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A FUNDAÇÃO PADRE ALBINO, instituição particu-
lar, de finalidade filantrópica, atua há 92 (noventa e 
dois) anos nas áreas de saúde, assistência e educação 
e é regida pelo disposto nos artigos 62 a 69 do Código 
Civil e artigos 1199 a 1204 do Código de Processo 
Civil, com sede na Rua dos Estudantes, 225, Parque 
Iracema, no município de Catanduva, Estado de São 
Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 47 074 851/0001-42, 
tendo seu Estatuto Social registrado no 2º Cartório 
de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de 
Catanduva (SP), sob nº 18, livro “A”, fls. 11 e 12, em 27 
de março de 1.968.

Seu patrono, instituidor e maior benfeitor foi o 
Monsenhor Albino Alves da Cunha e Silva, “o apóstolo 
da caridade” (21.09.1882/19.09.1973). 

A preocupação com a promoção social e com a 
melhoria da condição de vida dos mais necessitados, 
especialmente dos doentes, foi o ponto de partida 
para que Padre Albino unisse a cidade em torno de 
seu ideal e se transformasse no maior benfeitor de 
Catanduva, deixando um legado que hoje beneficia 
milhares de pessoas.

Mesmo após a morte de Padre Albino, os Membros 
Conselheiros, voluntariamente, prosseguem o seu 
trabalho com eficiência, seriedade e transparência, 
com a visão no futuro, sempre pensando no bem 
estar e no crescimento das pessoas beneficiadas pela 
Fundação Padre Albino.

MISSÃO
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.

VISÃO
Ser reconhecida como uma das melhores insti-

tuições filantrópicas com excelência em sua atuação 
nas áreas da saúde, assistência, ensino e pesquisa, 
com uma gestão transparente, empreendedora, sus-
tentável, atenta aos avanços tecnológicos e científi-
cos, atraindo e retendo talentos.

VALORES
Comprometimento
Empreendedorismo
Profissionalismo
Respeito
Sustentação do seu histórico
Trabalho em equipe
Transparência

FUNDAÇÃO 
PADRE ALBINO

Fundação Padre Albino
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01. COORDENADORIA GERAL
Rua dos Estudantes, 225 - Parque Iracema
Fone: (017) 3311-3200 
CNPJ 47.074.851/0001-42 - Inscrição Estadual: Isenta 
CEP: 15809-144 - CATANDUVA (SP) 
E-mail: secretaria@padrealbino.com.br 

02. HOSPITAL PADRE ALBINO
Rua Belém, 519 - Centro
Fone: (017) 3311-3000 - PABX - FAX: 3311-3035
CNPJ 47.074.851/0008-19 - Inscrição Estadual: Isenta 
CEP: 15800-280 - CATANDUVA (SP)
E-mail: administracao.hpa@padrealbino.com.br

03. HOSPITAL - ESCOLA EMÍLIO CARLOS
Rua dos Estudantes, 225 - Parque Iracema
Fone: (17) 3311-3200 - PABX - FAX: 3311-3217
CNPJ 47.074.851/0009-08 - Inscrição Estadual: Isenta
CEP: 15809-144 - CATANDUVA (SP)
E-mail: administracao.hec@padrealbino.com.br

04. CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO/
UNIFIPA - CAMPUS SEDE
Rua dos Estudantes, 225 - Parque Iracema
CNPJ 47.074.851/0014-67 - Inscrição Estadual: Isenta
Fone: Reitoria (17) 3311-3209
Fone: Secretaria Geral: 3311-3333
CEP: 15.809-144 - CATANDUVA (SP)
E-mail: reitoria@unifipa.com.br  

CURSO DE BIOMEDICINA
Câmpus Sede - Rua dos Estudantes, 225 - Pq Iracema
Fone: Coordenação: (17) 3311-3364
Fone: Secretaria: 3311-3502; Fax: 3311-3225
CEP: 15809-144 - CATANDUVA (SP)
E-mail: cilene.hernandes@unifipa.com.br  

CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA LICENCIATURA 
Campus Sede - Rua dos Estudantes, 225 - Pq Iracema
Fone: Coordenação: (17) 3311-3375
Fone: Secretaria: 3311-3374; Fax: 3311-3225
CEP: 15809-144 - CATANDUVA (SP)
E-mail: thais.fernandes@unifipa.com.br 

CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
BACHARELADO
Câmpus Sede - Rua dos Estudantes, 225 - Pq Iracema
Fones: Coordenação/ Secretaria: (17) 3311-3341
Fax: 3311-3225 - CEP: 15809-144 - CATANDUVA (SP)
E-mail: rosana.gregorio@unifipa.com.br 

CURSO DE ENFERMAGEM
Câmpus Sede - Rua dos Estudantes, 225 - Pq Iracema  
Fones: Coordenação/Secretaria: (17) 3311-3330
Fax: 3311-3225
CEP: 15809-144 - CATANDUVA (SP)
E-mail: cleide.silva@unifipa.com.br

CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA
Campus Sede - Rua dos Estudantes, 225 - Pq Iracema
Fone: Coordenação: (17) 3311-3384
Fone: Secretaria: 3311-3933 - Fax: 3311-3225
CEP: 15809-144 - CATANDUVA (SP)
e-mail: joao.ferreira@unifipa.com.br 

CURSO DE MEDICINA
Câmpus Sede - Rua dos Estudantes, 225 - Pq Iracema
Fone: Coordenação: (17) 3311-3332
Fone: Secretaria: 3311-3224/3222
Fax: 3311-3225
CEP: 15809-144 - CATANDUVA (SP)
E-mail: natalia.biagi@unifipa.com.br   

CURSO DE PEDAGOGIA
Câmpus Sede - Rua dos Estudantes, 225 - Pq Iracema
Fone: Coordenação: (17) 3311-3503
Fone: Secretaria: 3311-3228
Fax: 3311-3225
CEP: 15809-144 - CATANDUVA (SP)
E-mail: marion.pereira@unifipa.com.br 

04.1. CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO/
UNIFIPA - CAMPUS SÃO FRANCISCO
Rua Seminário, 281 - São Francisco 
CNPJ 47. 074.851/0016-29
Fone/Fax - Secretaria: (17) 3311-4800
CEP: 15806-310 - CATANDUVA (SP)
E-mail: ondina.bataglia@unifipa.com.br 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO
Rua Seminário, 281 - São Francisco 
Fone/Fax - Secretaria: (17) 3311-4800
CEP: 15806-310 - CATANDUVA (SP)
E-mail: débora.barros@unifipa.com.br 

CURSO DE DIREITO 
Rua Seminário, 281 - São Francisco 
Fone/Fax - Secretaria: (17) 3311-4800
CEP: 15806-310 - CATANDUVA (SP)
E-mail: márcia.mota@unifipa.com.br 

DEPARTAMENTOS QUE CONSTITUEM A FUNDAÇÃO PADRE ALBINO
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05. COLÉGIO CATANDUVA - ENSINO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO
Rua Monte Aprazível, 297 - Vila Guzzo 
Fone/Fax: (17) 3522-4177
CNPJ 47.074.851/0003-04 - Inscrição Estadual: Isenta 
CEP: 15803-030 - CATANDUVA (SP)
E-mail: angelica@colegiocatanduva.com.br 

06. RECANTO MONSENHOR ALBINO
Rodovia Dr. Alberto Lahós de Carvalho s/n - Km 4
Córrego dos Tenentes
CNPJ 47.074.851/0010-33 - Inscrição Estadual: Isenta 
Fone: (17) 3522-5234 
CEP: 15800-000 - CATANDUVA (SP) 
E-mail: recanto@padrealbino.com.br

07. MUSEU PADRE ALBINO
Rua Belém, 647- Centro - Fone/Fax: 3522-4321
CNPJ 47.074.851/0011-14 - Inscrição Estadual: Isenta 
CEP: 15800-280 - CATANDUVA (SP)
E-mail: museu@padrealbino.com.br 

UNIDADE SOB GESTÃO DA FUNDAÇÃO PADRE 
ALBINO

08. AMBULATÓRIO MÉDICO DE 
ESPECIALIDADES CATANDUVA/AME
Rua Cascata, 825 - Parque Iracema
Fone: (17) 3311-1100
CNPJ 47.074.851/0015-48 - Inscrição Estadual: Isenta
CEP: 15809-090 - CATANDUVA (SP) 
E-mail: gerenteadm@amecatanduva.com.br 

Fundação Padre Albino

A Fazenda Promissão, de propriedade da 
Fundação Padre Albino, continua arrendada para 
o Sr. Dr. João Geraldo Ruete para o cultivo de cana 
de açúcar. Com 104 alqueires paulistas, a fazenda 
localiza-se no município de Santa Adélia, no Km 8 da 

estrada vicinal que liga aquela cidade ao município 
de Itajobi.

A renda auferida vem sendo aplicada integral-
mente nas obras assistenciais mantidas por esta en-
tidade.

FAZENDA PROMISSÃO
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A Coordenadoria Geral da Fundação Padre Albino 
está instalada no pavimento superior do bloco de 
entrada do Hospital Escola “Emílio Carlos”, na Rua dos 
Estudantes, 225, Parque Iracema, nesta cidade, onde 
estão instalados os setores de Recursos Humanos, 
Segurança e Medicina do Trabalho, Departamento 
Pessoal, Controladoria (financeiro, custos, contabili-
dade e orçamento), Jurídico, Gerência de Serviços 

Compartilhados, Assessoria de Imprensa e Marketing, 
Compras, Secretaria, Superintendência e Presidência 
da Diretoria Administrativa.

As Assembleias Gerais dos Senhores Membros da 
Fundação, reuniões do Conselho de Administração, 
Diretoria Administrativa, Conselho Fiscal e de Co-
missões designadas para as mais diversas finalidades 
são realizadas em sala própria existente no local.

 Superintendente Geral 
Sr. Reginaldo Donizeti Lopes

COORDENADORIA 
GERAL
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PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Neste ano, através da área de Comunicação e 

Marketing, a Fundação Padre Albino desenvolveu 
inúmeras campanhas e posts para o digital, entre 
outras. Abaixo, seguem algumas delas.

APOIO PARLAMENTAR
No ano de 2018, a Fundação Padre Albino 

recebeu apoio parlamentar, através de emendas 
liberadas, indicadas nos quadros seguintes.

Deputados Federais Valores

Dr. Sinval Malheiros R$ 6.998.056,00

Deputados Estaduais Valores

Beth Sahão R$ 150.000,00*

Delegado Olim R$ 200.000,00*

Itamar Borges R$ 100.000,00

Marco Vinholi R$ 300.000,00

Roberto Trípoli R$ 350.000,00

*emenda indicada e não liberada
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HOSPITAL 
PADRE ALBINO

Certificado como Hospital Universitário, o 
Hospital Padre Albino é instituição filantrópica, sem 
fins lucrativos, que iniciou as atividades em 11 de 
outubro de 1926.

Em 1930, o prédio começava a ficar pequeno, 
pois os pacientes vinham de toda a região buscar 
recuperação de sua saúde. Foi nessa época que 
começaram as construções dos anexos. Em princípios 
de 1956 foi construído o prédio da Maternidade para 
atender convenientemente as gestantes da cidade 
e região. A vocação de promover a vida, sustentada 
pelo constante investimento da Mantenedora, fez 
o Hospital “Padre Albino” consolidar-se, no tempo, 
como referência para Catanduva e região no 
atendimento à média e alta complexidade, além dos 
atendimentos de urgência e emergência.

A Unidade de Urgência e Emergência ocupa 
hoje amplo espaço físico (1.200 m2) e atende, na to-
talidade, o recomendado pelo Ministério da Saúde, 
com impacto relevante para clientes e profissionais 
da saúde. Disponibiliza, também, segundo o reco-
mendado pelo MEC, os instrumentos necessários ao 
aprendizado dos corpos clínico e discente, incluindo 
espaço físico e equipamentos.

O hospital está credenciado na alta complexida-
de (SIPAC) nas áreas de Ortopedia, Urgência e Emer-
gência, Oftalmologia, Gestante de Alto Risco, Neuro-
cirurgia II, Oncologia (UNACON), UTI Pediátrica II, UTI 
Neonatal III, UTI Adulto II, Unidade de Alta Comple-
xidade no Tratamento de Queimados, Terapia Renal 
Substitutiva, Busca Ativa de Órgãos e Transplante de 
Córnea. O Serviço de Hemodinâmica foi criado em 
2007. Dois anos depois teve o seu credenciamento 
aprovado junto ao SUS, assim como o credenciamen-
to do Serviço de Cirurgia Cardiovascular.

Dispõe de moderno Centro de Diagnóstico por 
Imagem, com aparelhos de ressonância magnética, 
tomografia, ultrassom, radiologia, densitometria e 
mamografia; disponibiliza exames de Endoscopia Di-
gestiva, Colonoscopia, Patologia Clínica, Ecocardio-
grama, Cateterismo, Medicina Nuclear e Serviço de 
Terapia com Litotripsia e Quimioterapia.

O hospital realiza, anualmente, média de 12.785 
internações e 585.280 atendimentos ambulatoriais, 
consultas, procedimentos, serviços de diagnósticos 
e terapêuticos.
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CARACTERÍSTICAS GERAIS DO HOSPITAL

MISSÃO
Promover assistência à saúde de forma huma-

nizada, com ênfase na média e alta complexidade, 
desenvolvendo o ensino e a pesquisa com sustenta-
bilidade.

VISÃO
Ser reconhecido como um dos melhores comple-

xos hospitalares pela excelência na assistência, ensi-
no e pesquisa, com uma gestão auto-sustentável.

VALORES
• Comprometimento
• Empreendedorismo
• Profissionalismo
• Respeito
• Sustentação do histórico da Fundação Padre Albino
• Trabalho em equipe
• Transparência

Sob Gestão Estadual, o Hospital Padre Albino está 
vinculado à Regional de Saúde da DRS-XV São José 
do Rio Preto. Contemplado na RRAS-12, está inserido 
no Colegiado de Catanduva SP, sendo referência 
na assistência de média e alta complexidade para 
19 municípios, englobando população de 318.330 
habitantes (IBGE). Regulado pela Regional, recebe 
pacientes também de outros Estados. 

Conta com 198 leitos, sendo 132  disponibiliza-
dos ao SUS, ofertando anualmente média de 8.893 
internações SUS, 5.371 cirurgias SUS e realizando, em 
média, 1.419 partos SUS. A Unidade de Urgência e 
Emergência recebe pacientes de Catanduva, região 
e outros Estados, com média de 35.133 atendimen-
tos/SUS anuais em diversas especialidades, mais 
337.491 outros exames e procedimentos SUS. O hos-
pital possui, ainda, Unidade do Coração, Unidade de 
Tratamento de Queimados (UTQ), Centro Cirúrgico, 
Neurocirurgia, Oncologia, Ortopedia, Maternidade 
(Gestação de Alto Risco), Centro Obstétrico, Berçário, 
Vídeocirurgia, UTI Adulta, UTI Pediátrica, UTI Neona-
tal, UTI Queimados, Enfermarias de Clínica Médica, 
Enfermaria de Pediatria e Cirúrgica, Quimioterapia, 
Hemodiálise; Centro de Diagnóstico por Imagem 
(CDI), Ressonância Magnética, Tomografia Computa-
dorizada, Radiologia, Ultrassonografia, Mamografia, 
Densitometria; Transplante de Córnea, Medicina Nu-
clear, Iodoterapia, Litotripsia, Endoscopia, Avaliação 
de marca-passo, Ergometria, Holter e Laboratório de 
Patologia Clínica. 

O Hospital Padre Albino mantém parceria com a 
Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e integra 
o Programa Santa Casa SUStentável como Hospital 
Estruturante para atender pacientes do SUS de forma 
humanizada, igualitária, com qualidade e resolutivi-
dade na assistência dos serviços prestados de Média 
e Alta Complexidade, participando na regulação de 
acesso, visando sempre o aperfeiçoamento através 
de convênio com o Estado.

O Hospital Padre Albino configura-se como Porta 
de Entrada Hospitalar de Urgência e Qualificação da 
UTI Tipo II - RUE e Rede de Prevenção de Diagnóstico 
para Tratamento de Câncer e, engajado nas políticas 
públicas do Ministério da Saúde, participa ativamente 
na melhoria do atendimento e qualidade de serviços, 
inclusive integrando o grupo de Hospitais Sentinela.

PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS ESPECIAIS
• Projeto PROADI - SUS;
• Programa 5S - Serviço de Qualidade;
• IX Simpósio de Segurança do Paciente; 
• Médicos em Congresso de Traumatologia e 

Ortopedia;
• Gestores no XIII Congresso Nacional das 

Operadoras Filantrópicas de Planos de Saúde;
• Campanha de alerta e prevenção a 

queimaduras;
• IV Simpósio de Enfermagem Obstétrica 

da SOGESP - Sociedade de Obstetrícia e 
Ginecologia do Estado de São Paulo;

• III Seminário de Humanização, onde apresentou 
case de Humanização “Visita à Maternidade”;

• “Hora do PSIU” - Momento de silêncio com 
baixa luminosidade na UTI Neonatal. 

VISITAS ESPECIAIS
• Equipe do hospital visita a Santa Casa de 

Presidente Prudente - programa “Melhorando 
a Segurança do Paciente” 

• Santa Casa de Fernandópolis faz visita técnica 
à Maternidade do hospital - programa “Boas 
Práticas de Humanização”.

• Hospital recebe visita de equipe do Hospital 
Albert Einstein - Projeto PROADI.

• Equipes de enfermagem do Berçário e 
Centro Obstétrico visitam o Hospital da 
Criança de São José do Rio Preto/HCM para 
conhecimento na área de amamentação nas 
primeiras horas de vida do recém-nascido.

• SENAC Bebedouro visita a Unidade de 
Queimados - UTQ.

• Visita técnica ao Hospital de Jaú para observar 
melhorias no prontuário eletrônico.
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• NEP com Núcleo de Apoio aos Líderes NAL - 
“Quem não comunica não lidera”.

• Higienização das mãos.

