, é dividido em quatro vertentes: 
Palhaçoterapia, Contação de história, Música e 
Artesanato. Os 28 alunos participantes do projeto 
se dividiram em quatro grupos e toda quinta-feira, 
das 12h00 às 14h00, realizaram visitas aos pacientes 
dos hospitais. Para colocar o projeto em prática, os 
alunos participaram de capacitações com psicólogos, 
músico, terapeutas, professores de artes e artes 
cênicas e palhaços.

ENFRENTAMENTO AO AEDES AEGYPTI E AO 
ZIKA VÍRUS

No dia 19 de fevereiro, das 11h00 às 13h30, 
alunos do curso, orientados pela Profª Drª Ana 
Paula Girol, realizaram atividade educativa de 
mobilização pelo Dia de enfrentamento ao Aedes 
aegypti e ao Zika vírus diante das escolas EE Paulo 
de Lima Corrêa, Colégio Ressurreição e Colégio 
Nossa Senhora do Calvário.

Os acadêmicos, segurando faixas informativas 
para chamar a atenção dos pais e alunos, deram 
orientações sobre a importância do combate ao 

Aedes aegypti e sinais clínicos das doenças por 
ele transmitidas. Um grupo de alunos realizou a 
atividade nos sinaleiros do centro de Catanduva.

TROTE SOLIDÁRIO

Dia 05 de março, o curso, juntamente com o 
GAC (Grupo de Apoio a Comunidade), o curso de 
Direito e a IFMSA Brazil Fameca realizaram o Trote 
Solidário 2016. Os alunos, em grupos, percorreram 
cinco bairros de Catanduva e arrecadaram 2.400 
peças de roupas e mais de 1.500 itens de alimentos 
e produtos de higiene pessoal, doados para o Centro 
de Referência Especializado para População em 
Situação de Rua, para a Secretaria de Assistência 
Social, Casa de Recuperação Lírio dos Vales e Lar Bom 
Samaritano, de Catanduva.

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.

PROJETO VERMINOSE 

No dia 17 de março, das 8h00 às 10h00, a Liga 
de Pediatria do curso realizou o Projeto Verminose na 
EMEF Profª Graciema Ramos da Silva (CAIC).

Os alunos do 3º e 4º anos do Ensino Funda-
mental daquela escola assistiram à palestra sobre 
doenças que acometem o trato gastrointestinal. Para 
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isso foram utilizados cartazes ilustrativos produzidos 
pelos membros da Liga e, após a apresentação, os 
cartazes foram fixados nas paredes da escola. Com 
linguagem de fácil compreensão, os acadêmicos de 
medicina ministraram a palestra para 95 crianças.

AÇÃO NA APAE

Dia 18 de março, das 8h00 às 11h00, alunos do 
curso, membros do comitê da IFMSA Brazil FAMECA, 
em parceria com as Ligas de Endocrinologia e Dia-
betologia, Medicina Esportiva e de Neuropsiquiatria, 
acompanhados pela  Profª Drª Nilce Barril, realizaram 
ação na APAE de Catanduva pelo Dia Internacional 
da Síndrome de Down (21 de março).

As Ligas realizaram aferição de pressão arterial 
e glicemia e verificação das medidas antropométricas 
nos alunos daquela entidade.

HIPERTENSÃO ARTERIAL

A Liga de Medicina de Família e Comunidade 
realizou Campanha da Hipertensão Arterial, em 
parceria com a Liga de Endocrinologia e Diabetologia, 
no dia 09 de abril, na Praça da República, das 8h00 
às 12h00.

Os membros das Ligas aferiram a pressão ar-
terial da população presente na praça e procuraram 
alertar sobre os riscos e procedimentos a serem ado-
tados por cada um para manter a pressão controlada. 
Além disso, foram feitos testes de glicemia também 
com o objetivo de alertar a população caso houves-
se alterações. No final das avaliações foram anotados 
em fichas distribuídas pelos próprios alunos os valo-
res da pressão e glicemia. Caso estivessem alterados, 
os alunos informaram qual conduta pessoal deveria 
ser tomada, ou seja, procurar Unidades Básicas de 
Saúde do bairro.

PALESTRA SOBRE GRIPE
 
O Dr. Ricardo Santaela Rosa, médico infectolo-

gista e docente do curso, falou sobre a gripe A, tam-

bém conhecida como gripe suína, causada pelo vírus 
H1N1, no dia 12 de abril às alunas da Faculdade da 
Terceira Idade da FIPA. Ele abordou os riscos da doen- 
ça, os cuidados necessários para evitar que o vírus se 
propague e a importância da vacinação, principal-
mente para os grupos considerados de risco.