Administradora: Renata Aparecida Rocha Bugatti
Diretor Clínico: Dr. Murilo Antonio Couto
Diretor Médico/Diretor Técnico
Dr. Luís Fernando Colla da Silva

TREINAMENTOS
• Núcleo de Educação Permanente - NEP - 

“Atendimento na área de Saúde”.
• Grupo de Atendimento ao Trabalhador - GAT - 

Oficina de acolhimento aos colaboradores.
• Profissionais capacitados para novas diretrizes 

para a Determinação de Morte Encefálica.
• NEP - “Ética, Trabalho em Equipe e 

Atendimento ao Cliente”.
• NEP - “Implantação da Avaliação de 

Desempenho 180º”, com colaboradores da 
instituição.
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INTERNAÇÃO GERAL (COM UTI)

INTERNAÇÃO SUS COM UTI

  

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA INFANTIL

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTA

 

PEDIATRIA I

BERÇÁRIO - UNIDADE DE CUIDADOS 
INTERMEDIÁRIOS NEONATAL UCINCO/UCINCA

UTQ-QUEIMADOS

  Indicadores SUS e
 outros convênios SUS

Leitos (nº) 10 09

Internações 181 159

Taxa de Ocupação (%) 36.35 35.64

Média de Permanência (dias) 4.32 7.60

Paciente/dia 1.327 11.71

Categoria das Internações Total -

SUS (nº) 159 -

Convênios  (nº) 22 -

Particular (nº) 0 -

Total (nº) 181 -

  Indicadores SUS e
 outros convênios SUS

Leitos (nº) 13 13

Internações 352 343

Taxa de Ocupação (%) 91.14 86.68

Média de Permanência (dias) 7.99 7.77

Paciente/dia 4.325 4.113

Categoria das Internações Total -

SUS (nº) 343 -

Convênios  (nº) 9 -

Particular (nº) 0 -

Total (nº) 352 -

Indicadores Total

Leitos (nº) 198

Internações 12.785

Taxa de Ocupação (%) 80.26

Média de Permanência (dias) 4.56

Paciente/dia (SUS) 42.982

Paciente/dia 58.011

Categoria das Internações Total

SUS (nº) 8.893

Convênios  (nº) 3.360

Particular (nº) 532

Total (nº) 12.785

  Indicadores Total

Leitos (nº) 131

Internações 8.893

Taxa de Ocupação (%) 89.9

Média de Permanência (dias) 4.87

Paciente/dia 42.982

  Indicadores SUS e
 outros convênios SUS

Leitos (nº) 06 6

Internações 96 92

Taxa de Ocupação (%) 72.05 67.07

Média de Permanência (dias) 9.98 10.49

Paciente/dia 1.578 1.469

Categoria das Internações Total

SUS (nº) 92

Convênios  (nº) 3

Particular (nº) 1

Total (nº) 95

  Indicadores SUS e
 outros convênios SUS

Leitos (nº) 10 10

Internações 116 107

Taxa de Ocupação (%) 74.98 59.80

Média de Permanência (días) 13.75 22.27

Paciente/Dia 2.737 2.183

Categoria das Internações Total

SUS (nº) 107

Convênios  (nº) 9

Particular (nº) 0

Total (nº) 116

  Indicadores SUS e
 outros convênios SUS

Leitos (nº) 15 11

Internações 257 236

Taxa de Ocupação (%) 89.57 91.08

Média de Permanência (días) 7.30 7.29

Paciente/dia 4.904 3.657

Categoria das Internações Total

SUS (nº) 236

Convênios  (nº) 21

Particular (nº) 0

Total (nº) 257

  Indicadores SUS e outros convênios

Leitos (nº) 17

Internações 659

Taxa de Ocupação (%) 54.42

Média de Permanência (dias) 3.19

Paciente/dia 3.386

Categoria das Internações Total

SUS (nº) 651

Convênios  (nº) 7

Particular (nº) 1

Total (nº) 659
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MATERNIDADE 

 
PROCEDÊNCIA DE PACIENTES INTERNADOS - 
SUS, PARTICULAR E OUTROS CONVÊNIOS

 

Indicadores Total

Leitos (nº) 34

Internações 2.364

Categoria dos Partos 80.26

SUS

Normal 560

Cesárea 859

Total de partos 1.419

Convênios

Normal 36

Cesárea 296

Total de partos 332

Particular

Normal 0

Cesárea 125

Total de partos 125

Categoria dos nascidos

Nascidos vivos 1.896

Nascidos mortos 5

Total de Nascidos 1.901

Parto Gemelar  - nº de nascidos 25

PROCEDÊNCIA TOTAL

Adamantina 3

Agulha  49

Alvinlândia 2

Altair 2

Americana 3

Andradina 2

Aparecida D'Oeste 1

Aparecida de Monte Alto 2

Araçatuba 2

Araraquara             4

Avaré 5

Ariranha                         289

Auriflama 1

Bady Bassitt               5

Barra Bonita 1

Barrinha 1

Bariri 1

Batatais 2

Barretos                  17

Bauru 3

Bebedouro                    21

Birigui                          16

Bilac 2

Boa Esperança do Sul 1

Bocaina 1

Borborema                   22

Hospital Padre Albino

PROCEDÊNCIA TOTAL

Botelho 17

Botucatu 1

Cabreúva 1

Cachoeira Paulista 1

Cajobi 7

Cajuru 1

Cafelândia 1

Campinas                        6

Cândia 2

Cândido Rodrigues             59

Canitar 2

Carapicuíba                       3

Cardoso 3

Castilho 2

Catanduva                        5.892

Catiguá 260

Cedral                         1

Cerqueira César 3

Clementina                     1

Coroados 1

Cosmorama 1

Dirce Reis 1

Echaporã 1

Elisiário                        128

Embaúba                        110

Espírito Santo do Pinhal 1

Estrela D’Oeste 1

Fernando Prestes                  256

Fernandópolis                     14

Ferraz de Vasconcelos 1

Franca 8

Gastão Vidigal 2

General Salgado 1

Glicério 3

Guareí 1

Guaraci 3

Guarulhos 3

Guarani D'Oeste 4

Guararapes 1

Herculândia 1

Hortolândia 4

Iacanga 1

Ibirá                         16

Ibitinga 6

Ipuã 1

Ipauçu 2

Icém 2

Igarapava 1

Iguape 3

Ilha Comprida 1

Ilha Solteira                  2

Indiaporã 1
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PROCEDÊNCIA TOTAL

Irapuã                    238

Itajobi                           653

Itapeva                       5

Itapevi 1

Itápolis                      15

Itu 4

Itaquaquecetuba 1

Itirapuã 1

Jaboticabal 2

Jacareí 1

Jaci 2

Jaguariúna 1

Jales 5

Jaú 5

José Bonifácio 4

Jundiaí 1

Leme 1

Lençóis Paulista 3

Mairiporã 1

Maracaí 1

Marapoama                       127

Marília 2

Matão 3

Mauá 2

Mendonça 3

Mira Estrela 1

Mirassol                     3

Mogi das Cruzes 1

Mogi Mirim 1

Mogi Guaçu 6

Monte Alto                     17

Monte Azul Paulista 7

Morro Agudo 3

Nhandeara                      4

Nova Granada 5

Novais                         177

Novo Horizonte                686

Olímpia 10

Osasco 1

Ourinhos 1

Ouroeste             5

Outras localidades 37

Palestina 1

Palmares Paulista                389

Palmeira D’Oeste 4

Palmital 1

Paraguaçu Paulista 1

Paraíso                        233

Paranapuã 1

Pedranópolis 1

Pedregulho 1

Penápolis                      8

PROCEDÊNCIA TOTAL

Peruíbe 1

Pindorama                    599

Piracicaba 1

Pirangi                           383

Planalto 1

Praia Grande 1

Presidente Alves 3

Presidente Epitácio 1

Presidente Prudente 11

Pongai 1

Pontalinda 1

Porto Feliz 2

Populina 1

Potirendaba 2

Regente Feijó 3

Ribeirão Preto 1

Riolândia 1

Rifaina 2

Roberto  32

Roseira 1

Sales                         229

Santa Adélia                  469

Santa Barbara D’Oeste            2

Santa Cruz do Rio Pardo 2

Santa Fé do Sul 9

Santa Gertrudes 1

Santa Rosa de Viterbo 1

Santana de Parnaíba 1

Santo André 1

São Carlos                       7

São Francisco 1

São Jerônimo da Serra 1

São João do Itaguaçu 9

São José do Rio Preto          31

São José da Bela Vista 2

São João da Boa Vista 2

São Miguel Arcanjo 3

São Paulo                       11

Sertãozinho 1

Severínia 3

Sorocaba                         1

Sumaré                        5

Suzano 1

Tabapuã                          434

Taboão da Serra 3

Taiaçu                          1

Taiúva 3

Tanabi 1

Taquaritinga                   17

Taquarituba 1

Tatuí 3

Taubaté 1
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PROVENIÊNCIA DOS PACIENTES INTERNADOS - 
SUS, PARTICULAR E OUTROS CONVÊNIOS

 

 

CENTRO CIRÚRGICO

ESPECIALIDADES ATENDIDAS INTERNADOS - 
SUS, PARTICULAR E OUTROS CONVÊNIOS

ESPECIALIDADE TOTAL

Angiologia                                    49

Bucomaxilo Facial                             13

Cardiologia                                   532

Cirurgia Cardiovascular                       3

Cirurgia Geral                                2072

Cirurgia Pediátrica                           241

Cirurgia Plástica                             597

Cirurgia Torácica                             10

Cirurgia Vascular                             93

Clínica Médica                                1839

Cuidados Paliativos 1

Endocrinologia 2

Gastroenterologia                             3

Geriatria                                     5

Ginecologia                                   52

Ginecologia e Obstetrícia                      2527

Infectologia 7

Mastologia/Oncologia Ginecológica                             136

Nefrologia                                    45

Neurocirurgia                                 415

Neurologia                                    128

Obstetrícia                                   38

Oftalmologia                                  48

Oncologia Cirúrgica                           488

Oncologia Clínica                             6

Ortopedia/Traumatologia                          1710

Otorrinolaringologia Infantil                             7

Otorrinolaringologia                          129

Pediatria                                     913

Pneumologia                                   34

Psiquiatria 1

Reumatologia                                  8

Urologia                                      633

Total 12.785

PROVENIÊNCIA TOTAL

Ambulatório do Hospital Emílio Carlos 141

AME/Ambulatório Médico de Especialidades 5

CAPS II - Centro de Atenção Psicossocial 1

CEM Catanduva 2

Central de Vagas Neonatal 6

Central de Vagas Ortopedia 1

Central de Vagas Queimado 38

Cidades da região 1068

Consultório médico 1350

CROSS- Central de Regulação de Ofertas 78

Espontânea (Transp. Próprio/mbulância) 2964

Hospital Mahatma Gandhi 2

Hemodiálise 2

Itajobi 118

Medicina do Trabalho 1

Não definido 1254

Outros hospitais ou Postos referenciados 349

Polícia/Guarda Municipal 2

Projeto Cirurgia Eletiva 3

Unidade de Urgência/Emergência(Internação) 4563

Resgate 27

SAMU 389

Triângulo do Sol 7

USF Dr. Armindo Mastrocola 1

Unidade de Pronto Atendimento - UPA 412

USF Dr. Carlos Eduardo Bauab 1

Total 12.785

Hospital Padre Albino

Total geral de cirurgias 7.967

SUS 5.371

PARTICULAR 556

CONVÊNIOS 2.040

Cirurgia Ginecológica

Categoria Porte

SUS 146 Pequeno 46

Particular 89 Médio 165

Convênios 200 Grande 224

Total 435 Total 435

Cirurgia Obstétrica

Categoria Porte

SUS 1.569 Pequeno 730

Particular 142 Médio 1.350

Convênios 377 Grande 8

Total 2.088 Total 2088

PROCEDÊNCIA TOTAL

Teodoro Sampaio 1

Terra Roxa 3

Torrinha                        1

Três Fronteiras 1

Turmalina 1

Ubirajara 2

Urânia 5

Urupês                            384

Valentim Gentil 6

Valparaiso 10

Várzea Paulista 1

Viradouro 12

Vista Alegre do Alto        40

Votuporanga 23

Total 12.785
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CIRURGIAS ESPECÍFICAS 

Cirurgia Ortopédica

Categoria Porte

SUS 1.091 Pequeno 431

Particular 37 Médio 502

Convênios 290 Grande 485

Total 1.418 Total 1418

Cirurgia Cardíaca

Categoria Porte

SUS 89 Pequeno 4

Particular 0 Médio 55

Convênios 19 Grande 49

Total 108 Total 108

Cirurgia Oftalmológica

Categoria Porte

SUS 7 Pequeno 15

Particular 2 Médio 4

Convênios 10 Grande 0

Total 19 Total 19

Cirurgia Plástica

Categoria Porte

SUS 442 Pequeno 219

Particular 126 Médio 169

Convênios 113 Grande 293

Total 681 Total 581

Outras Especialidades Cirúrgicas

Categoria Porte

SUS 2.027 Pequeno 1.269

Particular 160 Médio 1.203

Convênios 1.031 Grande 746

Total 3.218 Total 3218

Cirurgia Marca Passo

Categoria Porte

SUS 44 Pequeno 0

Particular 0 Médio 55

Convênios 11 Grande 0

Total 55 Total 55

Angioplastias

Categoria Porte

SUS 267 Pequeno 0

Particular 0 Médio 0

Convênios 30 Grande 297

Total 297 Total 297

Cirurgia Bariátrica

Categoria Porte

SUS 0 Pequeno 0

Particular 3 Médio 0

Convênios 19 Grande 22

Total 22 Total 22

Hospital Padre Albino

UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

PROVENIÊNCIA DOS PACIENTES ATENDIDOS - 
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

PROVENIÊNCIA TOTAL

Ambulatório do Hospital Emílio Carlos 839

AME/Ambulatório Médico de Especialidades 13

Assoc. Espírita O Semeador 1

Assoc. São Vicente de Paulo 1

Athos/ Policlínica 1

CAPS II Centro Atenção Psicossocial 29

CEM 6

Central de Vagas Neonatal 1

Central de Vagas Queimados 10

Cidades da região 9.574

Consultório médico 27.74

CROSS - Central de Regulação de Ofertas 66

CSI Dr. José Perri 2

Espontânea (Transp. Próprio/ambulância) 33.997

Hemodiálise 878

Hospital Mahatma Gandhi 7

Itajobi 1.078

Medicina do Trabalho 3

Outros hospitais ou Postos referenciados 4.481

Projeto Cirurgia Eletiva 3

Unid. de Urgência e Emergência - internação 2

Polícia/Guarda Municipal 9

Recanto Monsenhor Albino 6

Resgate 150

SAMU 2.004

SMS - Itajobi 1

Triângulo do Sol 43

UBS Dr. Francisco L. Ladeira 1

UBS Dr. José Barrionuevo Rodrigues 9

UBS/USF/PA Dr. Alcione Nasorri 1

Unidade de Pronto Atendimento - (UPA) 5.843

USF Dr. Armindo Mastrocola 2

USF Dr. Athos P. Oliveira 1

USF Dr. Carlos Eduardo Bauab 3

Cirurgia por Vídeo

Categoria Porte

SUS 49 Pequeno 24

Particular 3 Médio 0

Convênios 79 Grande 107

Total 131 Total 131

  Indicadores Total

Atendimentos 61.873

Categoria dos atendimentos Total

SUS (nº) 28.989

Convênios  (nº) 32.451

Particular (nº) 433

Total (nº) 61.873
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PEQUENAS E MÉDIAS CIRURGIAS DA UNIDADE 
DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

 
                           

AMBULATÓRIO DE CIRURGIA 
PLÁSTICA/QUEIMADOS 

OUTROS PROCEDIMENTOS

SUS

Pequenas cirurgias 434

Cirurgias das vias aéreas 459

Cirurgia do aparelho digestivo 458

Cirurgia do sistema osteomuscular 212

Cirurgia do aparelho genito-urinário 141

Cirurgia torácica 21

Cirurgia/Outras 27

Cirurgia Oftalmológica 206

Cirurgia reparadora 1.256

Anestesiologia 1.115

Total 4.329

Categoria dos Atendimentos Total

SUS Pacientes/Acompanhamento 849

SUS Curativos 1.256

Convênio curativos 246

Particular (nº) 0

Total (nº) 2.351

Tratamento conservador em Neurocirurgia Total

SUS-internadot 93

Grupo de Curativos Total

Número de avaliações 84

Avaliação de marca passo Total

SUS 331

Acolhimento de risco Total

SUS 22.608

Administração de medicamento Total

SUS 10.868

Monitorização de pressão ambulatorial arterial Total

SUS 1.931

Aminoscopia Total

Hospital Padre Albino

SERVIÇOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICOS 
E TERAPIAS, SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS - 
CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

Biópsia dirigida

Classificação SUS Particular Convênios Total

Ambulatorial 1 0 0 1

Externo 219 41 105 365

 Internados 31 0 4 35

Total 251 41 109 401

Colangiografia

Classificação SUS Particular Convênios Total

Externo 24 0 12 36

Internados 68 0 3 71

Total 92 0 15 107

Total 251 41 109 401

Colonoscopia

Classificação SUS Particular Convênios Total

Ambulatorial 9 0 1 10

Externo 816 78 725 1.619

Internados 211 1 67 279

Total 1.036 79 793 1.908

Densitometria

Classificação SUS Particular Convênios Total

Externo 1.544 94 748 2.386

Internados 1 0 0 1

Total 1.545 94 748 2.387

Total 251 41 109 401

Holter

Classificação SUS Particular Convênios Tot1al

Ambulatorial 1 0 0 1

Externo 423 59 372 854

Internados 16 0 10 26

Total 440 59 382 881

Mamografia

Classificação SUS Particular Convênios Total

Externo 5.794 96 935 6.825

Internados 2 0 2 4

Total 5.796 96 937 6.829

Total 1.036 79 793 1.908

PROVENIÊNCIA TOTAL

USF. Dr. Carlos Roberto Surian 2

USF. Dr. Geraldo M. Uchoa 1

USF. Dr. João Miguel Calil 1

USF Dr. José Pio Nogueira de Sá 3

USF Dr. José Ramiro Madeira 3

USF Dr. Michel Curi 2

USF Dr. Milton Maguollo 3

USF Dr. Sérgio da Costa Perez 7

USF Dr. Napoleão Pellicano 4

USF Drª Isabel Ettruri 7

USF Dr. Sérgio Banhos 1

Total 61.873

SUS 4.882

Tococardiografia Total

SUS 2.501

Biomicroscopia Total

SUS 28

Biópsia e punção Total

SUS 227

Tratamento conservador de fratura Total

SUS 2.238

Acidentes do Trabalho 220

Consulta não médica - SUS Total

Ambulatorial 34.881
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SERVIÇO DE ELETROCARDIOGRAMA

SERVIÇO DE ECOCARDIOGRAMA

Raio-X

Classificação SUS Particular Convênios Total

Ambulatorial 20.556 71 9.607 30.234

Externo 174 462 6.745 7.381

Internados 10.586 92 2.673 13.351

Total 31.316 625 19.025 50.966

Ressonância magnética

Classificação SUS Particular Convênios Total

Ambulatorial 8 0 10 18

Externo 4.022 778 2.741 7.541

Internados 607 66 159 832

Total 4.637 844 2.910 8.391

Teste ergométrico

Classificação SUS Particular Convênios Total

Ambulatorial 1 0 0 1

Externo 822 171 1.404 2.397

Internados 0 0 3 3

Total 823 171 1.407 2.401

Tomografia

Classificação SUS Particular Convênios Total

Ambulatorial 4.181 13 1.242 5.436

Externo 4.747 410 1.257 6.414

Internados 4.502 16 498 5.016

Total 13.430 439 2.997 16.866

Ultrassom

Classificação SUS Particular Convênios Total

Ambulatorial 4.991 22 2.147 7.160

Externo 21.177 805 4.663 26.645

Internados 1.832 22 477 2.331

Total 28.000 849 7.287 36.136

SUS Total

Ambulatório 2.460

Internado 7.046

Total 9.506

Convênios/Particular Total

Interno 1.478

Externo 0

Internados 941

Total 2.416

Classificação Total

SUS 389

Convênios 720

Total 1.109

Hospital Padre Albino

SERVIÇO DE HEMODINÂMICA

SERVIÇO DE HEMODINÂMICA

SERVIÇO DE ENDOSCOPIA

MEDICINA NUCLEAR

CONVÊNIOS

AMBULATORIAL Total

Cateterismo 4

Total 4

EXTERNO Total

Aortografia/Arteriografia 29

Cateterismo 80

Total 109

INTERNADO Total

Aortografia/Arteriografia 30

Cateterismo 59

Angioplastia 30

Total 119

PARTICULAR

EXTERNOS Total

Cateterismo 3

Total 3

Classificação SUS Convênios Particular Total

Ambulatorial 544 81 0 625

Externo 4.133 1.528 57 5.718

Internados 611 140 5 756

Total 5.288 1.749 62 7.099

Classificação SUS Convênios Particular Total

Ambulatorial 21 0 0 21

Externo 3.657 744 244 4.645

Internados 113 7 0 120

Total 3.791 751 244 4.786

SUS

AMBULATORIAL Total

Aortografia/Arteriografia 20

Cateterismo 97

Total 117

EXTERNO Total

Aortografia/Arteriografia 288

Cateterismo 343

Total 631

INTERNADO Total

Aortografia/Arteriografia 248

Cateterismo 320

Angioplastia 211

Total 779
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Classificação SUS Convênios Particular Total

Ambulatorial 111.645 24.955 247 136.847

Externo 38.349 120.589 1.038 159.976

Internados 143.637 43.516 1.561 188.714

Total 293.631 189.060 2.846 485.537

Anatomopatológico - SUS Total

Internado 1.832

Classificação Total/Sessões

Internados/SUS 54.408

Internados/Convênios 13.581

Total 67.989

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
PATOLOGIA CLÍNICA

EXAME ANATOMOPATOLÓGICO

TERAPIAS - SERVIÇO DE FISIOTERAPIA 

SERVIÇO DE QUIMIOTERAPIA 

     
TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - TRS (DIÁLISE)

SERVIÇO DE LITOTRIPSIA (SESSÕES)

SERVIÇO DE PSICOLOGIA

Classificação Total/Sessões

SUS 2.298

Convênios 371

Total 2.669

Classificação Total

SUS

Hemodiálise realizada 12.422

Diálise Peritoneal 232

Sessão paciente internado (SUS) 494

Total 13.148

Total de paciente em Hemodiálise/DPA - SUS 1.011

Convênios Total

Hemodiálise realizada 648

Diálise Peritoneal 8

Sessão paciente internado (Convênios) 78

Total 734

Total de paciente em Hemodiálise/DPA 60

Classificação SUS Convênios Particular Total

Ambulatorial 0 0 0 0

Externo 3.240 275 0 3.515

Internados 0 4 0 4

Total 3.240 279 0 3.519

Classificação Total

3º andar 34

4º andar 90

5º andar 26

Grupo de acolhimento ao acompanhante 142

Hospital Padre Albino

BANCO DE LEITE MATERNO

 

MOVIMENTO DO SERVIÇO
DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

 

SERVIÇO SOCIAL

PRODUTOS E PROCESSOS TOTAL

Atendimento individual 1.913

Atendimento em grupo 551

Visita domiciliar 846

Leite coletado (ML) 506.35

Leite distribuído (ML) 469.67

Doadoras 226

Receptoras 145

 Exame microbiológico 1220

Exame F.Q. crematócrito 1220

Exame F. Q. acidez 1220

Dietas Total

Dietas diversas 221.425

Refeições Total

Acompanhante/particulares 23.443

Refeições doadas 85.947

Funcionário autorizado 63.852

Vales 30.263

5° ano/Medicina 7.919

6° ano/Medicina 3.218

Residentes 15.519

Docentes 3.222

Cirurgia 1.409

Total 234.792

Outras Total

SNG+Suplementos 15.959

Mamadeiras 53.349

Total 69.308

Discriminação Total

Atendimentos 10.063

Classificação Total

Hemodiálise 21

Maternidade 46

Pediatria 61

Posto III 10

Pronto Socorro 24

UTI Adulta 722

UTI Neo/Pediátrica 80

UTQ 69

Visita médica Neo/Pediátrica 20

Visita médica UTI 3.092

Centro Cirúrgico 02

HEC -  cobertura de férias 52

Total 4.491
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SERVIÇO DE OUVIDORIA
E ATENDIMENTO AO CLIENTE

         
RECEBIMENTO DE VERBAS 

GOVERNO ESTADUAL

COMISSÃO INTRA-HOSPITALAR DE DOAÇÃO DE 
ÓRGÃOS E TRANSPLANTES

Discriminação Total

Índice de doação de córneas 60%

Índice de doação de múltiplos órgãos 66%

Quantidade de entrevistas realizadas (córneas) 109

Quantidade de entrevistas realizadas (múltiplos órgãos) 32

Índice de doação por topografia Total

Rins 40

Fígado 19

Córneas 166

Pâncreas 1

Total 226

 - O índice de captação de córneas foi de 64%.  Portaria MS 1.262 de 
junho de 2006 exige 20%. 

    O hospital ultrapassou a meta. Em 2014 a taxa de captação foi de 
43%.

 - Com relação a múltiplos órgãos, ou seja, morte encefálica, foram re-
alizados 100% dos protocolos e dos pacientes viáveis para doação 
35% aceitaram, ou seja, abaixo da meta, que seria 60%, porém, acima 
do realizado em 2014 que foi de 30%.

Atendimentos Total

Pesquisa de satisfação 45.380

Ouvidoria - Elogios 10.942

Ouvidoria - Críticas 599

Ouvidoria - Informações 365

Ouvidoria - Sugestões 96

Ouvidoria - Denúncias 2

Ouvidoria - Solicitações 7

Total da Ouvidoria 12.011

 Pesquisa de satisfação + Ouvidoria 57.931

Secretaria de Estado da Saúde

Convênio Santas Casas SUSstentáveis - 714/2016

12 parcelas de R$ 1.445.407,90 + 1 parcela de 
R$ 2.890.815,80

R$ 20.235.710,60

Convênio Pró Santa Casa - 633/2016

13 parcelas de R$ 59.850,00 R$ 778.050,00 

Hospital Padre Albino
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O filho do casal Emília e Antônio Carlos, Dr. Emílio 
Carlos, nasceu na cidade de Catiguá (SP) no dia 23 
de março de 1917. Advogado, jornalista e um dos 
maiores tribunos do parlamento brasileiro, foi depu-
tado federal por São Paulo entre 1947 e 1963 e líder 
na Câmara Federal. Ainda durante a Segunda Guerra 
Mundial, Emilio Carlos foi locutor da rádio BBC de 
Londres para os programas em língua portuguesa.

A morte de Emílio Carlos foi considerada por 
muitos como prematura, aos 45 anos de idade. Ele 
sofreu infarto do miocárdio, em Brasília, no dia 24 de 
janeiro de 1963. Após o falecimento, seu irmão, Fauze 
Carlos, médico, deputado estadual e ex-secretário da 
Saúde do Estado, solicitou que o antigo hospital de 
tuberculose, localizado em Catanduva, passasse a ser 
chamado Hospital Emílio Carlos.

Inaugurado na década de 60, o hospital atendia 
exclusivamente pacientes com tuberculose. 
Algum tempo depois, a doença passou a ser 
tratada ambulatoriamente, o número de pacientes 
internados diminuiu e a unidade hospitalar encerrou 
suas atividades. 

O hospital foi reativado em 05 de abril de 1983 
para atendimento ambulatorial em diferentes 
especialidades e passou a ser administrado pela 
Fundação Padre Albino. Em 27 de janeiro de 1986 os 

setores de internação destinados ao Sistema Único 
de Saúde - SUS foram implantados. 

Considerando seus serviços prestados, o Hospital 
Emilio Carlos foi classificado na categoria “Estratégi-
co” para participar do Programa Santas Casas SUS-
tentáveis do Estado de São Paulo. 

MISSÃO
Promover assistência à saúde de forma ética, 

segura e humanizada, com ênfase na média e alta 
complexidade, desenvolvendo o ensino e a pesquisa 
com sustentabilidade.

VISÃO
Ser reconhecido como um dos melhores comple-

xos hospitalares pela excelência na assistência, ensi-
no e pesquisa, com uma gestão sustentável.

VALORES
• Comprometimento
• Empreendedorismo
• Profissionalismo
• Respeito
• Sustentação do histórico da Fundação Padre Albino
• Trabalho em equipe
• Transparência

HOSPITAL 
EMÍLIO CARLOS

Hospital Emílio Carlos
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CARACTERÍSTICAS DO HOSPITAL
Com 32.000 m² de área construída e 12 alqueires 

de área total, o “Emílio Carlos”, com 142 leitos, sendo 
10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva Adulta 
(UTI) e 09 leitos para Moléstias Infectocontagiosas 
(MI), sendo 01 leito de Hospital Dia e 08 leitos para 
internação em MI, todos dedicados ao SUS, é hospital 
escola dos cursos de Medicina e Enfermagem do 
Centro Universitário Padre Albino/UNIFIPA, mantido 
pela Fundação Padre Albino. 

O Hospital Emílio Carlos é referência para Catan-
duva e região com responsabilidade direta por 18 
municípios, além do município sede, pois dispõe de 
ambulatórios com 38 consultórios, distribuídos nas 
seguintes áreas: Ortopedia, Oftalmologia, Otorrino-
laringologia, Clínica Cirúrgica, Clínica Médica, Clínica 
Pediátrica, Psiquiatria, Dermatologia, Moléstias In-
fecciosas, Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia Geral, 
Gastrocirurgia, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Cirur-
gia Pediátrica, Cirurgia Plástica, Cirurgia Vascular, Clí-
nica Médica Geral, Clínica Vascular, Cirurgia Torácica, 
Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, 
Ginecologia, Hematologia, Aconselhamento Genéti-
co, Infectologia, Nefrologia, Neurocirurgia, Neurolo-
gia, Obstetrícia, Oncologia, Pneumologia Geral, Reu-
matologia, Urologia e Geriatria.

O hospital possui, ainda, Centro Oftalmológico, 
com atendimento de glaucoma, Serviço de Fisiote-
rapia, Serviço de Terapia Ocupacional, EEG, ECG, La-
boratório de Análises Clínicas, Laboratório Anátomo 
Patológico e realiza exames de Radiologia, Ecocardio-
grama, Broncoscopia, Espirometria, Ultrassonografia 
com Biópsia de Mama. Sua Unidade de Moléstias 
Infecciosas é referência para o atendimento em alta 
complexidade para os programas de atendimentos 
aos pacientes com AIDS. O Serviço de Radioterapia 
está em fase final de implantação.

O Hospital Escola Emílio Carlos é certificado como 
Hospital Universitário junto ao MEC e ao Ministério 
da Saúde, faz parte da rede de Hospitais Sentinela da 
ANVISA e é centro de referência para média comple-
xidade para ampla região do Estado de São Paulo. 

Apesar das constantes dificuldades enfrentadas, 
a Fundação Padre Albino continua investindo na 
aquisição de equipamentos de última geração e 
realizando reformas em suas instalações para oferecer 
aos que dele necessitem melhor atendimento e 
acolhimento na promoção da vida.

O Hospital Emílio Carlos realiza anualmente cerca 
de:

• 5.646 internações;
•  3.515 procedimentos cirúrgicos; 
• 90.079 consultas ambulatoriais especializadas; 

• 785.042 serviços auxiliares de diagnósticos 
terapêuticos e pequenas cirurgias ambulatoriais. 

SERVIÇO DE RADIOTERAPIA
Atualmente, os pacientes com câncer em 

Catanduva e região precisam se deslocar para outras 
cidades para continuar o tratamento. O Hospital 
Emílio Carlos é referência para atendimento da 
população de 19 municípios. Visando a melhoria do 
atendimento e conforto dos pacientes, a Fundação 
Padre Albino iniciou a construção do Serviço de 
Radioterapia que, depois de finalizado, tornará a 
entidade referência no Serviço de Oncologia, futuro 
Hospital de Câncer de Catanduva.

O Hospital Emilio Carlos mantém parceria 
com o Governo do Estado de São Paulo para 
atender pacientes do SUS de forma humanizada, 
igualitária, com resolutividade na assistência dos 
serviços prestados de Média e Alta Complexidade, 
participando na regulação de acesso, visando 
sempre o aperfeiçoamento através de Convênio com 
o Estado.

SELO DO IDOSO
No final do ano de 2016, o Hospital Emílio Carlos 

recebeu o “Selo Inicial de Hospital Amigo do Idoso”. 
Instituído pelo Decreto nº 58.047, de 15/05/12, 
o Programa São Paulo Amigo do Idoso foi criado 
como instrumento de promoção de amplo processo 
de mobilização regional, de diversos setores 
governamentais e da sociedade, para desenvolver 
territórios amigáveis a todas as idades, com foco no 
envelhecimento ativo do Estado de São Paulo.

O hospital já possuía o Selo Adesão, com a 
assinatura do Termo de Adesão e o consequente 
compromisso de implantar, no prazo de um ano, as 
sete ações consideradas obrigatórias para a obtenção 
desse primeiro selo. Das sete ações necessárias, 
cinco já estavam atendidas e duas foram cumpridas 
antes do prazo estipulado: realizar diagnósticos 
com idosos que frequentam o hospital, cuidadores 
e colaboradores (foram feitas 50 entrevistas com 
idosos, 30 com colaboradores e 30 com cuidadores) 
e elaborar estratégia de educação permanente em 
envelhecimento e saúde do idoso para toda equipe 
(foi realizada capacitação com cuidadores, tendo 
como referência os indicadores assistenciais). 

Administrador: Enf. Benedito Carlos Rodrigues
Diretor Clínico: Dr. Júlio César Fornazari
Diretor Médico/Diretor Técnico
Dr. Jussemar Roces Rios
Coordenador Médico: Dr. Rogério Lima Duarte 

Hospital Emílio Carlos
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INTERNAÇÕES

 

PROCEDÊNCIA DOS PACIENTES INTERNADOS

 

 

 

ESPECIALIDADES DAS INTERNAÇÕES

 

 
 

Indicadores Total

Leitos (nº) 142

Internações 5.646

Taxa de ocupação (%) 84.70

Média de permanência (dias) 7.72

Paciente/dia 43.901

Categoria das internações Total

SUS (nº) 5.646

Total (nº) 5.646

Procedência Total

Agulha          4

Americana 1

Araraquara 1

Ariranha                        162

Bebedouro              4

Boa Esperança do Sul 1

Borborema 2

Botelho 2

Cajobi 2

Cardoso 1

Cândido Rodrigues                 1

Catanduva                     2.586

Colômbia 2

Catiguá                           109

Elisiário                        49

Embaúba                         74

Fernando Prestes             115

Fernandópolis 2

Franco da Rocha 1

Ibirá 2

Icém 1

Irapuã                          134

Itajobi                     305

Itápolis 2

Iturama 1

José Bonifácio 3

Jundiaí 1

Marapoama                59

Marcondésia 1

Matão 1

Mendonça 1

Monte Azul Paulista 1

Novais 90

Novo Horizonte                  334

Olímpia 1

Outras localidades 25

Palmares Paulista             159

Paraíso                       135

Pedranópolis 1

Procedência Total

Pereira Barreto 1

Pindorama                      289

Pirangi                         161

Pitangueiras 1

Pongai 1

Populina 3

Rincão 1

Sales                           162

Santa Adélia                     260

Santa Fé do Sul 6

São João do Itaguaçu 3

Santópolis do Aguapeí 1

São José do Rio Preto 4

São Paulo 1

Tabapuã           178

Ubarana 3

Uchôa 1

Urupês 190

Votuporanga 2

Vista Alegre do Alto 2

Total 5.646

Especialidade Total

Anestesiologia                               12

Bucomaxilo 1

Cardiologia                                   423

Cirurgia Ginecológica 3

Cirurgia Geral                                360

Cirurgia Plástica 496

Cirurgia Torácica 17

Cirurgia Vascular                             270

Clinica Médica                                1249

Cuidados Paliativos 94

Gastroenterologia 123

Geriatria                                     496

Ginecologia/Obstetrícia 40

Ginecologia                                   187

Hematologia                                   11

Infectologia                                  115

Mastologia Onco/Ginecológica 48

Nefrologia                                    262

Neurocirurgia 11

Neurologia                                    503

Oftalmologia 3

Oncologia cabeça/pescoço 17

Oncologia Cirúrgica 83

Oncologia Clínica 86

Ortopedia/Traumatologia 340

Otorrinolaringologia                          28

Pneumologia                                   234

Hospital Emílio Carlos
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ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE PSICOLOGIA A 
PACIENTES INTERNADOS E AMBULATORIAIS

PROVENIÊNCIA DOS PACIENTES INTERNADOS

 

 

 
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTA

ENFERMARIA DE MOLÉSTIAS
INFECTO-CONTAGIOSAS (JAN/JUL)

CENTRO CIRÚRGICO

Especialidade Total

Proctologia 3

Reumatologia 33

Urologia                                      99

Total 5.646

Proveniência Total

Ambulatório do Hospital Emilio Carlos                  1261

Central de vagas de Neurocirurgia 1

Cidades da região                                       106

Consultório médico                                      50

Espontânea (Transp.próprio/deambulante)                       18

Itajobi 11

Outros hospitais ou Postos referenciados 15

Hemodiálise                                             4

Unidade de Urg./Emerg. (Internação)                                         4049

Polícia/Guarda Municipal 1

SAMU 40

Unidade de Pronto Atendimento - (UPA)                         89

USF Dr. Carlos Eduardo Bauab 1

Total 5.646

  Indicadores Total

Leitos (nº) 10

Internações 213

Taxa de ocupação (%) 98.96

Média de permanência (dias) 7.81

Paciente/dia 3.612

Categoria das internações Total

SUS (nº) 213

Total (nº) 213

Indicadores Total

Leitos (nº) 8

Internações 103

Taxa de ocupação (%) 48.63

Média de permanência (dias) 8.20

Categoria das internações Total

SUS (nº) 103

Total (nº) 103

Cirurgias de internações 1.951

Cirurgias ambulatoriais 1.564

Total geral de cirurgias 3.515

Ginecologia Total

Total 158

Porte

Pequeno 5

Médio 79

Grande 74

Total 158

Oftalmologia Total

Total 1.564

Porte

Pequeno 1.561

Médio 3

Total 1.564

Obstetrícia Total

Total 83

Porte

Pequeno 72

Médio 11

Total 83

Ortopedia Total

Total 321

Porte

Pequeno 128

Médio 148

Grande 45

Total 321

Plástica Total

Total 487

Porte

Pequeno 155

Médio 75

Grande 257

Total 487

Outras especialidades cirúrgicas Total

Total 902

Porte

Pequeno 408

Médio 440

Grande 54

Total geral 902

Descrição Total

Internados 3

AlaVermelha 2.731

AlaAzul 608

AlaRoxa 32

Hospital Emílio Carlos
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AMBULATÓRIO ESPECIALIZADO DE ENSINO

PROCEDÊNCIA DOS PACIENTES ATENDIDOS 
- CONSULTAS MÉDICAS, INTERCONSULTAS, 
RETORNO PÓS-ALTA E RETORNOS

 

 

Descrição Total

Ala Amarela 36

Ala Verde 25

Ala Marrom 0

Ala Laranja 21

Ala Marfim 2

Pré-Operatório Cardíaca 75

Pós-Operatório Cardíaca 150

Atendimento aos familiares de cirurgia cardíaca 118

Pré-Operatório Marcapasso 52

Pós-Operatório Marcapasso 57

Atendimento aos familiares de cirurgia marcapasso 50

Alta responsável 3

Interconsultas 63

Total 4.023

Ambulatórios

Planejamento familiar 68

Ambulatório de cirurgia cardíaca 931

Ambulatório de G/O alto risco 5

Atendimento/ Orientações 92

Avaliação 27

Ambulatório de Psicologia 45

Total 1.168

Consultas Especializadas

Indicadores Total

Consulta médica (nº) 28.651

Interconsulta (nº) 6.920

Retorno pós-alta (nº) 8.993

Retorno 45.515

Total geral 90.079

Procedência Total

Adamantina 4

Adolfo 6

Agulha 79

Altair 6

Álvares Florence                 11

Alvinlândia 1

Andradina 1

Araraquara 2

Ariranha                            2.242

Auriflama 5

Barretos 31

Barrinha                                    8

Bady Bassitt 1

Bebedouro                                   57

Bilac 2

Procedência Total

Borborema                                  8

Boa Esperança do Sul               8

Botelho                 28

Buritama 2

Cajobi 2

Campinas 1

Cândido Rodrigues 31

Cândia 1

Cardoso 18

Carapicuíba 1

Catanduva 33.689

Catiguá 1917

Cedral 5

Clementina 2

Colômbia 11

Cosmorama 4

Dolcinópolis 6

Elisiário 1.174

Embaúba 1.090

Estrela D'Oeste                                 21

Floreal 1

Fernando Prestes 2.484

Fernandópolis 129

Franca 4

General Salgado 7

Guaíra 2

Guarani D’Oeste 4

Guzolândia 1

Ibirá 12

Ibitinga 7

Indiaporã 1

Icém 2

Igarapava 2

Irapuã 2.847

Itajobi 5.236

Itapeva 1

Itápolis 17

Jaboticabal 6

Jaci 11

Jales 8

José Bonifácio 39

Macedônia 15

Marapoama 1.360

Marcondésia 1

Matão 2

Mendonça 10

Meridiano 4

Mira Estrela 11

Mirassol 7

Mogi Guaçu 3

Monte Alto 15

Monte Castelo 1

Hospital Emílio Carlos
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ESPECIALIDADES ATENDIDAS
CONSULTAS MÉDICAS, INTERCONSULTAS, 
RETORNO PÓS-ALTA E RETORNOS 

 

 
 

Procedência Total

Monte Aprazível 8

Monte Azul Paulista 6

Neves Paulista 2

Nipoã 4

Nhandeara 5

Nova Granada 4

Nova Pádua 1

Novais 1.551

Novo Horizonte 6.703

Olímpia 26

Ouroeste 5

Outras localidades 140

Palestina 8

Palmares Paulista 3.026

Paraíso 1.990

Paulo de Faria 1

Paranapuã 5

Pedranópolis 7

Pindorama 4.492

Pirangi 3.284

Pitangueiras 15

Planalto 13

Poloni 4

Pongai 5

Populina 14

Pontes Gestal 1

Promissão 1

Potirendaba 15

Ribeiro dos Santos 1

Roberto 210

Rubinéia 2

Sales 2.568

Santa Adélia 4.038

Santa Cruz das Palmeiras 1

Santa Fé do Sul 6

Santópolis do Aguapeí 1

São João de Iracema 2

São João das Duas Pontes 1

São João de Itaguaçu 46

São José do Rio Preto                          55

São Miguel Arcanjo 3

Sebastianópolis do Sul 3

Severínia 5

Sumaré 6

Tabapuã 4.128

Taiaçu 9

Taiúva 1

Tanabi 5

Taquaral 10

Taquaritinga 19

Terra Roxa 3

Torrinha 1

Procedência Total

Turmalina 2

Ubarana 6

Uchôa 6

Urânia 5

Urupês 4.161

Valentim Gentil 6

Viradouro 18

Vista Alegre do Alto 41

Votuporanga 647

Zacarias 2

Total 90.079

Especialidades Total

Anestesiologia 2.593

Buco Maxilo Facial 408

Cardiologia 3.849

Cirurgia Geral 3.911

Cirurgia Ginecológica 1

Cirurgia Pediátrica 851

Cirurgia Plástica 6.655

Cirurgia Torácica 1.069

Cirurgia Vascular 2.238

Clínica Médica 927

Cuidados Paliativos 66

Dermatologia 937

Endocrinologia 2.261

Esterilidade 9

Fonoaudiologia 92

Gastroenterologia 1.156

Genética Clínica 482

Geriatria 1.346

Ginecologia 3.456

Ginecologia/Obstetrícia 48

Gravidez Alto Risco 1.195

Hematologia 1.059

Hepatologia 309

Infectologia 4.503

Mastologia/Oncologia 1.502

Nefrologia 2.431

Neurocirurgia 748

Neurologia 1.456

Nutrição 230

Nutrologia 158

Oftalmologia-Catarata 58

Oftalmologia 10.830

Oncologia Cirúrgica 13

Oncologia Clínica 3.951

Ortopedia/Traumatologia 19.335

Hospital Emílio Carlos
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ATENDIMENTOS POR PROFISSIONAL DE NÍVEL 
SUPERIOR NÃO MÉDICO

AMBULATÓRIO DE ENSINO 

GRUPO DE CURATIVOS

SALA DE PEQUENAS CIRURGIAS - GINECOLOGIA

 