ALERTA CONTRA A HIPERTENSÃO ARTERIAL

Nos dias 12 e 13 de abril, a Liga de Clínica Médica 
do curso realizou, no Hospital Emílio Carlos, atividade 
sobre hipertensão arterial. Os alunos abordaram 
150 pacientes que aguardavam atendimento para 
falar sobre a importância de cuidar da saúde, da 
alimentação saudável e de praticar exercícios físicos, 
assim como os malefícios dos hábitos do tabagismo 
e alcoolismo.

O objetivo da atividade foi alertar os pacientes 
sobre os perigos da hipertensão arterial e sugerir 
que passem por avaliações médicas regularmente.

QUEIMADURA INFANTIL

A Liga de Pediatria desenvolveu no dia 30 de 
abril, das 8h00 às 12h00, na Praça da República, ação 
de prevenção contra queimadura em crianças, com a 
participação de 13 acadêmicos.

Os alunos distribuíram folhetos com instruções 
sobre medidas que devem ser tomadas para evitar a 
ocorrência de queimaduras em crianças. Além disso, 
conversaram com as pessoas e tiraram dúvidas com 
relação ao tema. Apesar de relacionada à prevenção 
do público infantil, os 300 adultos abordados 
também foram beneficiados pela ação.

VACINAÇÃO

Dia 13 de maio, das 8h00 às 12h00, no 
saguão térreo do Câmpus Sede da FIPA, a Liga de 
Infectologia do curso e alunos do 1° ano do curso de 
Enfermagem, supervisionados pela Profª Maristela 
Aparecida Magri Magagnini, realizaram a campanha 
de vacinação contra o vírus Influenza.
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Os alunos vacinaram 140 pessoas, entre elas, 
funcionários da instituição e alunos dos cursos da 
área da saúde que frequentam os hospitais.

ORIENTAÇÃO NA PRAÇA

No dia 14 de maio, das 8h00 às 12h00, na Praça 
da República, em Catanduva, o Centro Acadêmico 
Emílio Ribas realizou o XVI ELEC - Encontro das Ligas 
Estudantis de Catanduva, atividade anual do curso. 
As 17 ligas de especialidades médicas informaram e 
orientaram a população e realizaram exames.

SIMULAÇÃO DE INCÊNDIO

O curso, baseando-se no projeto Maio 
Amarelo de assegurar a vida, orientar e conscientizar 
a população promoveu dia 19 de maio, a partir 
das 13h00, simulação de evacuação de duas alas 
do Hospital Emílio Carlos para treinar e preparar 
alunos e funcionários. A ação foi coordenada entre 
o Poder Público e a sociedade civil com o objetivo 
de promover integração e treinamento das equipes 
de atendimento pré-hospitalar em situações que 
envolvem múltiplas vítimas.

Com a participação dos 64 acadêmicos do 
3º ano do curso, que foram os atores, da Brigada 
de Incêndio do Hospital Emílio Carlos, formada 
por um profissional de cada área, do Corpo de 
Bombeiros e do SAMU, a simulação de incêndio foi 
feita nas alas C2 Par Masculino e Ambulatório de 
Ginecologia e Obstetrícia, obrigando a evacuação 
do prédio, iniciada com o toque da sirene. A ala foi 

evacuada, o foco do incêndio controlado e realizado 
o atendimento externo.

Para eficácia do treinamento, na simulação, 
foram registrados casos de ferimentos diversos, que 
necessitaram de atendimentos especiais. As vítimas 
foram atendidas em lonas com diferentes cores, 
obedecendo a gravidade: os pacientes leves foram 
classificados como verde; os pacientes moderados 
com a cor amarela, os graves na cor vermelha e os 
pacientes em óbito na cor cinza.

HOMENAGEM E PREVENÇÃO

A Liga de Infectologia, em parceria com a 
IFMSA Brazil, realizou no dia 19 de maio o Candle 
Light, homenagem às pessoas portadoras do vírus 
HIV que faleceram. Às 19h00, na sala D10 do Câmpus 
Sede, o Dr. Ricardo Santaella Rosa, infectologista e 
docente do curso, ministrou palestra de capacitação 
aos 39 alunos participantes. Em seguida, todos se 
reuniram no estacionamento do subsolo do Câmpus 
para acender velas em homenagem aos que já 
morreram vítimas da AIDS.

No dia 25, a partir das 9h00, na Praça da 
República, em Catanduva, os alunos distribuíram 
preservativos femininos e masculinos e lubrificantes, 
além de informar a população sobre os perigos 
da relação sexual sem segurança, alertando 
aproximadamente 100 pessoas sobre as doenças 
sexualmente transmissíveis (DSTs).