AMBULATÓRIO DE ASSISTÊNCIA AO 
ALEITAMENTO MATERNO

SERVIÇOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICOS E 
TERAPIAS - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS

SERVIÇO DE EXAMES DE IMAGEM

Especialidades Total

Otorrinolaringologia 1.125

Pediatria 1.046

Planejamento Familiar 393

Pneumologia 808

Proctologia 1.312

Psiquiatria 497

Reumatologia 2.328

Urologia 2.437

Total de retornos 54.508

Total de consultas novas 35.571

Total geral 90.079

Descrição Total

Enfermagem 10.196

Serviço de Nutrição e Dietética 484

Psicologia 931

Serviço Social 6.492

Terapia Ocupacional 1.883

Total 19.986

Sala de Curativos Total

Cirurgia Plástica 3.022

Clínica Cirúrgica 996

Dermatologia 335

Ortopedia 10.011

Plástica/Queimado 1.011

Total Geral 15.375

Número de avaliações 33

Atividades Realizadas Total

Biópsia de colo uterino 32

Biópsia de mama 4

Biópsia vulvar 10

Cardiotoco 4

Cauterização de colo 9

Cauterização de vulva 22

Colposcopia 21

Curativos 148

DIU 46

Drenagem 17

Exerese 12

PAAF de mama 10

Papanicolau 267

Preenchimento expansor 60 ml em mama 8

Retirada de DIU 8

Retirada de dreno 25

Retirada de pontos 251

Retirada de cateter 1

Secreção anal 23

Secreção vaginal 22

Sutura 10

Sutura de região vulvar 10

Swab de mama 14

Swab anal 129

Swab vaginal 138

Teste de cotonete estéril 79

Teste de lâmina 1

Total 1.321

Atividades realizadas Total

Assistência ao aleitamento materno 393

Curativo umbilical 98

Total 491

FONOAUDIOLOGIA

Procedimentos Total

Triagem auditiva (Teste da orelhinha) 2.356

Audiometria 206

OFTALMOLOGIA

Exames/Ambulatório Total

Biometria 655

Campimetria 130

Fundoscopia 1.235

Mapeamento 3.398

Microscopia 1.041

Retinografia 345

Tonometria 1.404

Topografia 712

Gonioscopia 3

Teste Ortóptico 3

Total 8.926

BRONCOSCOPIA - VIDEOLARINGOSCOPIA - LARINGOSCOPIA

Interno 84

Internados 62

Total 146

Hospital Emílio Carlos

EXAMES Interno Externo Internado Total

Radiologia 19.548 2.781 3.804 26.133

Ultrassom 79 0 386 465

Ultrassom intraocular 0 24 0 24

Paquimetria 0 1.159 0 1.159

Core-Biópsia 36 0 0 36

Total 19.663 3.964 4.190 27.817
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MÉTODOS GRÁFICOS

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E 
MICROBIOLOGIA

SERVIÇO DE ANATOMIA PATOLÓGICA

TERAPIAS

SERVIÇO DE TERAPIA OCUPACIONAL

SERVIÇO DE FISIOTERAPIA

SERVIÇO DE MEDICINA HIPERBÁRICA

SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

Classificação Interno Externo Internado Total

Ecocardiograma 1.645 573 633 2.851

Eletrocardiograma 3.129 0 0 3.129

Eletroencefalograma 26 0 6 32

Espirometria 161 305 11 477

Total 4.961 878 650 6.489

Classificação Interno Externo Internado Total

Exames 155.753 531.684 84.465 771.902

Total 155.753 531.684 84.465 771.902

Classificação Total

Citologia 8.713

Anátomo Patológico 2.273

Anátomo Patológico de internado 800

Imunohistoquímico 129

Total 11.915

GLAUCOMA

Classificação Total

Consulta para diagnóstico/reavaliação de Glaucoma 1.557

Acompanhamento e avaliação de Glaucoma 4.346

Tratamento oftalmológico de paciente com Glaucoma 5.867

Total 11.770

Classificação Total/Sessões

Atendimento individual 1.809

Atendimentos em grupo 16.218

Total 18.027

Classificação Total/Sessões

Número de atendimentos em internados 50.995

Número de atendimentos ambulatoriais 56.668

Total 107.663

SERVIÇO SOCIAL
O Serviço Social tem por prioridade cumprir o 

protocolo de intervenção para contribuir com a 
humanização da assistência, acolhendo as pessoas, 
ambientalizando-as em Unidades de Referências, 
articulando as redes de serviços, ouvindo e 
acompanhando usuários/familiares em etapas 
do tratamento, desde internações, alta hospitalar, 
ambulatórios e, inclusive, em situação de óbitos.

O setor prioriza a qualidade nos serviços 
prestados por meio de avaliações nas enfermarias 
e ambulatórios, atendimento social individual e 
familiar, acompanhamento diário através de caderno 
de plantão da recepção de pacientes internados sem 
documentação, sem familiares ou inconscientes.

O Serviço Social realiza relatório mensal das 
atividades relacionadas ao setor, inclusive sua escala. 
O Setor também é responsável pela Central de Altas.

REFEIÇÕES

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE – SAC

TRANSPORTE
Ocorrências realizadas pelas ambulâncias da Fun-

dação Padre Albino, gratuitamente, para transporte 
de pacientes da Unidade de Urgência e Emergência 

Classificação SUS Convênios Total

Pacientes 65 23 88

Sessões 259 90 349

Dietas Total

Diversas dietas 161.788

Refeições Total

Acompanhante autorizado 107.832

Doadas 425

Discriminação Total

Atendimentos diversos 31.573

Classificação Total

Pacientes de ambulatórios que receberam 
refeições, gratuitamente, da entidade. 428

Hospital Emílio Carlos

Coordenadoria 869

Restaurante 51.212

Funcionário autorizado 46.436

Curso de Enfermagem 150

Curso de Medicina 17.011

UNIFIPA 5.896

Quimioterapia 6.065

Centro Cirúrgico 960

Laboratório 22.129

Total Dietas/Refeições 258.985

Pesquisa de satisfação 20.045

Ouvidoria/elogios 2.436

Ouvidorias/reclamações 241

Ouvidorias/informações 383

Ouvidorias/sugestões 57

Ouvidorias/denúncias 34

Ouvidorias/solicitações 177

Total de atendimentos 23.373
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do Hospital Padre Albino para internação no Hospital 
Emílio Carlos, consultas de urgência (UUE) e exames 
de pacientes internados. A ambulância trabalha 24 
horas por dia.

RECEBIMENTO DE VERBAS
GOVERNO ESTADUAL

GOVERNO FEDERAL 

AMBULÂNCIAS

Total de 
ocorrências

Kombi Montana Iveco Doblô UTI 
Renault Saveiro Total

44 833 75 1.793 590 2.257 5.592

Secretaria de Estado da Saúde

Convênio Santas Casas Sustentáveis – 741/2016

13 parcelas de R$ 281.859,30 R$ 3.664.170,90

Convênio Pró Santa Casa – 651/2016

13 parcelas de R$ 41.895,00 R$ 544.635,00

Convênio 188/2018 - Implementação do Serviço de Radioterapia 

Pagamentos em 31/10, 14/12 e 21/12 R$ 705.738,25

Ministério da Saúde

Convênio 826/2018 - Emenda Parlamentar - MAC
através da Secretaria Estadual de Saúde

Custeio R$ 200.000,00

Aquisição de Equipamentos R$ 300.000,00

Total R$ 500.000,00

SICONV - F.N.S. - Convênio 851008/2017
aquisição de equipamentos - Emenda Parlamentar

Total R$ 1.499.794,00

SICONV - F.N.S. - Convênio 850917/2017
aquisição de equipamentos - Emenda Parlamentar

Total R$ 3.498.262,00 

Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON)

Total R$ 1.022.462,48 

SERVIÇO DE RADIOTERAPIA
HOSPITAL DE CÂNCER DE CATANDUVA

Hospital Emílio Carlos

MISSA CELEBRA DOIS ANOS DA CAMPANHA

A Fundação Padre Albino celebrou no dia 26 
de fevereiro, às 19h30, na Catedral Nossa Senhora 
Aparecida, missa de agradecimento pelo segundo 
ano da campanha de captação de recursos para o 
término do Serviço de Radioterapia/HCC. A missa 
contou com a participação de conselheiros da 
Fundação, colaboradores e voluntárias.

CAMPANHAS DOS COFRINHOS E ÓLEO USADO
A Fundação Padre Albino capta recursos para o 

Serviço de Radioterapia através do Telemarketing, 
da Nota Fiscal Paulista e em parceria com a Energisa, 
onde o contribuinte doa na conta de energia elétrica. 
No início de 2018, nova campanha publicitária inseriu 
a doação de moedas por intermédio de cofrinhos 
disponíveis nos estabelecimentos comerciais da 
cidade e região. Com o slogan “Troque moedas por 

milhares de vidas. Doe nos cofrinhos espalhados pela 
cidade e colabore com o HCC”, a campanha alcançou 
resultados positivos.

No mês de março foi iniciada campanha de arre-
cadação de óleo de cozinha usado, com pontos de 
coleta no Garden Shopping e Hospital Emílio Carlos.

DIVULGAÇÃO DO PROJETO HCC
O projeto do HCC foi apresentado dia 27 de 

fevereiro na empresa Citrosuco, em Catanduva, 
durante reunião sobre segurança realizada pela 
CIPA daquela empresa para 280 funcionários, que 
foram informados sobre as formas de contribuição, 
principalmente através da conta de energia elétrica 
e pelo telemarketing. No dia 28 de fevereiro, Carlos 
Sangiorgi, supervisor de relações institucionais, 
ministrou palestra sobre o HCC no Frigorífico 
Salamanca, para os colaboradores da empresa.

O Prof. Nelson Lopes Martins, diretor do Setor de 
Captação de Recursos, e Carlos Sangiorgi, visitaram, 
no dia 02 de março, a Cofco Agri, que promovia a 
SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes 
do Trabalho). A usina abriu espaço para que falassem 
sobre o HCC e as formas de colaborar com o projeto 
para mais de 600 funcionários e prestadores de serviço.

A visita no dia 18 de abril foi à Brumau Óleos Ve-
getais, a convite da analista de desenvolvimento hu-
mano da empresa, para divulgar informações sobre 
o HCC e de que forma os funcionários daquela em-
presa podiam colaborar. A analista se comprometeu 
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a divulgar as campanhas de coleta do óleo usado, la-
cre de latinhas e doação na conta de energia elétrica, 
através do mailing interno da empresa.

No dia 28 de maio, na empresa Pedro Monteleone 
Veículos e Motores, mais de 60 funcionários acompa-
nharam a apresentação sobre o HCC e as formas de 
contribuição.

Nos dias 06 e 08 de junho a visita foi à empresa 
Mustang Pluron, quando 55 funcionários 
acompanharam a apresentação sobre o HCC e as 
formas de contribuição. A analista de pessoal do RH 
da empresa acompanhou a palestra e se prontificou a 
elaborar campanha para coleta de lacres de latinhas 
e óleo usado.

No dia 20 de novembro, o médico oncologista 
da Fundação, Dr. Ugo Vicente, ministrou palestra 
sobre câncer de próstata (Novembro Azul) aos 
colaboradores do Grupo Energisa, responsável pela 
distribuição de energia elétrica a Catanduva. Também 
neste dia, Dr. Ugo ministrou palestras em diversas 
unidades das Indústrias Reunidas Colombo (MIAC, 
Cotrame, Aemco e Fundição Colombo), com sede em 
Pindorama e filial em Catanduva. Tendo como foco o 
Novembro Azul, a conscientização foi para o público 
masculino, com informações sobre prevenção, 
diagnóstico e tratamento do câncer de próstata.

HCC NO CATANDUVA RODEO FESTIVAL

Durante as festividades do dia do município, em 
abril, o HCC realizou sorteios diários de fivela country 
durante os quatros dias do Catanduva Rodeo Festival. 
Os sorteios aconteceram antes dos shows e contaram 
com a inscrição de centenas de pessoas.

ACELERADOR LINEAR CHEGA A CATANDUVA
O acelerador linear, aparelho que faz a radiotera-

pia, adquirido pela Fundação para o Serviço de Ra-
dioterapia em março de 2017, chegou a Catanduva 
na manhã do dia 15 de maio. Ele estava no porto 
seco de Barueri desde 11 de janeiro para cumpri-
mento dos trâmites burocráticos para sua liberação.

Num ato de prestação de contas à população, 
que colaborou intensamente nas campanhas de 
arrecadação de recursos para o HCC, foi feita carreata 
com o equipamento pelas ruas e avenidas centrais 
da cidade, a partir das 17h00, com a participação da 
diretoria da Fundação, funcionários e voluntárias, 
num total de 65 veículos.

INSTALAÇÃO DO ACELERADOR LINEAR

Técnicos da empresa Varian Medical System Inc. 
acompanharam, no mês de maio, a concretagem 
da base onde foi instalado o acelerador linear, com 
a utilização de 3.750 quilos de concreto. Enquanto o 
concreto secava  foi feita a instalação elétrica, o piso, 
o forro e o acabamento da “casamata”, quando, então, 
técnicos da Varian retornaram para a instalação do 
acelerador linear.

No dia 24 de agosto foi iniciado o processo de 
montagem do acelerador linear. Cinco funcionários 
da Varian prepararam as dezenas de peças distribuí-
das em mais de 25 caixas de carga especial importa-
das da China.

Paralelamente à instalação, prosseguiam as obras 
de acabamento. Na área externa, pavimentação, 
calçamento, iluminação e paisagismo; internamente, 
instalação dos acessórios do acelerador linear, 
blindagem da casamata e montagem do móvel de 
comando operacional.

Os funcionários da Fundação fizeram a limpeza 
e a terraplenagem na área do estacionamento. Toda 
a pavimentação tem piso de concreto intertravado, 
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iluminação e bancos. Além disso, o espaço conta 
com paisagismo especial.

Na área interna foi instalado o móvel de comando 
do acelerador linear, onde todas as funções são 
programadas e controladas. Empresa especializada 
em portas blindadas, após medições na casamata, 
implantou a blindagem. A porta maciça, com quase 
três metros de altura em chumbo, fornece segurança 
a todos os funcionários, acompanhantes e pacientes 
em tratamento no local.

O “nobreak”, estrutura complementar do sistema 
hospitalar, foi adquirido. O sistema fornece proteção 
importante ao hospital, pois em caso de queda evita 
a interrupção do fornecimento de energia elétrica, 
não ocorrendo danos ou complicações nos aparelhos 
e nos procedimentos médicos.

LEILÕES PRÓ HCC

No dia 06 de maio, no Hospital Emílio Carlos/
Complexo Esportivo da UNIFIPA, com apoio do Clube 
“Os Bravos”, de Catanduva, a Fundação promoveu o 
seu primeiro leilão de gado com renda para o HCC. 
O leilão, comandado por Américo Simielli e equipe, 
comercializou 49 cabeças de gado, totalizando R$ 
85.880,00, e contou ainda com a colaboração das 
voluntárias do Ateliê amor ao próximo e da Casa da 
Criança Sinharinha Netto.

O HCC participou ainda de leilões na Vila Roberto 
e em São João de Itaguaçu, entre outras cidades, 
sempre recebendo doação de cabeças de gado.

SHOW DE EDSON E HUDSON

O show da dupla sertaneja Edson & Hudson, no 
Clube de Tênis Catanduva, dia 03 de agosto, pró HCC, 
foi um sucesso de público e crítica, com a participação 
de aproximadamente 1.500 pessoas.

III CAMINHADA CONTRA O CÂNCER

No dia 29 de setembro foi promovida a III Cami-
nhada contra o Câncer. Com apoio de academias, a 
caminhada foi realizada na pista do Aeroclube de 
Catanduva e contou com a participação de muitos 
apoiadores da causa.

CAMPANHA DE DOAÇÃO DE CABELO
O HCC iniciou no mês de outubro campanha de 

doação de cabelos para a produção de perucas para 
pacientes do Setor de Quimioterapia. Foi fechada 
parceria com empresa que produz gratuitamente as 
perucas, mas para isso é necessária a doação de ca-
belos de no mínimo 12 centímetros.

CAPTÔMETRO ATINGE OBJETIVO
Graças ao inestimável apoio dos grupos de volun-

tários e da população de Catanduva e região, a Fun-
dação Padre Albino conseguiu, no mês de outubro, 
alcançar seu objetivo de arrecadar os cinco milhões 
de reais necessários para o término do Serviço de Ra-
dioterapia/HCC.

Apesar da Radioterapia ainda não estar funcio-
nando, o Serviço de Oncologia da Fundação Padre 
Albino já atende muitos pacientes diagnosticados 
com câncer que estariam em tratamento em outros 
centros especializados. Neste ano de 2018 foram rea-
lizados 4.316 atendimentos ambulatoriais, 327 cirur-
gias e 2.734 sessões de quimioterapia.

Os recursos arrecadados, a partir de agora, serão 
utilizados para o custeio do Serviço de Oncologia - 
equipe médica, quimioterapia, cirurgias e a Radio-
terapia que, em breve, deverá entrar em funciona-
mento. Portanto, a Fundação Padre Albino continua 
contando com o apoio de todos nesta campanha.
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Eventos e doações R$ 2.584.142,11

Doações através do site R$ 49.041,07

Doações através do 0500 (2016 e 2017) R$ 3.403,72

Doações através da conta de energia elétrica R$ 351.222,50

Telemarketing R$ 1.863.350,60

Cofre HCC R$ 28.925,00

Nota Fiscal         R$ 324.635,89

Total R$ 5.204.720,89

Hospital Emílio Carlos

Confira o que foi arrecadado até 31/10/18:

CAMPANHA DE LACRES EM 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

O HCC iniciou, em outubro, campanha de coleta 
de lacres de latinhas de alumínio com a confecção de 
coletores, distribuídos em estabelecimentos comer-
ciais de Catanduva. Os coletores ficaram disponíveis, 
para os interessados, no Setor de Captação de Recur-
sos da Fundação Padre Albino.

PASSARELA DE INTERLIGAÇÃO

No início de novembro foi instalada a estrutura 
da cobertura da passarela de interligação entre a 
Radioterapia e o Hospital Emílio Carlos. A estrutura 
metálica, com mais de 10 metros de extensão, pro-
porcionará aos pacientes, acompanhantes, funcioná-
rios e médicos maior comodidade no deslocamento 
e proteção contra intempéries.

PREPARAÇÃO DO ACELERADOR LINEAR
No dia 22 de novembro, engenheiro da empresa 

Varian veio a Catanduva para vistoriar e coordenar o 
término da instalação do acelerador linear. Durante a 
vistoria foram realizados testes elétricos, verificação 
de estruturas físicas e checagem dos acessórios 
complementares.

Enquanto isso, as obras externas avançavam. 
Novos caminhos pavimentados foram concluídos na 
área direita da Radioterapia. Do lado esquerdo foram 
instalados postes de iluminação e iniciada a colocação 
do calçamento intertravado do estacionamento.

No dia 26 de novembro, engenheiro da Varian 
veio para realização dos ajustes, montagem dos 
componentes, execução das conexões de operação 
e calibragem do acelerador linear. O processo foi 
realizado em quatro semanas.

MOBILIÁRIO INTERNO COMEÇA A SER MONTADO

Os móveis funcionais, poltronas, armários, mesas 
e arquivo deslizante começaram a ser montados no 
mês de dezembro. No hall de entrada, 15 unidades 
individuais e dois conjuntos de poltronas de design 
contemporâneo foram montados, assim como 
as mesas, armários e cadeiras dos consultórios. O 
arquivo deslizante proporcionará maior organização 
e comodidade, pois as estruturas verticais, que se 
encaixam em cavidades predefinidas, reduzem o 
espaço útil em até 70% quando comparados aos 
arquivos convencionais.
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Criado pela Portaria MEC nº 1.519, de 05/12/2017, 
por transformação das Faculdades Integradas Padre 
Albino, o Centro Universitário Padre Albino - UNIFIPA 
teve sua efetiva implantação durante o ano de 2018.

No início do ano foi criado o CONSUNI – Conse-
lho Universitário, com ele a Reitoria, a Vice-Reitoria, 
as Pró-Reitorias (Acadêmica, Graduação, Pesquisa e 
Pós-Graduação, Extensão e Assuntos Comunitários e 
Ensino a Distância) e os Institutos de Ensino - Ciên-
cias Sociais Aplicadas/ ICSA, Ciências da Educação/
ICE, Ciências da Saúde/ICSAU, Ciências Exatas e Tec-
nológicas e Ciências Agrárias/ICETECA, configuran-
do-se definitivamente a estrutura acadêmico-peda-
gógica da UNIFIPA.

MISSÃO
Promover a formação generalista dos profissio-

nais das áreas da saúde, humanas, exatas e tecno-

lógicas, com ensino de qualidade voltado paras as 
necessidades regionais e nacionais.