QUEIMADURAS

No dia 4 de junho, das 8h00 às 12h00, na 
Praça Monsenhor Albino, a Liga de Cirurgia Plástica 
do curso, em conjunto com a ABLCP (Associação 
Brasileira das Ligas de Cirurgia Plástica) e a SBC 
(Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica), realizou 
a campanha do Dia Nacional do Queimado. A 
campanha teve a participação de colaboradores da 
UTQ (Unidade de Tratamento de Queimados) do 
Hospital Padre Albino, de médicos residentes, do 
Dr. José Antônio Sanches, docente do curso, e do 
projeto Sara & Cura.

Curso de Medicina
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A Liga orientou a população como agir diante 
de queimadura através de cartazes e folhetos e os 
alunos aplicaram questionário para medir o grau de 
conhecimento das pessoas, obtendo 119 respostas. 
Além disso, em comemoração ao Dia do Meio 
Ambiente, comemorado no dia 5 de junho, a Liga 
distribuiu 200 mudas de aroeira para as pessoas 
que passaram pelo local para incentivar o plantio 
de árvores.

BAZAR SOLIDÁRIO

Doze alunos pertencentes à IFMSA - Interna-
tional Federation of Medical Students Association 
realizaram o Bazar Solidário no dia 04 de junho, das 
8h00 às 12h00, na Praça da República, que benefi-
ciou 50 pessoas.

As roupas recebidas no Trote Solidário e que 
estavam em bom estado de conservação foram 
separadas e colocadas neste bazar. A pessoa podia 
escolher as roupas que mais gostava (limitada a duas 
trocas de roupa e um acessório), experimentá-las 
em provador montado no local e levá-las para si ou 
para a família. Antes, era feito cadastro para obter 
informações acerca do núcleo familiar da pessoa e 
suas condições de vida.

RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE

A IFMSA e o Projeto SensibilizArte promoveram 
no Anfiteatro Padre Albino-2 no dia 15 de junho, a 
partir das 19h30, a exibição do filme “Patch Adams – o 
amor é contagioso”, com a participação de 45 alunos 
e dois docentes. O objetivo foi discutir com os alunos 
a relação médico-paciente de maneira humanizada, 
já que após a exibição do filme houve debate entre 
alunos e docentes.

VISITA A ASILO

Dia 18 de junho, às 13h00, o GAC - Grupo de 
Ajuda Comunitária do curso visitou o Asilo da Vila São 
Vicente de Paulo. O grupo passou a tarde realizando 
atividades, como roda de conversa, roda de música 
e distribuição de lembrancinhas. O objetivo foi 
proporcionar uma tarde agradável e diferente para 
os 87 moradores e um dia de muito aprendizado 
para os estudantes.

DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

Alunos do curso, membros do GAC - Grupo 
de Ajuda Comunitária e da Associação Atlética 

Acadêmica Emílio Ribas, entregaram 17 cestas 
básicas a famílias carentes de Catanduva. As cestas 
foram montadas com os alimentos arrecadados 
pelos alunos do curso durante a Semana Solidária 
2016 realizada de 08 a 19 de agosto. As famílias 
contempladas foram indicadas por assistentes 
sociais da cidade.

WORKSHOP DE MEDICINA

O Centro Acadêmico “Emílio Ribas” (CAER) 
do curso promoveu dia 20 de agosto, no Câmpus 
Sede, às 8h00, o IV Workshop de Medicina, dirigido 
para alunos do Ensino Médio e Pré-vestibular que 
desejavam ingressar no curso de Medicina. 

Os 160 participantes conheceram os 
Laboratórios de Anatomia, Histologia e Semiologia e 
realizaram atividades práticas de primeiros socorros, 
nós e suturas, talas e gessos ministradas pelos alunos 
e docentes do curso.

PALESTRA SOBRE DROGAS

Na manhã do dia 26 de agosto, alunos do curso, 
membros da Liga de Neuropsiquiatria, ministraram 
a palestra “Conscientização sobre drogas” para 
39 alunos do 7º e 8º anos da EMEF Prof. Nélson de 
Macedo Musa.

A palestra foi de caráter preventivo, com o ob-
jetivo de reforçar aos alunos o que os professores da 
escola já vêm ensinando sobre o tema, mostrando a 
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seriedade do assunto e a importância do comporta-
mento positivo dos alunos para terem uma vida sau-
dável.

ORIENTAÇÃO SOBRE A ACNE

A Liga de Dermatologia promoveu palestra 
sobre a acne no dia 05 de setembro, das 9h00 
às 11h00, para 35 alunos do 8º ano do Ensino 
Fundamental de escola particular de Catanduva.

Na palestra dois acadêmicos ministraram 
aula sobre essa afecção de pele, mais comum na 
adolescência, esclarecendo as formas de acne, 
como surge e o que fazer para melhorar seus 
sintomas. No final, os acadêmicos de medicina 
responderam as perguntas dos alunos e explicaram 
sobre a importância da proteção solar, pois haviam 
levado brindes, como protetores solares, cremes 
antioleosidade e sabonetes para acne.

COMO IDENTIFICAR UM AVC

A Liga do Coração promoveu a atividade “Como 
identificar um AVC” no dia 08 de setembro, das 9h00 
às 13h00, na Praça da República, em Catanduva. Os 
membros da Liga, orientados pelo Prof. Dr. Fernando 
Stuchi Devito, entregaram à população folhetos 
explicativos e deram orientações, quando solicitado. 
A campanha atingiu 68 pessoas.

CURSO DE MENINGITE

Nos dias 14 e 28 de setembro, no Anfiteatro 
Padre Albino, a partir das 18h30, foi realizado o 
Curso de Meningite, parceria entre o Núcleo de 
Educação Permanente da Fundação Padre Albino, 
o curso de Medicina e a Liga de Neuropsiquiatria. 
As palestras foram ministradas pelo Dr. Manoel de 
Souza Neto e apresentação de casos clínicos pela 
Drª Eliana Melhado. O objetivo do curso foi reunir 
estudantes e profissionais das áreas de saúde, 
visando a atualização dos conhecimentos e o 
incentivo à pesquisa.

II JORNADA DO CORAÇÃO

A Liga do Coração do curso promoveu a                 
II Jornada do Coração dia 15 de setembro, às 19h30, 
no Anfiteatro Padre Albino. Com o tema “Estenose 
aórtica no idoso” foram ministradas palestras pelo 
Prof. Dr. Fernando Stuchi Devito e pelo Prof. Dr. 
Eduardo Marques da Silva, ambos docentes do curso. 
A jornada foi aberta ao público.

HOSPITAL DO URSINHO

Com o objetivo de familiarizar a criança com o 
ambiente hospitalar, quebrando tabus e facilitando 
a compreensão e o envolvimento com a equipe 
hospitalar, criando assim confiança entre médico-
paciente, os alunos do curso desenvolveram na Casa 
da Criança Sinharinha Netto, no dia 06, e no Colégio 
Catanduva, nos dias 15 e 16 de setembro, o Projeto 
“Teddy Bear - Hospital do Ursinho”.

As crianças (os pais) levaram seus bichinhos 
de pelúcia que estavam “doentes” para serem 
consultados pelos acadêmicos de medicina, que 
fizeram a consulta e todas as perguntas de praxe, 
prescreveram um remédio e deram instruções, tais 
como “ensine-o a não ter medo do médico”, “siga 
bem todas as orientações que ficará bem logo”. 
Dependendo do sintoma trazido pela criança, o 
ursinho foi encaminhado para a sala de exames (Raio 
X) ou para a sala de curativos, onde foi realizado o 
curativo no local do ferimento ou fratura, tal qual 
seria feito  na vida real. Todas as crianças passaram 
pela sala de cirurgia, onde foram paramentadas 
com máscaras e luvas e acompanharam a cirurgia 
feita em um grande urso, quando foram mostrados 
alguns órgãos de feltro e explicadas suas funções no 
corpo humano. Depois, na sala de higienização, as 
crianças receberam orientação sobre a forma correta 
de escovar os dentes.

Por fim, na saída, as crianças passaram na 
farmácia, onde retiraram o remédio, em forma 
de doce, para o “brinquedo doente”. O estudante 
responsável pela farmácia orientou a criança sobre a 
importância de tomar o remédio quando a mamãe 
manda e ainda dos riscos de tomá-lo sem que um 
adulto saiba e explicou que aquele remédio era um 
doce e podia ser comido, pois se tratava de uma 
parte da brincadeira.

Da atividade participaram 55 acadêmicos de 
Medicina e 200 crianças.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

Dia 17 de setembro, a partir das 9h00, na Praça 
Monsenhor Albino, o curso participou da 12ª edição 
da Campanha da Responsabilidade Social 2016 
promovida pela ABMES (Associação Brasileira de 
Mantenedoras de Ensino Superior) através das Ligas 
de Pediatria, Medicina da Família e Endocrinologia e 
Diabetologia. A campanha é realizada anualmente 
em comemoração ao Dia da Responsabilidade Social, 
21 de setembro.

Os membros das Ligas fizeram atendimento e 
orientação à população no local. A Liga de Pediatria 
abordou o tema “Alimentação infantil”, a Liga de 
Medicina da Família sobre os cuidados e os sintomas 
da Dengue, enquanto a Liga de Endocrinologia 
e Diabetologia fez aferições de glicemia, pressão 
arterial e índice de massa corporal. 