VISÃO
Ser uma instituição de referência na educação su-

perior no que diz respeito à qualidade de ensino, ao 
corpo docente, à pesquisa e ao compromisso social.

VALORES
• Comprometimento
• Empreendedorismo
• Profissionalismo
• Respeito
• Sustentação do Histórico da Fundação Padre Albino
• Trabalho em Equipe
• Transparência

Reitor
Dr. Nelson Jimenes

CENTRO UNIVERSITÁRIO 
PADRE ALBINO - UNIFIPA

Centro Universitário Padre Albino - UNIFIPA
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AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
AVALIAÇÃO EXTERNA - ENADE
Portaria MEC nº 501, de 25.05.2018
Edital INEP nº 40, de 19.06. 2018
Área de Abrangência UNIFIPA: curso de 
Administração e curso de Direito
Obs.: Não houve demanda de alunos para início do 
curso de Ciências Contábeis
Prova: 25 de novembro de 2018
Obs.: Os estudantes ingressantes foram dispensados 
da prova

QUADRO DE ALUNOS INSCRITOS

NÃO REALIZARAM A PROVA

INDICADORES DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO 
SUPERIOR - CICLO AVALIATIVO 2015/2016/2017
INSTITUCIONAL - ÍNDICE GERAL DOS CURSOS - IGC

DE CURSOS

QUADRO DOS INDICADORES DE QUALIDADE 
DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO

CURSO Alunos 
ingressantes

Alunos 
concluintes Total

Administração 60 60 120

Direito 97 106 203

CURSO Ausentes

Administração 03

Direito 12

 
AVALIAÇÃO INTERNA 
PROGRAMA DE AUTOAVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL - PROAVALIAR

O PROAVALIAR - Programa de Autoavaliação Ins-
titucional tem por finalidade promover a melhoria 
dos cursos através de instrumentos que possibilitem 
o diagnóstico, sugestões e verificações das ações, 
apontando potencialidades e fragilidades institu-
cionais. O processo de autoavaliação institucional e 
avaliação externa instituído pelo INEP segue as dire-
trizes do CONAES e tem caráter formativo com vis-
ta ao aperfeiçoamento dos agentes da comunidade 
acadêmica e da instituição como um todo.

AVALIAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA
- SAEME (Sistema de Acreditação dos cursos de 

Medicina); Teste de Progresso (Avaliação longi-
tudinal do progresso do aluno durante o curso); 
CREMESP; Prova Egresso; OSCE.

- Avaliação externa: MEC (in loco).
- ENADE

2.  ATOS AUTORIZATIVOS

               IES IGC 2017

Centro Universitário Padre Albino 4

Educação Física-Licenciatura

ANO ENADE IDD CPC CC - Avaliação in loco

2017 3 3 4 3(2008)

Pedagogia

ANO ENADE IDD CPC CC - Avaliação in loco

2017 4 4 4 5(2013)

ADMINISTRAÇÃO

ANO ENADE IDD CPC CC - Avaliação 
in loco

2018 Realizado em 
25.11.2018

Divulgação 
em out.2019

Divulgação 
em dez.2019 4(2011)

2015 3 - 4 4(2011)

 BIOMEDICINA

ANO ENADE IDD CPC CC - Avaliação 
in loco

2018 3 3 4 4(2018)

 DIREITO

ANO ENADE  IDD CPC CC - Avaliação 
in loco

2018 Realizado em 
25.11.2018

Divulgação 
em out.2019

Divulgação 
em dez.2019

5(2014)

2015 3 - 4 5 (2014)

Instituição/Curso Ato Legal

Centro Universitário Padre Albino 
- UNIFIPA

Credenciamento: Portaria Nº 
1.519 de 05/12/2017 – DOU de 
06/12/2017

Instituto Superior de Educação 
- ISE

Criação – Portaria nº 605, 
de 28/02/2005 – DOU de 
01/03/2005

Administração
Renovação de Reconhecimento: 
Portaria nº 705, de18/12/2013 – 
DOU de 19/12/2013

Biomedicina
Reconhecimento: Portaria Nº 
441, de 31/07/2014 – DOU de 
01/08/2014

Centro Universitário Padre Albino - UNIFIPA

EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO 

ANO ENADE IDD CPC CC - Avaliação 
in loco

2016 3 SC 4 3(2013)

EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA

ANO ENADE IDD CPC CC - Avaliação 
in loco

2017 3 3 4 3(2008)

ENFERMAGEM

ANO ENADE IDD CPC CC - Avaliação 
in loco

2016 3 5 4 3(2008)

MEDICINA

ANO ENADE IDD CPC CC - Avaliação 
in loco

2016 4 3 4 3(2008)

PEDAGOGIA

ANO ENADE IDD CPC CC - Avaliação 
in loco

2017 4 4 4 5(2013)
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CERTIFICAÇÃO DE “IES SOCIALMENTE 
RESPONSÁVEL”

O Centro Universitário Padre Albino-UNIFIPA, 
através de sua participação na 14ª edição da Campa-
nha de Responsabilidade Social do Ensino Superior 
Particular, conquistou, por mais um ano e pela oitava 
vez, o Selo Instituição Socialmente Responsável da 
ABMES (Associação Brasileira das Mantenedoras do 
Ensino Superior). A certificação tem como objetivo 
mostrar à sociedade que a instituição promove ações 
com foco no bem-estar social e no desenvolvimento 
sustentável da comunidade na qual está inserida. A 
UNIFIPA participou da campanha com 103 atividades 
desenvolvidas ao longo de 2018.

ATOS ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS 
CONSELHO SUPERIOR UNIVERSITÁRIO - 
CONSUNI

COMPOSIÇÃO
I - Reitoria 
Dr. Nelson Jimenes Reitor 
Dr. Olegário Braido Vice-Reitor

II - Pró-Reitoria 
Antonio Carlos de Araujo Pró-Reitor Acadêmico
 Pró-Reitor de Graduação 
 (pró-tempore)
Ana Paula Girol Pró-Reitora de Pesquisa 
 e Pós-Graduação

Luís Antonio Rossi Pró-Reitor de Extensão 
 e Assuntos Comunitários
Maria Rita Braga Pró-Reitora de Ensino a 
 Distância

III - Representantes do Corpo Docente 
Silene Fontana Representante dos 
 Doutores
Antonio Ágide Mota Junior Representante dos 
 Mestres
José Cione Neto Representantes dos 
 Especialistas

IV - Representantes dos Discentes 
Luís Augusto Guareis dos Santos - Graduação (curso 
de Direito)
Lucas Bizare - Pós-Graduação
 
V - Sociedade Civil Organizada
Benedito Marcos de Godoy

VI - Conselho de Curadores da Mantenedora 
Renato Centurion Stuchi

VII - Conselho de Administração da 
Mantenedora: Rodrigo Alonso Garcia

VIII - Diretoria Administrativa da Mantenedora 
Nelson Lopes Martins

Criação de novos cursos - Autonomia universitária
Curso de Ciências Contábeis
Ato Autorizativo: Resolução CONSUNI nº 01/2018
Vagas: 70 vagas totais anuais - noturno
Local de oferta: Câmpus São Francisco
Obs: Não apresentou demanda para abertura de 
turma

CURSO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA
Ato Autorizativo: Resolução CONSUNI nº 01/2018
Vagas: 120 vagas totais anuais
60 matutino /60 noturno
Local de oferta: Câmpus Sede
Início de funcionamento: 01.03.2018

CURSO DE FARMÁCIA
Ato Autorizativo: Resolução CONSUNI nº 02/2018
Vagas: 120 vagas totais anuais
60 matutino /60 noturno
Local de oferta: Câmpus Sede
Início de funcionamento: Previsão para 
fevereiro/2019

Centro Universitário Padre Albino - UNIFIPA

Instituição/Curso Ato Legal

Ciências Contábeis Criação (Autonomia): Resolução 
CONSUNInº 01/2018

Direito
Renovação de Reconhecimento: 
Portaria nº 820, de 22/11/2018– 
DOU de 26/11/2018

Educação Física (Bacharelado)
Renovação de Reconhecimento: 
Portaria nº 134, de 01/03/2018 – 
DOU de 02/03/2018

Educação Física (Licenciatura)
Renovação de Reconhecimento: 
Portaria nº 915, de 27/12/2018– 
DOU de 28/12/2018

Enfermagem
Renovação de Reconhecimento: 
Portaria nº 134, de 01/03/2018 – 
DOU de 02/03/2018

Farmácia Criação (Autonomia): Resolução 
CONSUNI nº 02/2018

Engenharia Agronômica Criação (Autonomia): Resolução 
CONSUNInº 01/2018

Medicina
Renovação de Reconhecimento: 
Portaria Nº 29, de 26/03/2012 – 
DOU de 28/03/2012

Pedagogia
Renovação de Reconhecimento: 
Portaria Nº 915, de 27/12/2018– 
DOU de 28/12/2018
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Gestores 05

Funcionários Técnicos Administrativos 24

Docentes 53

Alunos 128

QUANTITATIVO DE CAPACITAÇÕES 
SUBSIDIADAS PELA UNIFIPA

VESTUNIFIPA

Tradicionalmente conhecida como VESTFIPA, 
com a evolução das Faculdades Integradas Padre 
Albino para Centro Universitário Padre Albino 
desde o início do ano, a feira passou a denominar-se 
VESTUNIFIPA. Durante a feira, realizada nos dias 03 
e 04 de outubro, nos períodos matutino e noturno 
(8h às 12h e 19h30 às 22h), os alunos do 3º ano do 
Ensino Médio conheceram os nove cursos oferecidos 
pela UNIFIPA e os dois novos que serão ofertados 
para 2019, esclareceram dúvidas sobre as profissões, 
participaram de visitas monitoradas pelo Câmpus e 
assistiram apresentações culturais.

Participaram da VESTUNIFIPA 37 escolas de 2º 
grau de Catanduva e região, num total de 2021 alu-
nos atendidos.

Ouvidoria: Número de inserções: 37

PRÓ-REITORIAS
Pró-Reitoria Acadêmica (PROAC)

A Pró-Reitoria Acadêmica - PROAC tem a função 
de coordenar as atividades dos Pró-Reitores no que 
diz respeito à aplicação das Diretrizes e Políticas do 
Centro Universitário Padre Albino, levando dados e 
informações que possam subsidiar a administração 
superior para a tomada de decisões sobre a criação, 
reconhecimento ou desativação de cursos de gradu-
ação, assim como o aumento ou a redistribuição de 
vagas nos cursos, mantendo permanente articulação 
com os Pró-Reitores, coordenadores dos Institutos 
e coordenadores de cursos, objetivando assegurar 
homogeneidade e harmonia no planejamento e 
execução curriculares e nas decisões administrati-
vas, acompanhando os registros histórico-acadêmi-

cos para fins de integralização curricular dos alunos, 
exercendo atividades pertinentes à coordenação de 
processos e elaborando o Relatório Anual à Reitoria 
para subsidiar ações futuras.

Pró-Reitor Acadêmico
Prof. Dr. Antonio Carlos de Araujo
Secretária: Máira Luiza Melara Spina

Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROGRAD)
A Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD tem a 

finalidade de coordenar a elaboração e implemen-
tação do Projeto Pedagógico, integrando o Plane-
jamento da Pró-Reitoria Acadêmica, promoven-
do a integração das atividades que lhe são afetas, 
desenvolvidas pelos Institutos Acadêmicos, pelos 
cursos de Graduação, coordenando-as, supervisio-
nando-as e dando-lhe consequência, promovendo 
e supervisionando o Projeto Institucional para os 
cursos de Formação de Professores (Instituto Supe-
rior de Educação), criando instrumentos próprios de 
apoio ao desenvolvimento das atividades; planejar, 
anualmente, as atividades acadêmicas, elaborando 
o calendário escolar a ser aprovado pelo CONSUNI; 
desenvolvendo o relatório anual, na parte relativa 
ao Ensino de Graduação, para que o Pró-Reitor inte-
gre em seu relatório a ser apresentado ao CONSUNI, 
possibilitando e estimulando a capacitação docente, 
promovendo e supervisionando o Programa de Ava-
liação Institucional, executando todas as tarefas que 
lhe forem delegadas pelo Reitor, auxiliando-o na su-
pervisão disciplinar, cumprindo e fazendo cumprir a 
lei, o Estatuto e o Regimento do Centro Universitário, 
bem como as decisões do CONSUNI, integrando o 
CONSUNI com direito a voz e a voto.

Pró-Reitor de Graduação
Prof. Dr. Antonio Carlos de Araujo
Secretária: Máira Luiza Melara Spina

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
(PROPEG)

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação pre-
ocupa-se com questões relacionadas à pesquisa e 
à pós-graduação. Sua finalidade é promover a me-
lhoria da qualidade do ensino e o desenvolvimento 
científico, tecnológico e cultural da região de atua-
ção, por meio da qualificação profissional em nível 
de pós-graduação, do apoio ao desenvolvimento de 
projetos de pesquisa e da divulgação dos seus resul-
tados, aliando as diretrizes nacionais às demandas 
da região, de modo a assegurar melhor qualidade de 
vida às comunidades servidas.
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A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
(PROPEG) atua na formulação e gestão política 
para as áreas de Pesquisa e Pós-Graduação tendo 
como referência os princípios, os valores, e visão de 
futuro ao incessante aprimoramento do ensino pela 
pesquisa. Desta forma, a produção de bens através da 
pesquisa significa repercussão positiva na formação 
dos estudantes, na medida em que se habituam a 
relacionar, desde seu ingresso no Centro Universitário, 
aprendizagem (conhecimento) e trabalho profissional 
(aplicação do conhecimento adquirido); novas 
possibilidades não só para financiar o desenvolvimento 
da instituição, mas também para que seus membros 
contem com recursos alternativos de apoio à pesquisa 
para captação de recursos nas diversas agências de 
fomento e em outras esferas de governo e órgãos 
do setor público e privado; relação direta entre a 
universidade e a sociedade; manter intercâmbio de 
programas de pesquisa e pós-graduação com outras 
instituições e com órgãos financiadores de programas 
e projetos, entre outras atribuições.

A Pós-Graduação lato sensu e stricto sensu são 
atividades integradoras entre o ensino, a pesquisa e 
aprofundamento do conhecimento. Ao longo de sua 
atividade acadêmica propõe e propicia aos alunos 
dos cursos a possibilidade de educação continuada, 
através de estudos e aquisição de novas habilidades 
e competências que lhes permitirão a rápida inserção 
no mercado de trabalho e atualização dentro deste 
mercado.

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação
Profª Drª Ana Paula Girol
Secretária:  Marisa Centurion Stuchi

Coordenadores de Pesquisa nos cursos: Adminis-
tração:  Prof. Me. Paulo Roberto Vieira Marques; Bio-
medicina: Profa. Dra.Wanessa Silva Garcia Medina; 
Direito: Profa. Ma. Ana Paula Polacchini de Oliveira; 
Educação Física (Bacharelado) Prof. Me. Igor Augusto 
Braz; Educação Física (Licenciatura): Profa. Ma. Maria 
Angela Figueiredo Tuma; Enfermagem: Profa. Dra. 
Maria Rita Braga; Medicina: Profa. Dra. Cibelle Rocha 
Abdo e Pedagogia: Profa. Dra. Silene Fontana.

PROJETOS PROPOSTOS PELA PROPEG 
Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado 
Profissional

Os docentes membros do Grupo de Pesquisa 
reuniram informações de diferentes cursos de 
mestrado profissional nacionais para definir a área e 
linha de pesquisa para o curso de mestrado UNIFIPA, 
com melhor inserção regional.

Título: Mestrado Profissional em Ensino Multidiscipli-
nar na Saúde no Contexto SUS
Área de Concentração - Ciências da Saúde - Ensino 
na Saúde e suas Interfaces com o SUS
Linha de pesquisa - Integração Ensino, Serviço de 
Saúde e Comunidade
Número de vagas: 30 vagas anuais. 
Público alvo/perfil do aluno: Profissionais de saúde 
com nível superior e atuação em docência ou 
na atenção primária e/ou na gestão da atenção 
secundária ou terciária à saúde, na esfera federal, 
estadual ou municipal do SUS ou nas demais 
organizações de saúde vinculadas. 
Integralização: 02 anos, 360h, entrega de dissertação 
contendo artigo e cópia de submissão à revista 
especializada e defesa pública.
Formato: O curso será ministrado em módulos 
teóricos e práticos. Aulas presenciais aos sábados, 
com possibilidade de 20% em EAD. Aulas práticas 
durante a semana em horários e locais pré-definidos.

O primeiro módulo será voltado à metodologia 
científica para auxiliar na confecção do pré-projeto. 
O último será à distância, sobre TCC. Nesse período 
poderão ocorrer aulas práticas. Corpo docente: 10 
docentes (doutores), sendo alguns colaboradores 
externos.

Internacionalização
Para o processo de internacionalização é essencial 

a criação de site internacional da IES, com interface 
em inglês, onde serão apresentados o histórico da IES, 
suas instalações, possibilidade de intercâmbio com a 
documentação necessária, bem como informações 
sobre a cidade, custo de vida e aspectos culturais. 
Foram realizadas reuniões com alunos do curso de 
Medicina para inserção, no novo site, da parceria já 
existente na IES, a IFMSA (International Federation 
of Medical Student´s Association) Brasil. Serão feitos 
processos de seleção e contratos semelhantes para 
os estudantes em mobilidade. Comissão de recepção 
será criada para auxiliar os alunos estrangeiros 
no Brasil. A comissão de recepção elaborará um 
regulamento próprio.

Para os processos de internacionalização, bem 
como para inserir o grupo de pesquisa nas normas 
nacionais vigentes, foram realizados cadastros da 
UNIFIPA em diferentes organizações como: FAUBAI - 
Associação Brasileira de Educação Internacional, que 
tem por finalidade promover o aperfeiçoamento do 
intercâmbio e da cooperação internacionais como 
instrumentos para a melhoria do ensino, da pesquisa, 
da extensão e da administração das instituições filiadas, 
procurando estimular o constante aperfeiçoamento da 
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gestão do intercâmbio e da cooperação internacionais; 
Obtenção do número PIC - PIC number (código 
do participante no Portal de Pesquisa e Inovação 
Europeia), exigido para parcerias internacionais; Sisgen 
- Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético 
e do Conhecimento Tradicional associado, cadastro 
obrigatório para instituições e pesquisadores que 
trabalham com plantas e ervas medicinais.

Além do cadastro da UNIFIPA no site Sisgen foram 
cadastrados nove projetos de pesquisa do Grupo de 
Fitoterápicos da IES.

EVENTOS REALIZADOS PELA PROPEG

I Seminário de atualização CEP e CEUA

Membros do CEP

Nos últimos anos houve crescimento das pesqui-
sas institucionais na UNIFIPA, com consequente au-
mento dos docentes e discentes envolvidos. Muitas 
delas envolvem pesquisas com seres humanos e ani-
mais de experimentação, sendo de extrema impor-
tância o conhecimento das normas e procedimentos 
relacionados ao encaminhamento de projetos para 
aprovação nos respectivos Comitês de Ética, antes 
do início das pesquisas.

Diante disso foi realizado o I Seminário de Atualiza-
ção CEP e CEUA UNIFIPA, promovido pela Pró-Reitoria 
de Pós Graduação e Pesquisa em conjunto com o 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e Comissão sobre o 
Uso de Animais de Experimentação (CEUA) da UNIFIPA. 
O evento foi realizado nos dias 12 e 13 de junho, das 
17h30 às 19h00, no Câmpus Sede, e teve como público 
alvo docentes pesquisadores e discentes envolvidos 
em Iniciação Científica da UNIFIPA.

Palestra sobre células tronco e medicina 
regenerativa

Com o objetivo de estimular a pesquisa institucio-
nal, a PROPEG estabeleceu contato e parceria com a 
empresa R-Crio, de Campinas/SP. A primeira atividade 
proposta nessa parceria, no dia 26 de outubro, para 

docentes e discentes da UNIFIPA, foi a palestra 
sobre “Células tronco e medicina regenerativa”, que 
abordou o isolamento, expansão e armazenamento 
de células-tronco obtidas a partir da polpa de dente, 
ministrada pelo fundador e presidente da R-Crio, 
Prof. Dr. José Ricardo Muniz Ferreira. Também esteve 
presente Marcos Meneghim, gestor administrativo 
R-Crio. Participaram do evento alunos e docentes 
dos cursos de Biomedicina e Enfermagem, docentes 
do curso de Medicina e alunos do curso de Direito.

Durante a tarde do dia 26 de outubro, os docentes 
da UNIFIPA Ana Paula Girol, Giovana Gonçalves 
Vidotti, Cibelle Abdo, Daniel Gonçalves, Eduardo 
Malaquias e Manoel Vidal reuniram-se com os 
pesquisadores da R-Crio para discutir sobre possíveis 
parcerias em projetos de pesquisa, especialmente 
no desenvolvimento de terapias para tratamento de 
queimaduras e revascularização após cirurgia.