 
VISITA À CRECHE

Nos dias 21 e 22 de setembro, às 14h00, as 
Turmas A e B do primeiro ano do curso, acompanhadas 
pelas professoras Ana Paula Girol e Cibelle Rocha 
Abdo, visitaram a Casa da Criança Sinharinha 
Netto. Durante a atividade os alunos conheceram 
o local e desenvolveram atividades lúdicas com as 
crianças. Os alunos doaram produtos de higiene e 
limpeza arrecadados pelas duas turmas, como papel 
higiênico, sabonete, creme dental, shampoo infantil, 
detergente e  desinfetante.

PRIMEIROS SOCORROS

A Liga de Medicina Esportiva realizou 
atendimentos de primeiros socorros na Copa de 
Judô realizada no dia 1º de outubro no ginásio de 
esportes “Anuar Pachá”, em Catanduva, que teve a 
participação de 200 pessoas. Além dos primeiros 
socorros, cinco alunos orientaram os atletas sobre 
a importância do alongamento e crioterapia para 
prevenção de lesão.

OUTUBRO ROSA

No dia 1º de outubro, em parceria com a 
ONG Sempre Viva, a Liga de Medicina de Família e 
Comunidade realizou ação na Praça da República, 
em Catanduva, para marcar o Outubro Rosa. Cinco 
membros da Liga distribuíram folhetos explicativos 
e através da “mama amiga” explicaram às mulheres 
como realizar o autoexame de mama e ressaltaram 
a importância de descobrir a doença no início para o 
tratamento efetivo. Além disso, foi aferida a pressão 
arterial da população em geral.

Quinze membros da Liga de Medicina Esportiva 
ministraram palestra para 85 pessoas, a maioria 
mulheres, no dia 20 de outubro, no Pindorama 
Clube, na cidade de Pindorama/SP. Os alunos 
falaram sobre a importância da campanha Outubro 
Rosa, mostrando aos presentes a necessidade do 
autoexame e dos exames de rotina com especialistas. 
A ação beneficiou 120 pessoas.

OFICINA DE FLORES

Nos dias 3 e 4 de outubro, o GAC - Grupo de 
Ajuda Comunitária realizou a Oficina de flores no 
Câmpus Sede. Os membros do grupo ficaram das 
9h00 às 11h30, no saguão térreo, defronte à secretaria 
acadêmica, expondo flores e distribuindo papéis de 
carta para que alunos e funcionários escrevessem 
mensagens positivas que foram entregues aos 
pacientes internados do Hospital Emílio Carlos.

A ação teve o objetivo de proporcionar 
integração solidária entre alunos e internados, além de 
prestar apoio emocional àqueles que mais precisam.

PREVENÇÃO À OBESIDADE

A Liga de Endocrinologia e Diabetologia 
do curso participou da Campanha de Prevenção 
à Obesidade “Mudar para Viver Mais e Melhor” 
promovida pela sociedade brasileira da especialidade 
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para comemorar o Dia Nacional da Prevenção a 
Obesidade - 11 de outubro. No dia 8 de outubro, das 
9h00 às 12h00, membros da Liga, acompanhados 
pela Drª Eliana Gabas Stuchi Perez, realizaram 52 
atendimentos na Praça Monsenhor Albino. No dia 11, 
das 9h00 às 13h00, nos corredores dos Ambulatórios 
do Hospital Emílio Carlos, a campanha foi direcionada 
aos pacientes, alunos e funcionários.

Os acadêmicos calcularam o IMC das pessoas, 
fizeram diagnóstico de sobrepeso e obesidade, 
mediram a circunferência da cintura, esclareceram 
sobre a prevenção da obesidade e distribuíram 
material informativo. Durante a campanha, a Liga 
realizou cerca de 400 esclarecimentos sobre a 
obesidade e 120 atendimentos de cálculos e medidas.

A campanha, realizada em diversas cidades 
do país, através dessas ações pretendeu chamar a 
atenção para os riscos do sobrepeso e da obesidade, 
que já atinge metade da população brasileira. O 
objetivo da campanha foi incentivar o debate sobre 
o tema e ações para melhoria da qualidade de vida, 
com mudanças de hábitos alimentares e prática de 
atividade física.

SEMANA DO TRAUMA

A Liga de Cirurgia de Urgência e Trauma “Luís 
Fernando de Almeida Maia” do curso promoveu de 
17 a 20 de outubro, no Anfiteatro Padre Albino, a XVII 
Semana do Trauma. A abertura oficial foi realizada no 
dia 13 de outubro, às 12h00, na Praça da República, 
com simulado de atendimento a colisão entre 
pedestre e ciclista. Os alunos, membros da Liga, 
fizeram o atendimento inicial com a ajuda e parceria 
do Resgate do Corpo de Bombeiros de Catanduva.

A Semana do Trauma reuniu aproximadamente 
150 pessoas por dia. Ao todo foram ministradas 11 
palestras por médicos especialistas e acadêmicos 
do curso.

ALEITAMENTO MATERNO

Após capacitação prévia sobre o tema, oito alunas 
da Liga de Ginecologia e Obstetrícia deram orientações 
sobre a importância do aleitamento materno a seis 
gestantes acompanhadas pela UBS “Dr. José Barrionuevo 
Rodrigues”, na Vila Soto, em Catanduva.

As alunas abordaram pontos importantes 
sobre os benefícios do aleitamento para a mãe e 
para o bebê, bem como qual a posição correta para 
amamentar a criança. Para isso houve uma dinâmica 
entre as alunas e as gestantes. No final foram 
sorteados dois kits para recém-nascido, com roupas, 
fraldas, lenços umedecidos, sabonetes e shampoo.

PREVENÇÃO E AÇÃO

Trinta alunos do curso participaram no dia 26 
de outubro, no Hospital Padre Albino, de capacitação 
ministrada por membro da ONG Associação Sempre 
Viva, de Catanduva, que dá apoio psicológico e 
cede, gratuitamente, próteses externas móveis a 
mulheres mastectomizadas. Eles foram informados 
sobre o trabalho desenvolvido pela entidade na 
recuperação e auxílio no tratamento de mulheres 
com câncer de mama.

Após a capacitação, no dia 03 de novembro, os 
alunos distribuíram folhetos no Hospital Emílio Carlos, 
orientando sobre sinais e sintomas da doença e como 
proceder no caso de confirmação do diagnóstico. Na 
ação, que beneficiou 190 pessoas, foi usada a “mama 
amiga” para exemplificar alterações nas mamas.

MULHERES SOROPOSITIVAS

Com a colaboração do Coletivo Feminista Ana 
Montenegro, de Catanduva, a Liga de Infectologia 
realizou no dia 31 de outubro, a partir das 19h00, 
no Anfiteatro Padre Albino, o evento “Mulheres 
soropositivas”, com palestra de Fabiana Oliveira. A 
palestrante abordou o tema mulheres com HIV/AIDS 
e posteriormente respondeu às perguntas dos 72 
alunos presentes.

CÂNCER DE MAMA

A Liga de Ginecologia e Obstetrícia promoveu 
ação sobre câncer de mama no dia 04 de novembro, 
das 14h00 às 16h00, na UBS “Dr. Alcione Nasorri”, no 
bairro Solo Sagrado, em Catanduva, a 35 mulheres 
atendidas pela unidade.

As oito acadêmicas da Liga orientaram 
sobre a importância do autoexame das mamas 
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para o diagnóstico precoce do câncer. Também 
abordaram questões como o autoconhecimento 
do corpo, a autovalorização das mulheres no 
auxílio à identificação de alterações mamárias e as 
consequências físicas e psicossociais às mulheres 
atingidas pelo câncer de mama. A Associação Sempre 
Viva, através de sua fisioterapeuta, explicou como se 
faz o autoexame das mamas (posição, movimentos 
das mamas, melhores horários e datas para sua 
realização) com o auxílio da “mama amiga”. No final 
da ação foram sorteados kits de cuidados femininos 
para as participantes.

DIABETES

Para marcar o Dia Mundial do Diabetes, 05 de 
novembro, cinco membros da Liga de Endocrinologia 
e Diabetologia, acompanhados pela Profª Drª Eliana 
Gabas Stuchi Perez, promoveram atividade no 
Catanduva Garden Shopping.

Os alunos aferiram a pressão arterial e a 
glicemia capilar e orientaram 134 pessoas a respeito 
da doença, que tem impacto significativo na saúde 
da população. As dúvidas foram esclarecidas pelos 
alunos, auxiliados pela Drª Eliana.

ALERTA SOBRE QUEIMADURAS

No início o objetivo era prevenir sobre 
acidentes com álcool, mas a Liga de Cirurgia Plástica 
decidiu ampliar o tema para queimaduras em geral 
na ação realizada no dia 08 de novembro, das 11h00 
às 14h00, na Praça da República.

Os 26 alunos participantes abordaram 274 
pessoas e falaram sobre a importância de não deixar 
produtos de limpeza que são corrosivos ao alcance 
das crianças, de verificar a temperatura da água 
quando for dar banho em bebês, dos cuidados 
e do perigo de usar álcool líquido para acender 
churrasqueira. No folheto distribuído ainda havia 
orientações para a prevenção desses acidentes e os 
cuidados que devem ser tomados após a queimadura, 
principalmente os primeiros socorros.

TODOS CONTRA A DENGUE

Diante do surto de dengue ocorrido em 
Catanduva, a Liga de Infectologia realizou no dia 
10 de novembro a campanha “Todos juntos contra 
a dengue”.