Projetos de pesquisas 2018 - (período maio/2018 
a abril/2019)

Curso de Administração - 03 projetos; Curso de 
Agronomia - um projeto; Curso de Biomedicina - 18 
projetos; Curso de Direito - 05 projetos; Curso de 
Educação Física Bacharelado - 04 projetos; Curso de 
Educação Física Licenciatura - 04 projetos; Curso de 
Enfermagem - 06 projetos; Curso de Medicina - 31 
projetos e Curso de Pedagogia - 02 projetos.

A UNIFIPA participou do 18º Congresso 
Nacional de Iniciação Científica CONIC/SEMESP 
com apresentação de 22 trabalhos de pesquisa dos 
cursos de Biomedicina, Direito, Educação Física, 
Enfermagem e Medicina.

Comitê de Ética em Pesquisa com Humanos - CEP
Registro junto à CONEP nº 5430, com 

validade 09/11/2020. Órgão colegiado de caráter 
interdisciplinar, multidisciplinar, independente, 
normativo, consultivo, deliberativo e educativo, 
tendo como principal finalidade a defesa dos 
direitos das pessoas em pesquisa, no que se refere 
à sua integridade e dignidade, contribuindo para o 
desenvolvimento da pesquisa dentro dos padrões 
éticos nacionais e internacionais. (Resolução nº 
466/12, de 12 de dezembro de 2012 da CONEP/MS/
CNS); Analisa e fiscaliza a realização de pesquisas 
envolvendo seres humanos seguindo as normas e 
diretrizes nacionais e internacionais para pesquisas 
biomédicas, quando envolver seres.

Coordenadora: Profª Drª Ana Paula Girol;
Vice-Coordenador: Prof. Dr. Izídio Pimenta de Morais
Secretário: Caio Vinícius Gambarini Rodrigues
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As pesquisas são tramitadas por intermédio 
de Sistema Nacional Online próprio denominado 
Plataforma Brasil, no site da Comissão Nacional de 
Ética em Pesquisa – CONEP. Foram realizadas reuniões 
ordinárias mensais e reuniões extraordinárias 
eventuais no total de 19 (dezenove), registradas 
em atas geradas no Sistema Online da Plataforma 
Brasil, impressas e arquivadas. 151 relatorias foram 
realizadas pelos membros e 143 projetos aprovados.

Comissão de Ética no Uso de Animais - CEUA
A CEUA é órgão deliberativo ao qual são submetidos 

todos os protocolos de experimentação animal 
e que, através de parecer conclusivo, por escrito, 
autoriza ou não, no âmbito de sua competência, a 
sua realização. Estabelece critérios para a criação e o 
uso de animais de forma a assegurar-lhes tratamento 
humanitário, obedecendo ao disposto na Lei Federal 
nº 6.638, de 08.05.79, que estabelece normas para a 
prática didático-científica da vivissecção de animais, 
e da Lei Estadual nº 11.977, de 25.08.05, que institui o 
código de proteção aos animais.

No ano de 2018 a CEUA/UNIFIPA avaliou 12 (doze) 
projetos de pesquisa.
Coordenadora: Profa. Dra. Ana Paula Girol
Secretária: Melina Mizusaki Iyomasa Pilon

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU

Área de Administração - 02 cursos
Coordenador: Prof. André Luiz Franco;
Secretária: Ivanilda Cristina Zancheta
Câmpus São Francisco - Gestão Empresarial com 
Ênfase em Controladoria e Gestão Financeira e 
Gestão Empresarial com Ênfase em Gestão de 
Pessoas e Relações Trabalhistas.

Área da Saúde - 02 cursos
Câmpus Sede - Citologia Esfoliativa e Onco-Hemato-
logia e Fisiologia do Exercício e Nutrição Esportiva.

Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos 
Comunitários (PROEX)

A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitá-
rios é responsável pela gestão da política e das ações 
extensionistas da UNIFIPA, bem como do relacio-
namento com a comunidade. Tem como objetivos 
desenvolver ações que atendam às necessidades so-
cioeconômico-culturais da comunidade da região de 
abrangência da UNIFIPA no âmbito da extensão e da 
ação comunitária; integrar o Centro Universitário e a 
comunidade por meio de programas, projetos, even-
tos, atendimento ao estudante e educação continu-

ada, oportunizando a socialização do conhecimento, 
contribuindo para o desenvolvimento sustentado; 
ação social - elaborar e executar projetos institucio-
nais que incentivem a prática da ação social por parte 
das comunidades acadêmica e externa, despertando 
os sentimentos de solidariedade e cidadania.

Define-se como extensão a integração do processo 
educativo, cultural e científico articulado ao ensino 
e à pesquisa que, de forma indissociável, possibilita 
a interação sistematizada entre comunidade 
acadêmica e sociedade, por meio da qual se realiza 
a transferência de tecnologia, a democratização do 
conhecimento e o apoio a projetos tecnológicos e 
culturais para o desenvolvimento regional.

Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários 
Prof. Dr. Luís Antonio Rossi
Secretária: Marisa Centurion Stuchi
Coordenadores de Extensão nos cursos: Adminis-
tração: Prof. Me. Marcílio A. Bortolucci; Biomedicina: 
Profª Drª Andreia de Haro Moreno; Direito: Profª Ma. 
Ana Paula Jorge; Educação Física - Bacharelado: Prof. 
Me. Américo Riccardi Vaccari Lourenço; Educação 
Física - Licenciatura: Profª Ma. Luciana de Souza 
Cione Basto; Enfermagem: Profª Drª Maristela Ap. 
Magri; Medicina: Profª Drª Adriana Balbina Paoliello 
Paschoalato e Pedagogia: Profª Ma. Fabiana Fiorim 
Checconi.

A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitá-
rios  realizou o I Seminário de Extensão da UNIFIPA 
com a finalidade de apresentar as atividades progra-
madas. O seminário foi realizado no dia 18 de outu-
bro, no Câmpus Sede, e reuniu professores e alunos 
envolvidos em trabalhos de extensão.

Projetos de extensão dos cursos
Participantes: 26.344 (docentes, alunos, funcionários 
e público alvo) 
Curso de Administração - total = 2.743
Curso de Biomedicina - total = 1.422
Curso de Direito - total = 3.597
Curso de Educação Física - Bacharelado - total = 2.127
Curso de Educação Física - Licenciatura - total = 2.405
Curso de Enfermagem - total = 912
Curso de Medicina - total = 11.798
Curso de Pedagogia - total = 1.340

Pró-Reitoria de Educação a Distância (PROEAD)
A Pró-Reitoria de Educação a Distância - PROEAD 

tem a finalidade de implantar, estruturar e articular a 
Educação a Distância (EAD), apoiar o desenvolvimento 
de projetos para elaboração de material didático, 
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elaborar projetos para financiar a oferta de cursos e 
polos regionais, elaborar o Relatório Anual para que o 
Pró-Reitor Acadêmico integre em seu Relatório a ser 
apresentado ao CONSUNI, integrar o planejamento 
da Pró-Reitoria Acadêmica, fortalecer o uso da web-
conferência nos cursos, através de treinamento das 
equipes e de apoio técnico, implantar e desenvolver 
a plataforma de educação a distância para auxiliar 
a oferta de cursos de graduação e pós-graduação, 
incentivar e apoiar a realização de eventos científicos 
que utilizem as ferramentas da EAD. Para o melhor 
desempenho de suas atribuições, o Pró-Reitor de 
EAD poderá delegar competências que lhe sejam 
afetas, após aprovação expressa do Reitor e constituir 
comissões, permanentes ou não, com atribuições 
especificadas nos atos de constituição.

Pró-Reitora de Educação a Distância
Profª Drª Maria Rita Braga
Secretária: Fátima Aparecida Ferreira
Membros Docentes: Prof. Me. José Claudinei 
Cordeiro, responsável pela Coordenação de Processos 
Tecnológicos; Prof. Me. João César Jacon, responsável 
pela Coordenação de Processos de Interatividade, e 
Prof. Ma. Márcia Helena Magati Antonioli, responsável 
pela Coordenação dos Processos Pedagógicos.

Desde a implantação do PROEAD, sabendo que 
a estruturação do EaD seria gradativa em termos de 
recursos físicos, materiais e humanos, foi realizado 
contrato com o Grupo A - Soluções Educacionais 
Integradas (SAGAH/Blackboard) para garantir os 
primeiros passos da IES rumo ao EaD. Este contrato 
também engloba a utilização da Biblioteca Digital 
A (Grupo A), disponibilizando o acesso a quase 
2000 títulos, de diversas áreas de conhecimento. 
Todo conteúdo das bibliotecas já é acessado por 
professores e alunos.

AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA)
No contrato de solução integrada da SAGAH está 

incluída a plataforma Blackboard. Este ambiente 
virtual de atividades pedagógicas coloca a UNIFIPA 
na vanguarda tecnológica entre as instituições 
particulares de ensino superior. A plataforma possui 
mais de 100 milhões de usuários no mundo, sendo 1,3 
milhões no Brasil. Assim, com o uso desta plataforma, 
a UNIFIPA procura se antecipar às novas tendências 
tecnológicas, proporcionando, mais uma vez, recursos 
de qualidade à sua comunidade acadêmica. 

De conformidade com a Portaria nº 1134/2016, a 
partir de 2018 a IES vem introduzindo, gradativamen-
te, disciplinas na modalidade a distância nos cursos 

presenciais de graduação e cursos de nivelamento 
com a utilização do AVA-BLACKBOARD (plataforma 
de EaD). Em 2018 foram realizados vários treinamen-
tos com docentes sobre a plataforma Blackboard, 
dentro do Programa de Educação Permanente em 
Serviço - EAD. Alguns docentes já utilizam a platafor-
ma em disciplinas curriculares na modalidade EaD, 
outros como apoio ao ensino presencial, disciplinas 
em dependência e nivelamento acadêmico.

De conformidade com a Portaria nº 4059/2004, 
desde 2011 a IES vem introduzindo, gradativamente, 
disciplinas na modalidade a distância nos cursos 
presenciais de graduação com a utilização do AVA-
Moodle (plataforma de EaD gratuita).

Grupo de Estudo e Iniciação Científica 
Grupo de estudo acerca da saúde do adulto e do 

idoso/GESAI, do curso de Enfermagem, e Projeto 
Mentoring, do curso de Medicina. Estes grupos são 
exemplos para outras iniciativas de atividades com-
plementares, atendendo ao indicador de avaliação 
do MEC.

Acervo bibliográfico
A UNIFIPA tem acervo bibliográfico sobre Trans-

tornos do Espectro Autista/TEA, que faz parte da ini-
ciativa da IES para estímulo aos estudos e pesquisas 
sobre Inclusão Social e Educacional e pode utilizar 
esta iniciativa como base para montar acervo (repo-
sitório) de trabalhos científicos e/ou TCCs da IES.

Recentemente, vários docentes dos cursos de 
Medicina, Biomedicina e Enfermagem participaram 
de curso de Preceptoria, patrocinado pela UNIFIPA, 
em que utilizaram o Moodle nos momentos a 
distância, o que despertou o interesse de utilização 
do ambiente nas disciplinas no próximo ano, devido 
ao fato de sentirem-se mais familiarizados com a 
plataforma. Desde sua implantação na IES foram 
realizados vários cursos de atualização sobre as 
funcionalidades do Moodle aos docentes.

EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SERVIÇO
PROEAD - UNIFIPA

Em 2018 foram realizados vários treinamentos 
pontuais/individuais e coletivos com docentes e 
profissionais técnicos administrativos, totalizando 80 
participações. 

SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
PROEAD - UNIFIPA

O PROEAD promoveu em 31 de outubro o 1º 
Seminário de Educação a Distância da UNIFIPA com a 
participação de 24 docentes.
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Institutos Acadêmicos
Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA) - Coor-
denador: Prof. Me. Antonio Ágide Mota Junior. Cur-
sos: Administração, Ciências Contábeis e Direito.
Instituto de Ciências da Educação (ICE/ISE) - Coorde-
nador: Prof. Esp. José Cione Neto. Cursos: Educação 
Física -Licenciatura e Pedagogia.
Instituto de Ciências da Saúde ((ICSAU) - Coordena-
dora: Profa. Dra. Terezinha Soares Biscegli. Cursos: 
Biomedicina, Educação Física - Bacharelado, Enfer-
magem, Farmácia e Medicina.
Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas e Ciências 
Agrárias (ICETECA) - Coordenador: Prof. Dr. João Pau-
lo Ferreira. Curso: Engenharia Agronômica

CORPO DOCENTE 
Docentes em exercício: 163 e 11 substitutos
Quadro de Titulação
Doutor: 48
Mestre: 61
Especialista: 54

Alunado
Alunos em novembro: 1.912
Total de alunos graduados até 2018: 11.673

Processos Seletivos de Ingresso
Processo Seletivo Vestibular

Os processos seletivos de ingresso foram dispostos 
nos seguintes grupos: Unificado Agendado, Unificado 
Continuado Agendado, Vestibular Cursos Novos, 
Medicina e Vagas Remanescentes (Transferências). 

Unificado Agendado: cursos de Administração, 
Biomedicina, Direito, Educação Física (Bacharelado 
e Licenciatura), Enfermagem e Pedagogia, através 
de provas on-line pelo site do Educa Mais Brasil - 
“Vestibular on-line”.

Unificado Continuado Agendado: as vagas 
remanescentes dos cursos foram oferecidas no 
Processo Seletivo Continuado Agendado no período 
de 10 a 19 de janeiro para os cursos de Administração, 
Biomedicina, Direito, Educação Física Bacharelado 
e Licenciatura, Enfermagem e Pedagogia, através 
de provas on-line pelo site do Educa Mais Brasil - 
“Vestibular on-line”.

Vestibular cursos novos: para os cursos novos 
de Ciências Contábeis e Engenharia Agronômica, 
através de provas on-line pelo site do Educa Mais 
Brasil - “Vestibular on-line”.

Medicina: O vestibular do curso de Medicina foi 
realizado pela Vunesp.

 Processo Seletivo de Transferência (Unificado)
1º Semestre/2018

Estes processos seletivos foram oferecidos para 
os cursos de Administração, Biomedicina, Direito, 
Educação Física - Licenciatura, Educação Física - 
Bacharelado, Enfermagem e Pedagogia.
2º Semestre/2018

Estes processos seletivos foram oferecidos para os 
cursos de Agronomia, Biomedicina, Direito, Educação 
Física - Licenciatura, Educação Física - Bacharelado e 
Pedagogia.

Convênios e parcerias institucionais
Os convênios e parcerias são, na essência, meios 

facilitadores para os estudantes cursarem o Ensino 
Superior e principalmente abertura de campos 
de estágios para os diversos cursos da UNIFIPA. 
A IES disponibiliza 28 convênios e parcerias com 
associações, fundações, prefeituras, secretarias de 
Estado, entre outros.

PROGRAMAS DE APOIO À FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAPES/
UNIFIPA - RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA

O Centro Universitário Padre Albino firmou Acordo 
de Cooperação Técnica com a Fundação Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - 
CAPES com o objetivo de concessão de cotas de bolsas 
no âmbito do Programa Residência Pedagógica para 
a realização de atividades dos projetos institucionais 
selecionados no edital CAPES 06/2018, em 14.08.2018, 
com vigência no período de 11.09.2018 até 31.01.2020.

O Programa de Residência Pedagógica é uma 
das ações que integram a Política Nacional de 
Formação de Professores e tem por objetivo induzir o 
aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de 
licenciatura, promovendo a imersão do licenciando 
na escola de educação básica, a partir da segunda 
metade de seu curso. Essa imersão deve contemplar, 
entre outras atividades, regência de sala de aula e 
intervenção pedagógica, acompanhadas por um 
professor da escola com experiência na área de 
ensino do licenciando e orientada por um docente 
da sua Instituição Formadora.

A Residência Pedagógica, articulada aos demais 
programas da CAPES, compõe a Política Nacional e 
tem como premissa básica o entendimento de que 
a formação de professores nos cursos de licenciatura 
deve assegurar aos seus egressos habilidades e 
competências que lhes permitam realizar ensino de 
qualidade nas escolas de educação básica.

Participam do Projeto de Residência Pedagógica 
30 bolsistas, sendo divididos 24 (vinte e quatro) 

Centro Universitário Padre Albino - UNIFIPA



Relatór io  de  At iv idades  e  B alanço S ocial  2018 -  Fundação Padre  Albino 41

residentes com bolsa e 6 (seis) residentes como 
contrapartida institucional.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE 
INICIAÇÃO À DOCÊNCIA (PIBID) - CAPES/UNIFIPA

O Centro Universitário Padre Albino firmou 
Acordo de Cooperação Técnica com a Fundação 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior - CAPES com o objetivo de concessão 
de cotas de bolsa para a implementação do 
projeto institucional de Iniciação à Docência da IES, 
aprovado no Edital CAPES 07/2018, no âmbito do 
PIBID - Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 
à Docência, com vigência no período de 14.08.2018 
até 31.01.2020.

O PIBID é uma ação da Política Nacional de Forma-
ção de Professores do Ministério da Educação (MEC) 

que visa proporcionar aos discentes, na primeira me-
tade do curso de licenciatura, aproximação prática 
com o cotidiano das escolas públicas de educação 
básica e com o contexto em que elas estão inseridas. 
O programa concede bolsas a alunos de licenciatu-
ra participantes de projetos de iniciação à docência 
desenvolvidos por instituições de educação superior 
(IES) em parceria com as redes de ensino.

Os projetos devem promover a iniciação do 
licenciando no ambiente escolar ainda na primeira 
metade do curso, visando estimular, desde o início 
de sua formação, a observação e a reflexão sobre 
a prática profissional no cotidiano das escolas 
públicas de educação básica. Os discentes serão 
acompanhados por um professor da escola e por 
um docente de uma das instituições de educação 
superior participantes do programa.

 ADM AGRO BIOM DIR EDFL EFB ENF MED PDG TOTAL 
GERAL

DISPENSA DE DISCIPLINAS 0 0 0 0 3 10 0 0 0 13

INTERNATO 0 0 0 0 0 0 0 124 0 124

PIBID 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4

BOLSAS LEI 12101/09-100% - CEBAS* 9 1 10 22 3 9 17 1 11 83

BOLSAS LEI 12101/09-50% - CEBAS* 26 6 23 25 8 27 31 1 14 161

PROUNI* 40 0 6 8 18 40 9 9 8 138

CONV. COLETIVA - 100%* 2 0 1 5 0 0 1 7 0 16

CONV. COLETIVA - 50%* 0 0 0 5 0 0 0 1 0 6

ESCOLA DA FAMÍLIA-FACUL* 0 0 7 2 13 6 5 0 34 67

ESCOLA DA FAMÍLIA-FDE* 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

DESC. INSTITUCIONAL 100% - ED. SUPERIOR 1 0 23 4 0 6 5 8 0 47

DESC. INSTITUCIONAL 1 0 1 26 0 2 2 0 0 32

DESC. ALUNOS EGRESSOS 4 2 2 9 6 24 1 0 0 48

DESC. FUNC. 25% S/ ENQUADRAMENTO 3 0 4 3 1 1 1 0 3 16

BOLSA EDUCA+BRASIL 4 0 0 1 4 3 7 0 6 25

DESCONTOS DE IRMÃO 3 0 4 6 1 2 1 9 2 28

DESCONTO PROJ./EXTENSÃO/PESQ.ED.SUPERIOR 0 0 9 3 1 0 1 25 0 39

DESCONTOS PROGR. QUERO BOLSA 4 0 0 0 3 3 2 0 1 13

97 9 90 119 61 133 84 185 83 861

Quadro de descontos e bolsas de estudos

EDITORA UNIVERSITÁRIA PADRE ALBINO (EDUPA)
A Editora Universitária Padre Albino (EDUPA) está 

em fase de reestruturação, pois até 2017 atuou como 
Núcleo de Editoração de Revistas (NER). Essa rees-
truturação consiste na geração e padronização de 
todos os periódicos da UNIFIPA para o meio digital 
usando o Sistema Eletrônico de Editoração de Revis-
tas (SEER), baseado no sistema OJS (Open Jornal Sys-
tem). O SEER foi escolhido porque possui ferramenta 
de editoração eletrônica de periódicos científicos 
com código fonte totalmente aberto e depende ape-

nas de software livre. A inclusão desses periódicos 
no âmbito digital possibilitará, entre outras coisas, 
ganho considerável no tempo de atualização de 
seus periódicos e na qualidade de disponibilização 
destes para toda a comunidade científica.

Em 2018 foram editados quatro periódicos 
científicos, oriundos de pesquisas institucionais da 
UNIFIPA, como também de autores externos:

1. CuidArte Enfermagem, revista semestral do 
curso de Enfermagem. Revista Indexada pela 
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BDNF. Editora Chefe: Profa. Dra. Virtude Maria 
Soler (referente v. 11, n. 2, jun./dez. 2017).

2. CuidArte Enfermagem, revista semestral do 
curso de Enfermagem. Revista Indexada pela 
BDNF. Editora Chefe: Profa. Dra. Virtude Maria 
Soler (v. 12, n. 1, jan./jun. 2018).