A campanha foi iniciada com aula ministrada 
pelo Prof. Dr. Ricardo Santaella Rosa, que falou sobre 
a importância da prevenção e combate ao mosquito 

transmissor da doença. Depois, os 15 alunos 
participantes, munidos de folhetos, percorreram 
pontos de ônibus, entre outros, para conscientizar 
a população sobre a importância de combater a 
dengue em suas casas e nos locais públicos.

DOAÇÃO DE FRALDAS

O GAC/Grupo de Ajuda Comunitária doou 
fraldas geriátricas no dia 25 de novembro para 35 
internas do Recanto Nosso Lar, que atende idosas 
portadoras de Alzheimer.

CÂNCER DE PELE

As Ligas de Cirurgia Plástica e de Dermatologia 
realizaram atividade de prevenção ao câncer de 
pele no dia 26 de novembro, das 8h00 às 13h00, no 
Ambulatório de Especialidades do Hospital Emílio 
Carlos. Os 26 acadêmicos participantes divulgaram a 
ação através de folhetos distribuídos em vários pontos 
da cidade informando que os interessados seriam 
atendidos gratuitamente e sem horário marcado.

Nos 32 atendimentos realizados, os alunos, sob 
supervisão dos docentes de Dermatologia, esclareceram 
sobre o câncer de pele, a importância do uso do 
protetor solar e os cuidados necessários no dia a dia. 
Se localizadas lesões suspeitas e quando necessário, os 
alunos encaminharam os pacientes para o Ambulatório 
de Cirurgia Plástica para a retirada e biópsia. Enquanto 
aguardavam o atendimento foi oferecido aos pacientes 
café da manhã na sala de espera.

  
NOVEMBRO AZUL

A Liga de Medicina Esportiva, com 15 de 
seus membros, realizou atividade relacionada ao 
Novembro Azul no dia 29 de novembro na Praça da 
República, em Catanduva.

Os alunos abordaram o público na tentativa de 
desmistificar a doença, principalmente o preconceito 
que aflige muitos homens com relação ao exame de 
toque retal. 105 pessoas receberam informações e 
esclareceram dúvidas a respeito do câncer de próstata.

EVENTOS

O curso promoveu durante o ano congressos, 
jornadas, mesas redondas, simpósios, cursos de 
atualização e capacitação científica-tecnológica 
com a participação de seus alunos e dos cursos de 
Biomedicina e Enfermagem e pessoas interessadas 
da comunidade.
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CURSO DE PEDAGOGIA
ARRECADAÇÃO SOLIDÁRIA

Durante a V Semana da Integração de 
Calouros, de 29 de fevereiro a 04 de março, o curso 
propôs disputa entre as equipes para arrecadação de 
sabonetes e pastas de dente para doação a entidades 
de Catanduva.

Os alunos arrecadaram mais de 1.600 itens 
que foram entregues no dia 14 de março ao Asilo 
São Vicente de Paulo, Casa de Recuperação Lírio 
dos Vales, Casa do Migrante, Centro de Referência 
Especializado para População em Situação de Rua 
(POP), Recanto Monsenhor Albino e na Pediatria do 
Hospital Padre Albino. 

GASTOS PÚBLICOS

Dia 08 de março, às 19h30, no Anfiteatro 
Padre Albino, o curso, em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher, promoveu a palestra 
“Controle social dos gastos públicos”, ministrada 
pela Profª Ivana Mussi Gabriel, docente do curso 
de Direito da FIPA. A palestra tratou sobre a história 
da corrupção no Brasil desde o seu descobrimento 
até a atualidade e como a sociedade pode agir para 
combatê-la.

Os alunos autores da cartilha participaram 
da palestra e prestaram homenagem às mulheres 
educadoras. A palestra foi gratuita e aberta a alunos 
e interessados da comunidade.

GPS DA ALEGRIA

O Grupo de Pedagogos Solidários da Alegria, 
GPS da Alegria, formado por alunos, tem por 
objetivo amenizar o efeito do tratamento/internação 
da criança no Hospital Padre Albino, que fica 
impossibilitada de seguir sua rotina diária e interagir 

com outras crianças. Nessas condições, o pedagogo 
desenvolve seu trabalho de maneira global, buscando 
ferramentas para o desenvolvimento e construção 
do conhecimento da criança. O grupo proporciona 
às crianças e familiares acompanhantes momentos 
de descontração, entretenimento e aprendizado 
mediante atividades lúdico-pedagógicas, práticas 
de envolvimento social e pedagógico integrados à 
leitura e dramatização de histórias.

A partir de março, o grupo visitou a Pediatria 
do Hospital Padre Albino uma vez por mês para o 
desenvolvimento da atividade.