3. Direito e Sociedade, revista anual do curso de 
Direito. Editora Chefe: Profa. Dra. Ana Paula 
Polacchini de Oliveira (v. 13, jan./dez. 2018).

4. Ciência, Pesquisa e Consciência, revista anual 
do Curso de Medicina. Editora Chefe: Profa. 
Dra. Ana Paula Girol (v. 10, n. 1, jan./dez. 2018).

RESIDÊNCIA MÉDICA
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA - COREME
Coordenador Geral: Dr. Eduardo Marques da Silva. 
Secretária: Tânia Regina Bortolozzo Menegoli

A seleção para preenchimento das vagas de Resi-
dência Médica/2018 dos Programas de Clínica Médi-
ca, Cirurgia Geral, Pediatria, Obstetrícia e Ginecologia, 
Ortopedia e Traumatologia, Anestesiologia, Cirurgia 
Plástica, Radiologia e Diagnóstico por Imagem e Me-
dicina de Família e Comunidade foi feita através do 
Concurso Unificado do SUS - Secretaria da Saúde do 
Estado de São Paulo pela Fundação Carlos Chagas.

A seleção para preenchimento das vagas dos 
programas de Medicina Intensiva Adulta, Medicina 
Intensiva Pediátrica, Neonatologia e Cirurgia do 
Trauma - Área de Atuação, oferecidos através do 
programa de bolsas Pró-Residência do Ministério da 
Saúde, foi feita pela Instituição.

 
Quadros demonstrativos do número de Médicos 
Residentes e financiamento das bolsas

Treinamento e Aperfeiçoamento
O Treinamento e o Aperfeiçoamento são destina-

dos a profissionais médicos nacionais e estrangeiros 
com a finalidade de constituir-se em instrumento 
de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de 
integração profissional. Os Serviços que oferecem o 
Treinamento e Aperfeiçoamento foram credenciados 
pela CNRM-MEC (Res. CFM nº 1.832/2008) ou pelas 
respectivas Sociedades Científicas e os treinamentos 
dedicados a médicos estrangeiros obedecem a nor-
mas do CFM. Esses treinamentos não devem com-
prometer o aprendizado nos programas de residên-
cia médica e são subordinados à Coordenadoria de 
Residência Médica. 

*Estrangeiros

QUADRO DE RESIDENTES - 2018

Especialidades
Residentes

R-1 R-2 R-3 Sub Total

1. Clínica Médica               24 24 - 48

2. Cirurgia Geral             12 09 - 21

3. Pediatria                      08 08 - 16

4. Obstetrícia/Ginecologia 05 03 05 13

5. Ortopedia                     07 07 02 16

6. Anestesiologia 05 03 03 11

7. Cirurgia Plástica          02 03 03 08

QUADRO DE BOLSAS UTILIZADAS - 2018

Programas
INSTITUIÇÃO SES/SUS MS Sub

Total
R-1 R-2 R-3 R-1 R-2 R-3 R-1 R-2 R-3

1. Clínica 
Médica

02 02 - 06 06 - 16 16 - 48

2. Cirurgia 
Geral

02 02 - 05 04 - 05 03 - 21

3. Pediatria 01 02 - 03 03 - 04 03 - 16

4. Obst/
Ginecologia

02 - 02 01 01 01 02 02 02 13

5. Ortopedia 04 04 01 02 02 - 01 01 01 16

6. Anestesio-
logia

01 - - - - - 04 03 03 11

7. Cirurgia 
Plástica

- - - - - - 02 03 03 08

8. Radiologia - - - - - - 07 07 07 21

9.Medicina 
Intensiva

- - - - - - 01 - - 01

10. Neonato-
logia

- - - - - - - 01 - 01

Sub-total
12 10 03 17 16 01 42 39 16

156

25=
Institucionais

34= SES-SUS 97 MS

Total Geral

IInstituição - Fundação Padre Albino/Centro Univer-
sitário Padre Albino
SES/SUS - Secretaria de Estado de Saúde - Governo 
de São Paulo - MS – Ministério da Saúde

Especialidades T-1 T-2 T-3 Total

1. Pediatria    01* 01* - 02

2. Obstetrícia/Ginecologia 01* 01*+ 01 - 03

3. Ortopedia                     - 02* *01 03

4. Anestesiologia - 01 02 03

5. Radiologia 01* - - 01

Sub-total 03 06 03 12

Total Geral 12

Centro Universitário Padre Albino - UNIFIPA

8. Radiologia 07 07 07 21

9. Medicina Intensiva 01 - - 01

10. Medicina Intensiva Pediátrica - - - -

11. Neonatologia - 01 - 01

12. Cirurgia do Trauma - - - -

13. Medicina de Família - - - -

Sub-total 71 65 20
156

Total Geral 156
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Exames e laudos técnicos emitidos pelo 
Laboratório de Histopatologia 

Bibliotecas Cheddi Gattaz e José Vergílio Vita
Movimento geral (Administração, Agronomia, 
Biomedicina, Direito, Educação Física, Enfermagem, 
Medicina, Pedagogia e Pós-Graduação)

Investimento por curso

Grau: Bacharelado
Início de funcionamento: 1972
Periodicidade/Duração: 04 anos
Vagas autorizadas: 180
Coordenador: Prof. Me. Antonio Ágide Mota Júnior

ATO DE LEGALIDADE DO CURSO
Renovação de Reconhecimento: Portaria SERES/MEC 
nº 705, DOU de 19/12/2013

ALUNADO
Total de alunos ativos em 2018: 205
Total de alunos ingressantes por vestibular: 64

Exames anatomopatológicos

Citologias (SUS e Hospital Emílio Carlos) 8.713

Exames de Imuno-histoquímica 93

Biópsias (SUS) 2.309

Biópsias (AME) 2.657

Biópsias (HEC e HPA) 9.443

Total Geral 23.215

Total de alunos ingressantes por Processo Seletivo 
de Transferência: 01
Total de alunos evadidos/matrículas canceladas: 
evadidos = 20 cancelados = 07
Total de alunos com matrícula trancada: 10
Total de alunos concluintes: 55
Total de alunos graduados de 1975 até 2018: 3.666

CORPO DOCENTE
Doutores: 07
Mestres: 14
Especialistas: 01

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE
Prof. Me. Antonio Ágide Mota Júnior - Presidente; 
Prof. Me. André Luiz Franco; Prof. Me. José Claudinei 
Cordeiro; Profª Drª Maria Tereza de França Roland; 
Prof. Me. Nilson Mozas Olivares e Profª Drª Silvia 
Ibiraci de Souza Leite.

Grau: Bacharelado
Início de funcionamento: 07 de fevereiro de 2011
Periodicidade/Duração: Semestral/ 8 semestres,     
04 anos
Vagas autorizadas: 100/noturno
Coordenadora: Profa. Dra. Ana Paula Girol

ATOS DE LEGALIDADE DO CURSO
Reconhecimento: Portaria SERES/MEC nº 441, DOU 
de 01/08/2014
Autorização: Portaria 1865 de 10.11.2010 - DOU de 
11.11.2010

ALUNADO
Total de alunos ativos em 2018: 158 
Total de alunos ingressantes por vestibular: 47
Total de alunos evadidos/matrículas canceladas: 
evadidos = 11 cancelados = 10
Total de alunos com matrícula trancada: 03
Total de alunos concluintes: 36
Total de alunos graduados de 2015 até 2018: 166

CORPO DOCENTE
Doutores: 12
Mestres: 07

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE
Profª Drª Ana Paula Girol, Profª Drª Andréia de Haro 
Moreno, Prof. Me Daniel Henrique Gonçalves, Prof. Dr. 
Manzélio Cavazzana Jr, Profª Drª Márcia dos Santos 
Cavazzana, Profª Drª Nathália Maciel Maniezzo Stuchi, 

Empréstimos e consultas (livros, periódi-
cos, multimídia)

31.677

Recuperação da informação 597

Pedidos de levantamento/pesquisa 472

Pedidos de separatas (SCAD) 32

Normalização documentária – referências 
bibliográficas

1.150

Normalização/Formatação 28

Fichas catalográficas 20

Total Geral 33.976

CURSOS VALOR - R$

Administração e Direito 58.378,71

Agronomia 10.894,73

Biomedicina 000,00

Educação Física 2.655,74

Enfermagem 000,00

Medicina 145.864,01

Pedagogia 440,42

Total Geral 218.233,61

Centro Universitário Padre Albino - UNIFIPA
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Profª Drª Wanessa Garcia Medina até março de 2018.
Nova composição: Profª Drª Ana Paula Girol, Profª Drª 
Andréia de Haro Moreno (até dezembro de 2018), 
Profª Drª Larissa Favaro Marchi (a partir de fevereiro 
de 2018), Profª Drª Cibelle Rocha Abdo (a partir de 
julho de 2018), Prof. Me Daniel Henrique Gonçalves, 
Profª Drª Nathália Maciel Maniezzo Stuchi, Profª Drª 
Wanessa Garcia Medina.

    
Grau: Bacharelado
Início de funcionamento: 2003
Periodicidade/Duração: 05 anos
Vagas autorizadas: 100
Coordenador: Prof. Dr. Luís Antônio Rossi 

ATOS DE LEGALIDADE DO CURSO
Renovação de Reconhecimento: Portaria Seres/MEC 
nº 820 de 22 de novembro de 2018

ALUNADO
Total de alunos ativos em 2018: 459
Total de alunos ingressantes por vestibular: 100
Total de alunos ingressantes por Processo Seletivo 
de Transferência: 02
Total de alunos evadidos/matrículas canceladas: 
evadidos = 06 cancelados = 17
Total de alunos com matrícula trancada: 11
Total de alunos concluintes: 96
Transferências expedidas: 01
Total de alunos graduados até 2018: 539

CORPO DOCENTE
Doutores: 07
Mestres: 11
Especialistas: 01

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE
Prof. Me Donizett Pereira; Profª Drª Maria Tereza 
de França Roland; Prof. Me Gustavo Casagrande 
Canheu; Profª Ma. Márcia Maria Menin e Profª Drª 
Ana Paula Polachini de Oliveira.

Grau: Bacharelado
Início de funcionamento: 31/01/2010
Periodicidade/Duração: 04 anos
Vagas autorizadas: 100 vagas
Coordenador: Prof. Me. Igor Augusto Braz

ATOS DE LEGALIDADE DO CURSO 
Renovação de Reconhecimento - Portaria 134 de 
01.03.2018 - DOU de 02.03.2018. 

ALUNADO
Total de alunos ativos em 2018: 216 (Graduação)
Total de alunos ingressantes por vestibular: 36
Total de alunos ingressantes como portador de 
diploma: 33
Total de alunos evadidos/matrículas canceladas: 
evadidos = 12 cancelados = 10
Total de alunos com matrícula trancada: 05
Total de alunos concluintes: 72
Transferências expedidas: 04
Total de alunos graduados de 2011 até 2018: 395

CORPO DOCENTE
Doutores: 01
Mestres: 06
Especialistas: 01

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE
Prof. Me Américo Ricardi V. Lourenço; Prof. Me Igor 
Augusto Braz; Prof. Dr. Luís Ferreira Monteiro Neto; 
Prof. Dr. Manzélio Cavazzana Junior (até 03/09/2018); 
Profª Drª Maria Silvia Azarite Salomão e Prof. Dr. José 
Cláudio Jambassi Filho (a partir de 03/09/2018).

Grau: Licenciatura
Início de funcionamento: 02/05/1973
Periodicidade/Duração: semestral/04 anos
Vagas autorizadas: 110
Coordenador: Prof. José Cione Neto

ATOS DE LEGALIDADE DO CURSO 
Renovação de Reconhecimento: Portaria SERES/ 
MEC nº 1.094, DOU de 30/12/2015

ALUNADO
Total de alunos ativos em 2018: 82
Total de alunos ingressantes por vestibular: 22
Total de alunos ingressantes por Processo Seletivo 
de Transferência: 01
Total de alunos ingressantes como portador de 
diploma: 06
Total de alunos evadidos/matrículas canceladas: 
evadidos = 11 cancelados = 05
Total de alunos com matrícula trancada: 03
Total de alunos concluintes: 29
Total de alunos graduados de 1975 até 2018: 3.389

Centro Universitário Padre Albino - UNIFIPA
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CORPO DOCENTE
Doutores: 01
Mestres: 09
Especialistas: 04

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE 
Prof. José Cione Neto; Prof. Me. Fernando Azeredo 
Varoto; Profª Ma. Luciana de Souza Cione Basto e 
Profª Ma. Luciana de Carvalho Leite

Grau: Bacharelado
Início de funcionamento: agosto de 2000
Periodicidade/duração: 04 anos
Vagas autorizadas: 90 vagas.
Coordenador: Profª Drª Maria Cláudia Parro

ATOS DE LEGALIDADE DO CURSO 
Renovação de Reconhecimento: Portaria SERES MEC 
nº 134, DOU 02.03.2018.

ALUNADO
Total de alunos ativos em 2018: 132
Total de alunos ingressantes por vestibular: 49
Total de alunos ingressantes como portador de 
diploma: 01
Total de alunos evadidos/matrículas canceladas: 
cancelados = 10
Total de alunos com matrícula trancada: 03
Total de alunos ingressantes pelo PROUNI: 08
Total de alunos concluintes: 25
Transferências expedidas: 01
Total de alunos graduados de 2004 até 2018: 576

CORPO DOCENTE 
Doutores: 06
Mestres: 08
Especialistas: 00
Doutor substituto: 01
Mestre substituto: 02 

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE
Profª Drª Andréia de Haro Moreno; Profª Drª Maria 
Rita Braga; Profª Drª Maria Cláudia Parro; Prof. Ms. 
Nilson Mozas Olivares e Prof. Ms. João Cesar Jacon

Grau: Bacharelado
Início de funcionamento: 01.03.2018
Periodicidade/Duração: Semestral - 05 anos

Vagas autorizadas: 60 vagas/diurno e 60 vagas/
noturno 
Coordenador: Prof. Dr. João Paulo Ferreira

ATOS DE LEGALIDADE DO CURSO
Autonomia - Resolução nº 01/2018 - CONSUNI - 
04.01.2018

ALUNADO
Total de alunos ativos em 2018: 24
Total de alunos ingressantes por vestibular: 22
Total de alunos ingressantes por Processo Seletivo 
de Transferência: 02
Total de alunos evadidos/matrículas canceladas: 
evadidos = 01 cancelados = 06

CORPO DOCENTE
Doutores: 04 (sendo 02 substitutos)
Mestres: 04

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE 
Prof. Dr. João Paulo Ferreira; Prof. Me. Daniel Henrique 
Gonçalves; Prof. Me. Nilson Mozas Olivares e Profa. 
Dra. Adriana Balbina Paoliello Paschoalato

Grau: Bacharelado
Início de funcionamento: 09 de março de 1970
Periodicidade/Duração: 06 anos
Vagas autorizadas: 100 vagas
Coordenador: Prof. Dr. Jorge Luís dos Santos Valiatti

ATOS DE LEGALIDADE DO CURSO
Autorização: Decreto Federal nº 64.651, de 6.06.69, 
publicado no DOU de 10.06.69.
Reconhecimento: Decreto Federal nº 74.630, de 
02.10.74, publicado no DOU de 03.10.74.
Renovação Reconhecimento: Portaria nº 29, de 
26.03.2012, publicado no DOU de 28.03.2012.

ALUNADO
Total de alunos ativos: 460
Total de alunos ingressantes por Vestibular: 100
Total de alunos evadidos/matrículas canceladas: 
cancelados = 34
Total de alunos concluintes: 63
Total de alunos graduados de 1975 até 2018: 2802

CORPO DOCENTE
Doutores: 39
Mestres: 33 (sendo um substituto)
Especialistas: 46

Centro Universitário Padre Albino - UNIFIPA

CURSO DE ENFERMAGEM

CURSO DE ENGENHARIA 
AGRONÔMICA

CURSO DE MEDICINA
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NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE 
Prof. Dr. Jorge Luís dos Santos Valiatti; Prof. Dr. Ayder 
Anselmo Gomes Vivi; Profa. Dra. Eliana Meire Melhado; 
Prof. Dr. Fernando Sutcchi Devito; Profa. Dra. Gisele 
Maria Couto; Profa. Dra. Terezinha Soares Biscegli; 
Profa. Dra. Nilce Barril; Prof. Dr. Ricardo Santaella Rosa 
e Profa. Dra. Silvia Ibiraci de Souza Leite

Grau: Licenciatura
Início de funcionamento: 13/02/2012
Periodicidade/Duração: 08 semestres /04 anos 
Vagas autorizadas: 120/ Noturno
Coordenadora: Profa. Dra. Silene Fontana 

ATOS DE LEGALIDADE DO CURSO 
Autorização: Portaria 162 de 14.01.2011 - DOU de 
18.01.2011
Reconhecimento: Portaria 427 de 28.07. 2014 - DOU 
de 31.07.2014
Renovação de Reconhecimento: Portaria 1094 de 
24.12.2015 - DOU de 30.12.2015

ALUNADO 
Total de alunos ativos em 2018: 176
Total de alunos ingressantes por vestibular: 61
Total de alunos evadidos/matrículas canceladas: 
evadidos = 24 cancelados = 07 
Total de alunos com matrícula trancada: 01
Total de alunos concluintes: 36
Transferências expedidas: 03
Total de alunos graduados de 2015 até 2018: 140

CORPO DOCENTE
Doutores: 03
Mestres: 02
Especialistas: 05

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE
Profa. Ma. Fabiana Fiorim Checconi; Profa. Esp. Gládis 
Aparecida Andaló dos Santos; Profa. Ma. Márcia 
Helena Magati Antonioli; Profa. Dra. Maria Sílvia 
Azarite Salomão; Profa. Dra. Silene Fontana e Profa. 
Esp. Zélia de Oliveira Pantaleão

Centro Universitário Padre Albino - UNIFIPA

CURSO DE PEDAGOGIA
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COLÉGIO
CATANDUVA 

O Colégio Catanduva possui recursos materiais 
que favorecem o trabalho pedagógico, adequado 
aos avanços tecnológicos e oferece amplas instala-
ções com o conforto que o aluno necessita para o 
aprendizado.

Todos os professores, além da formação univer-
sitária necessária ao exercício da profissão, estão em 
contínuo aperfeiçoamento e atualização. O próprio 
Colégio oferece condições à adequação pedagógica 
do professor ao sistema de ensino adotado. 

Além da educação básica, o Colégio Catanduva 
oferece o curso Habilitação profissional de nível 
médio de Técnico em Enfermagem, autorizado 
pela Portaria do Dirigente Regional de Ensino de 
31/08/2015. O curso é noturno, com quatro módulos 
semestrais.

MISSÃO 
Desenvolver educação e ensino voltados para a 

formação integral do ser humano.

VISÃO 
Ser reconhecido como escola de qualidade na 

educação básica.

VALORES
• Comprometimento
• Empreendedorismo
• Profissionalismo
• Respeito
• Sustentação do Histórico da Fundação Padre Albino
• Trabalho em Equipe
• Transparência

Diretora Pedagógica
Profª Tânia Maria Mazinini Pimentel

Colégio Catanduva



Relatór io  de  At iv idades  e  B alanço S ocial  2018 -  Fundação Padre  Albino48

PLANEJAMENTO
O Planejamento Pedagógico foi realizado no dia 

22 de janeiro envolvendo os docentes da Educação 
Básica. Os segmentos foram Educação Infantil, Ensi-
no Fundamental - anos iniciais e anos finais e Ensino 
Médio.

VOLTA ÀS AULAS

O ano letivo foi iniciado no dia 22 de janeiro com 
a recepção dos 474 alunos da Educação Básica, sendo 
82 da Educação Infantil, 169 do Ensino Fundamental, 
anos iniciais, 159 do Ensino Fundamental, anos finais, 
e 64 do Ensino Médio.

AULAS DE  MATEMÁTICA
No dia 05 de fevereiro os alunos do 5º ano, da 

sala da Profª Stela Maria de Souza Freitas, realizaram, 
em grupo, na biblioteca do Colégio, atividade com 
revistas, sugerida pelo Sistema Maxi, na disciplina de 
Matemática.

DICIONÁRIO ILUSTRADO
No dia 08 de fevereiro os alunos do 3º ano do 

Ensino Fundamental, mediados e orientados pela 
Profª Rosângela Dermindo Ferreira, participaram de 
aula de Língua Portuguesa diferenciada. Eles criaram 
e ilustraram seu próprio dicionário.

A CONSTITUIÇÃO DE UM VULCÃO
 Os alunos do 6º ano A e B do Ensino Fundamental 

estudaram toda a constituição de um vulcão: seu 
manto e o magma. Após o estudo, os alunos, com 
a professora, fizeram a representação prática de um 
vulcão em erupção.

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
Os alunos do 8º ano A e B organizaram juntos 

com a professora Rita Bobadilha um delicioso e 
saudável café da manhã para dar início ao estudo do 
conteúdo “Função nutricional dos alimentos, tipos 
de nutrientes conforme a composição química e 
alimentação equilibrada”.