O CONTADOR DE HISTÓRIAS

Paralelamente, o curso realizou o projeto 
de extensão “O contador de histórias”, proposta 
interdisciplinar que tem por objetivo a sensibilização 
do talento criativo, a integração do conhecimento 
teórico das histórias infantis e os contos de fadas e 
construção de materiais e suportes para a contação 
de histórias. Depois da teoria, os alunos foram à 
Pediatria do Hospital Padre Albino visitar crianças e 
adolescentes internados e distribuíram os aventais 
com as histórias infantis, pois estes simbolizam a visita 
do GPS da Alegria (Grupo dos Pedagogos Solidários).

O grupo visitou a Pediatria nos dias 02 e 30/04, 
04 e 25/06, 27/08, 24/09 e 29/10.

LEITURA NO BOSQUE

No dia 15 de abril, às 15h00, no Zoológico 
Municipal, o curso participou do Projeto “Leitura 
no Bosque” realizado aos domingos pela Prefeitura 
de Catanduva. As alunas do curso, caracterizadas 
com roupas de bonecas, realizaram atividades com 
as crianças como contação de histórias, cantigas de 
roda, fantoches, entre outras atividades lúdicas, com 
supervisão de docentes.
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No dia 28 de agosto, com o objetivo de 
explorar as histórias do folclore, os alunos do 
curso, caracterizados de personagens folclóricos, 
interagiram com as crianças através de atividades de 
contação de histórias, cantigas de roda, dança, entre 
outras, envolvendo as diversas vertentes da cultura 
popular do folclore.

No dia 4 de dezembro as alunas realizaram 
atividades com as crianças, como contação de 
histórias, cantigas de roda, fantoches, entre outras 
atividades lúdicas, utilizando trabalhos pedagógicos 
desenvolvidos nas aulas.

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Nos dias 6 e 7 de junho, o curso, em parceria 
com a Secretaria de Meio Ambiente de Catanduva, 
realizou atividades de Educação Ambiental pelo Dia 
Nacional do Meio Ambiente, comemorado no dia 
5 de junho. No dia 6, os alunos do 3° ano fizeram 
abordagem sobre “Arborização urbana e educação 
ambiental no contexto escolar” para as turmas do 1º, 
2º e 4º anos. No dia 07, às 16h00, representantes de 
todas as turmas, a coordenação e docentes plantaram 
uma árvore no Câmpus Sede, simbolizando a 
preocupação do curso com as questões ligadas 
ao meio ambiente. Às 19h00, no saguão térreo, os 
alunos do 3° ano distribuíram 50 mudas de árvores 
para os alunos dos outros cursos da FIPA dispostos 
a realizar o plantio em suas residências e deram às 
orientações para a realização do plantio urbano.

O objetivo foi estimular ações de Educação 
Ambiental na FIPA, assim como conscientizar 
sobre a importância da arborização urbana para a 
manutenção e qualidade de vida.

TRANSTORNO DESAFIADOR OPOSITIVO

No dia 09 de setembro, às 19h30, na sala 
09 do Câmpus São Francisco, o curso promoveu a 
palestra “Transtorno Desafiador Opositivo (TDO) e as 
dificuldades na escola”, ministrada por Sandra Regina 
Pereira, mãe de uma criança diagnosticada com TDO 

e redatora do site http://www.transtornos.org. Após 
o diagnóstico do filho, Sandra passou a escrever suas 
experiências e o dia a dia de quem convive com o 
transtorno com o objetivo de auxiliar outros pais que 
passam pelo mesmo problema.

A palestra foi gratuita e dirigida para alunos do 
curso de Pedagogia e interessados da comunidade.

COMBATE AO AEDES AEGYPTI

Alunas do 2° ano do curso, no dia 17 de 
setembro, na Praça Monsenhor Albino, das 9h às 12h, 
desenvolveram o projeto “Combate ao mosquito 
Aedes Aegypti”.

A ação buscou interagir com as crianças, uti-
lizando estratégias e recursos pedagógicos elabo-
rados no curso, como jogos, oficinas pedagógicas e 
cartazes explicativos de conscientização de combate 
ao mosquito. A atividade foi supervisionada por do-
centes.

DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS

O curso apoiou o Colégio Catanduva na 
campanha anual de natal “Solidariedade não tem 
idade” para arrecadação de brinquedos usados, 
porém em bom estado. Na Brinquedoteca da FIPA, 
os alunos separaram os brinquedos, resultando 
em 18 pacotes de presentes que foram entregues 
na Pediatria do Hospital Padre Albino, na Casa da 
Criança Sinharinha Netto, no Projeto Jardim Alpino 
e no Projeto Amigos da criança do Lar Espírita 
Mensageiros do Amor, do Jardim Imperial.
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Catanduva, junho de 2.017.
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DR. JOSÉ CARLOS RODRIGUES AMARANTE
PRESIDENTE

SR. LUIZ MARCOS GARCIA
VICE-PRESIDENTE 

PROF. NÉLSON LOPES MARTINS
1º SECRETÁRIO
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