ST PATRICK’S DAY
Dia 17 de março, sábado, foi comemorado o St 

Patrick’s Day (Dia de São Patrício), marcante nas 
culturas irlandesa, inglesa e norte-americana. As 
pessoas vão às ruas em um grande desfile usando 
a cor verde, colocam corantes nos rios, tudo muito 
verde para dar sorte, pois St. Patrick usava em seu 
chapéu irlandês um trevo de três folhas (Shamrock). 
Os alunos e professores, na segunda-feira (19), 
usaram um item verde (vestuário ou acessório) para 
comemorar o dia.

REPRESENTAÇÃO DE UMA CÉLULA
Os alunos do 8º ano A e B, na disciplina de Ciências 

Físicas e Biológicas, com a Profa. Rita Bobadilha, 
fizeram a representação de uma célula com todas as 
suas estruturas.

SISTEMA SOLAR
Os alunos do 6º ano A e B trabalharam com a pro-

fessora da disciplina de geografia Luciana Bastos o 
sistema solar. Usando de muita criatividade demons-
traram, através das maquetes, as características físi-
cas dos planetas, posição em relação ao Sol, as carac-
terísticas físicas da Terra e suas diferenças em relação 
aos demais planetas.

DIA MUNDIAL DA ÁGUA
Os alunos do Maternal, da Profa. Rose, come-

moraram o dia 22 de março, Dia Mundial da Água, 
cantando e confeccionando um cartaz. Aprenderam 
sobre a importância da água e sobre a necessidade 
de economizá-la.

 
DIA DO CIRCO

Dia 27 de março foi comemorado o Dia do Circo 
com os alunos do Maternal, da Profa. Rose.

PÁSCOA
No dia 29 de março os alunos do 2º ano do 

Ensino Fundamental, da Profa. Meire, aproveitando 
a Páscoa, realizaram atividades com o objetivo de 
refletirem vivências e experiências que auxiliam 
no bom convívio em sala de aula e também no 
relacionamento com as pessoas.

MALETA VIAJANTE
Os alunos do 3º ano do Ensino Fundamental, 

juntamente com a Profa. Rosângela, desenvolveram 
o projeto Leitura: Maleta viajante. O objetivo foi o 
de despertar a leitura usando de muita criatividade, 
viajando no mundo dos contos, lendas, fábulas, entre 
outros.

Colégio Catanduva
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RESPEITO E CUIDADO COM O PRÓXIMO
Os alunos da Profa. Mariane trabalharam 

valores iniciando o projeto “Respeito e cuidado 
com o próximo”. Cada criança pintou um coração e 
escolheu um amiguinho para presentear, mostrando 
o carinho e amizade entre eles, finalizando com um 
forte abraço.

COMEMORANDO O ANIVERSÁRIO DE CEM 
ANOS DE CATANDUVA

O Maternal da Profª Rose, Pré I da Profª Mariane 
e Pré I da Profª Marieli confeccionaram cartazes, can-
taram o Hino de Catanduva e realizaram atividades 
relacionadas aos cem anos de Catanduva.

PROJETO DE LEITURA
Os alunos do 2º ano do Ensino Fundamental 

da Profa. Meire desenvolveram o projeto de leitura 
bimestral “O piquenique do Catapimba”, da escritora 
Ruth Rocha. Com muita animação e criatividade 
realizaram leitura do livro, atividades escritas, orais e 
encerraram o projeto com piquenique.

DIA NACIONAL DO LIVRO INFANTIL
No dia 18 de abril, Dia Nacional do Livro Infantil, 

os alunos do Maternal da Profa. Rose assistiram 
a um episódio do Sítio do Pica-Pau Amarelo, 
confeccionaram a Emília, o Visconde de Sabugosa e 
visitaram a biblioteca.

PRÉ II - DIA DO ÍNDIO

FORMATURA DA 1ª TURMA DE TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM

O Colégio formou no dia 19 de abril, às 19h30, 
no Anfiteatro Padre Albino, a sua primeira turma 
de Técnicos em Enfermagem, composta por 21 
formandos. O curso teve início em 2016 com a 
proposta de curso de qualidade, que proporcione 
aos futuros profissionais, Auxiliares e Técnicos 
em Enfermagem, condições de aprendizagem de 
conhecimento técnico-científico que os possibilite 

compreender os processos de saúde/doença, 
habilitando-os a atender as necessidades sociais 
do indivíduo e do grupo, além de prepará-los para 
intervir nos diversos níveis de atenção à saúde e 
desenvolver instrumentos de apreensão e análise da 
relação trabalho-saúde-cidadania com garantia de 
segurança no cuidado.

CORES PRIMÁRIAS
Os alunos do 2° ano do Ensino Fundamental da 

Profa. Meire, aprendendo sobre as cores primárias, 
demonstraram, através das atividades trabalhadas, a 
percepção das cores em relação a sentimentos, sons 
e movimentos nas manifestações artísticas.

ECOSSISTEMAS
Alunos do 4º ano do Ensino Fundamental traba-

lharam com a Profa. Josiane os ecossistemas aquáti-
cos e terrestres e montaram um terrário.

CAMINHADA CORAÇÃO DE MÃE

Em comemoração ao Dia das Mães, o Colégio 
realizou na manhã do dia 06 de maio, na pista de 
corrida do Aeroclube de Catanduva, a Caminhada 
“Coração de Mãe”, envolvendo mães, pais e alunos 
da Educação Infantil e Ensino Fundamental I, num 
total aproximado de 400 pessoas. Os participantes 
se concentraram no estacionamento da Praça João 
Paulo II e, às 8h30, após abertura pela diretora Profª 
Tânia Pimentel, o professor de Educação Física 
Marcus Tambellini orientou o alongamento. Após 

Colégio Catanduva
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mensagem para as mães, lida pela Profª Fabiana 
Checconi, todos foram convidados a retirar água e 
iniciaram a caminhada. No final foram distribuídos 
pipoca e algodão doce.

Alunos do curso Técnico em Enfermagem, 
acompanhados pelo coordenador enfermeiro 
Benedito Carlos Rodrigues aferiram a pressão 
dos participantes antes e após a caminhada, que 
contou ainda com a colaboração de professores e 
funcionários do Colégio.

ATIVIDADE FÍSICA E LAZER
O Colégio realizou nas aulas de Educação Física 

dos dias 03  e 04 de maio o projeto “Atividade física e 
lazer”, com o objetivo de estimular nos adolescentes 
a prática da atividade física nos momentos de lazer. 
Os professores de Educação Física Marcus Tambellini 
e Neusa Banhos levaram os alunos para caminhada 
ao redor da escola com alongamento e aquecimento, 
finalizando com relaxamento.

FESTA JUNINA
O Colégio realizou no dia 09 de junho, a partir 

das 17h00, a sua tradicional festa junina, com danças 
típicas pelos alunos, quadrilha, além de comidas e 
bebida típica.

ALUNOS TRABALHAM COM FOTOMONTAGEM
Os alunos do 8º ano A e B realizaram trabalho 

de fotomontagem, processo de fazer composição 
fotográfica ao cortar e reunir outras fotografias. A 
imagem composta é às vezes fotografada para que 
a imagem final seja convertida de volta ao formato 
fotográfico. Um método similar, mas que não 
emprega filme, é realizado atualmente através de 
softwares de edição de imagem, técnica chamada 
pelos profissionais de “compositing”, também 
conhecida informalmente como “photoshopping”.

CAMPANHA DO AGASALHO
No dia 20 de junho, os alunos do 5º ano contri-

buíram para a campanha do agasalho promovida 
pelo Governo do Estado de São Paulo.

ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
DESENVOLVEM PROJETO SOBRE OS CEM ANOS 
DA CHEGADA DE PADRE ALBINO

No final do mês de maio e início do mês de 
junho, o Colégio iniciou com seus alunos do Ensino 
Fundamental I o projeto “Cem anos da chegada 
de Padre Albino em Catanduva”. O projeto teve 
como objetivo resgatar a memória do Monsenhor, 
sua biografia, bem como seus ideais, ou seja, a 

preocupação com o seu semelhante e a melhoria da 
condição de vida dos mais necessitados, assim como 
as obras realizadas por ele, que beneficiam até hoje a 
população de Catanduva e região.

A Profª Rosemeire Ap. Marques Rosa iniciou seu 
projeto no 2º ano com a biografia de Padre Albino, 
em especial, sua infância, utilizando linguagem 
compatível com a faixa-etária - 07 anos.

No 3º ano, os alunos, orientados pela Profª Ro-
sângela da Silva Dermindo Ferreira, pesquisaram so-
bre a biografia do Padre Albino e elaboraram fichas 
ilustrativas com perguntas e respostas do tipo “Você 
sabia que...” sobre fragmentos da vida dele. As fichas 
ficaram em exposição no varal da sala de aula e pos-
teriormente foram levadas pelos alunos para casa.

Os alunos do 4º ano, orientados pela Profª 
Josiane Grefenir da Silva, após pesquisarem sobre a 
biografia de Monsenhor Albino, fizeram releitura de 
uma melodia: escreveram a letra da música, baseada 
na vida e obra de Padre Albino, e depois cantaram.

No 5º ano, a Profª Stela Maria de Souza Freitas 
iniciou seu projeto com o vídeo da história de Padre 
Albino, disponível no site Fundação Padre Albino/100 
anos. Após assistirem ao vídeo, os alunos debateram 
o tema “Boas ações”, encerrado com doações para a 
Campanha do Agasalho realizada no Colégio a pedido 
do Fundo Social de Solidariedade de Catanduva.

SHOW EDSON & HUDSON

No Show de Edson & Hudson, pró Hospital de 
Câncer de Catanduva, a funcionária administrativa 
Angélica Andreotti e a professora da Educação 
Infantil Roselei Baio foram homenageadas com a 
medalha dos 100 anos.

PADRE ALBINO - VIDA E OBRA
A exposição fotográfica itinerante “A vida e obra 

de Padre Albino” ficou no Colégio no mês de agosto 
e despertou a curiosidade das crianças. Organizada 
pelo Museu Padre Albino para comemorar os 100 
anos da chegada de Padre Albino a Catanduva, a 
exposição foi distribuída em sete painéis frente e 

Colégio Catanduva
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verso, reunindo 123 fotos desde a chegada até seu 
falecimento, em 1973.

PALESTRA SOBRE AEDES AEGYPTI
O microscopista Diego Luiz da Silva Palmieri, da 

EMCAa (Equipe Municipal de Combate ao Aedes 
aegypti, ministrou palestra no Colégio dia 27 de 
agosto. Ele falou para 372 alunos do 1º ano do Ensino 
Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio utilizando 
diferentes estratégias, tais como desenho animado, 
objetos  e slides com fotos a respeito  do vetor Aedes 
Aegypti. O objetivo foi ensinar aos alunos o uso de 
produtos alternativos e alertar sobre a necessidade 
da abertura das residências aos visitadores e também 
o ciclo evolutivo do vetor.

ALUNA REPRESENTA O COLÉGIO EM CONCURSO 
DE REDAÇÃO

No dia 10 de setembro, na Loja Maçônica Tranquili-
dade e Esperança, de Catanduva, foi realizada mais 
uma edição do Concurso Cívico Independência 
“Alípio Gomes”, voltado para alunos de escolas 
públicas e privadas da cidade. O concurso tem como 
objetivo incentivar a formação cívica dos estudantes 
através de redações sobre a Independência do 
Brasil desenvolvidas por alunos do 5º ano do Ensino 
Fundamental. A aluna representante do Colégio 
foi Sofia Uccelli Teixeira, que recebeu o certificado 
e prêmio na presença de seus familiares e da Profª 
Stella Maria de Souza Freitas.

7º, 8º E 9º ANOS - INTERVENÇÃO POÉTICA
Intervenção poética com a pintora Tarsila 

do Amaral e o compositor de samba Adoniran 
Barbosa. Alunos do 7º, 8º e 9º anos. Técnica aplicada: 
assemblage ou assemblagem é um termo francês 
que foi trazido à arte por Jean Dubuffet em 1953. É 
usado para definir colagens com objetos e materiais 
tridimensionais. O princípio que orienta a feitura de 
assemblages é a “estética da acumulação”: todo e 
qualquer tipo de material pode ser incorporado à 
obra de arte.

CONCURSO DE REDAÇÃO
O Colégio realizou no dia 19 de setembro, no 

Anfiteatro Padre Albino, a cerimônia de encerramento 
do 4º concurso de redação “Pequenos gestos, grandes 
ações” e premiou os alunos participantes do 5º ano 
do Ensino Fundamental das 14 escolas municipais e 
06 escolas particulares do município.

Durante todo o período de produção dos textos, 
os alunos visitaram o Museu Padre Albino, onde infor-
maram-se sobre a vida e obra de Padre Albino. Cada 
instituição de ensino selecionou uma redação para 
representar a escola no concurso, ou seja, indepen-
dente do número de classes, séries ou anos, apenas 
o melhor texto foi selecionado. Não houve classifica-
ção; as redações selecionadas foram premiadas com 
R$ 100,00, além do sorteio de uma bicicleta para os 
alunos presentes, excetuando os alunos do Colégio.

Duas redações foram sorteadas para leitura. Dr. 
Nelson Jimenes, reitor da UNIFIPA, leu a redação da 
aluna Ana Clara Martins Destri, da EMEF Octacílio 
de Oliveira Ramos, e o vice-presidente da Diretoria 
Administrativa da Fundação, Luiz Marcos Garcia, 
a redação do aluno João Pedro Bizari Brigheti, do 
Colégio Interativo Catanduva/COC, representando as 
escolas particulares. A aluna Júlia Vitória Gapati Felix, 
da EMEF Dr. Armando Prandi, ganhou a bicicleta 
sorteada pelo Dr. Nelson Jimenes. O concurso fez 
parte da programação comemorativa dos 100 anos 
da chegada de Padre Albino a Catanduva e da XXVII 
Semana Monsenhor Albino.

CONCURSO DE MÚSICA SOBRE PADRE ALBINO
O Colégio promoveu no dia 20 de setembro, 

no Anfiteatro Padre Albino, a final do concurso 
musical “Resgatando e mantendo viva a memória de 
Monsenhor Albino”. O projeto, sob orientação da Profª 
Suelen Marcellino Izídio de Amorin, envolveu alunos 
do 8º ano do Ensino Fundamental. O concurso foi 
iniciado em agosto e os alunos, após pesquisarem a 
biografia do Padre Albino, compuseram dez músicas, 
sendo quatro selecionadas para a final, interpretadas 
pela cantora Marcela Masocca. A vencedora foi a 
música Albino Alves da Cunha; em 2º, A vida de Albino; 
3º, Há mais de 100 anos, e 4º Cunha e Silva. Todos os 
alunos receberam mimo, certificado e medalha e o 
concurso foi prestigiado pelas famílias dos alunos.

FUNDAÇÃO NA PRAÇA
O Colégio participou do evento “Fundação Padre 

Albino na praça” realizado no dia 22 de setembro na 
Praça Monsenhor Albino. Centenas de pessoas pres-
tigiaram as diversas atividades dos departamentos 
da Fundação que marcaram o encerramento da Se-

Colégio Catanduva
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mana Monsenhor Albino. O Colégio informou sobre 
seu método de ensino e apresentou números musi-
cais e de dança no palco montado no local.

SHOW DE TALENTOS
A campanha “Solidariedade não tem idade” 

realizada anualmente na Semana Monsenhor Albino, 
integrada ao IV Show de Talentos, com o objetivo de 
despertar nos alunos o sentimento de solidariedade 
ao próximo, foi realizada no dia 21 de setembro, a 
partir das 19h00, envolvendo os alunos da Educação 
Infantil ao Ensino Médio.

O ingresso ao show foi a doação de produtos de 
higiene pessoal e os pais puderam escolher entre 03 
sabonetes; 01 xampu; 01 condicionador; 01 desodo-
rante (sem álcool); 02 pastas de dente ou 02 escovas 
de dente. Os produtos foram doados ao Recanto 
Monsenhor Albino. A campanha arrecadou 1.236 
itens: 909 sabonetes; 07 rolos de papel higiênico; 24 
xampus; 10 condicionadores; 07 desodorantes; 41 
escovas de dente e 238 cremes dentais.

ENCONTRO VIVÊNCIA

No dia 28 de setembro, o Colégio realizou o 
encerramento da XXVII Semana Monsenhor Albino 
com o evento “Encontro Vivência”, cujo tema foi a 
solidariedade, caridade e boas ações, com base no 
legado de Padre Albino. A ação teve como principal 
objetivo a integração colégio, família e aluno, 
promovendo a união e resgate de valores éticos 
e morais, com a participação de alunos do 2º ao 
5º ano do Ensino Fundamental. Na programação 
do Encontro, execução dos hinos Nacional e de 
Catanduva, canto da música “Paz” e a leitura da 
oração de São Francisco de Assis.

Todas as ações foram mediadas pelas professoras 
Rosemeire Aparecida Marques Rosa, Rosângela da 
Silva Dermindo Ferreira,  Josiane Grefenir da Silva e 
Stela Maria de Souza Freitas. Os alunos realizaram a 
campanha “Pequenos gestos, grandes ações” durante 
os meses de agosto e setembro de arrecadação de 

lacres de latinhas para o HCC. A arrecadação total 
foi entregue ao Setor de Captação de Recursos da 
Fundação Padre Albino totalizando 32 garrafas pets 
de 2 litros com os lacres.

MATRÍCULAS 2019
O Colégio iniciou em setembro o período 

de matrículas para a Educação Infantil, Ensinos 
Fundamental e Médio e Técnico. Uma das novidades 
foi a abertura do 2º ano do Ensino Fundamental no 
período da tarde, antes ofertado apenas para o 1º ano. 
Outra novidade foi o oferecimento de desconto de 
30% nas mensalidades para todos os níveis de ensino 
aos dependentes de até 18 anos de colaboradores da 
Fundação Padre Albino, reforçando o compromisso 
com a qualidade de ensino e desenvolvimento sócio 
educacional familiar de toda a equipe da Fundação.

 
II CICLO DE PALESTRAS AOS ALUNOS DO 
ENSINO MÉDIO

Na semana de 01 a 08 de outubro foi promovido 
ciclo de palestras para os alunos do Ensino Médio. 
O “Ciclo de Palestras UNIFIPA” objetivou divulgar 
aos alunos a qualidade, seriedade e competência 
encontrada na Fundação Padre Albino, especial na 
UNIFIPA, bem como as oportunidades e informações 
referentes a cada curso oferecido.

VESTUNIFIPA

O Colégio participou da VESTUNIFIPA, realizada 
nos dias 03 e 04 de outubro no Câmpus Sede do 
Centro Universitário Padre Albino/UNIFIPA, com a 
divulgação do curso de Técnico em Enfermagem e 
da abertura de matrículas para o ano letivo de 2019 
no Ensino Infantil, Fundamental, Médio e Técnico. 
A VESTUNIFIPA tem o propósito de apresentar 
aos alunos as possibilidades do ensino superior 
existentes no Centro Universitário, tirar dúvidas e 
mostrar o mercado de trabalho para cada área.

Os alunos do 3º ano do Ensino Médio estiveram 
presentes no dia 04 de outubro.

Colégio Catanduva
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SEMANA DA CRIANÇA
A programação da Semana da Criança envolveu 

alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 
com tarde de lazer no Buffet Algodão Doce. Os alunos 
do Maternal ao 1º ano realizaram a tarde saudável 
“Alimentação saudável e qualidade de vida; tarde do 
cineminha (os alunos foram com roupa de dormir e 
levaram um bichinho de pelúcia e o travesseiro para 
a sessão) e piquenique.

PROJETO HOSPITAL DO URSINHO

No dia 18 de outubro os alunos do curso de 
Medicina da UNIFIPA desenvolveram o projetoTeddy 
Bear - Hospital do Ursinho no Colégio. 82 alunos do 
Mini Maternal, Maternal, Pré I e Pré II participaram da 
ação. O objetivo do projeto é proporcionar integração 
das crianças com o ambiente hospitalar, quebrando 
tabus e facilitando a compreensão e o envolvimento 
com a equipe de médicos e enfermeiros. A ação 
resulta no estabelecimento de confiança entre 
médico-paciente através das brincadeiras.

Organizado por ligas acadêmicas do curso e 
IFMSA Brazil (Comitê local da International Federation 
of Medical Students’ Associations of Brazil) o projeto 
montou um mini-hospital fictício no Colégio e as 
crianças levaram seus ursinhos de pelúcia “doentes” 
a consultas e cuidados médicos. Os estudantes de 
medicina realizaram a dinâmica pedagógica com 
atendimentos aos alunos e seus bonecos.

CAMPANHA SOLIDARIEDADE NÃO TEM IDADE
A campanha “Solidariedade não tem idade 

de Natal” realizada em parceria com o curso de 
Pedagogia da Unifipa arrecadou brinquedos usados, 
porém em bom estado, que foram doados para a 
Pediatria do Hospital Padre Albino e ao espaço de 
leitura destinado a pacientes e acompanhantes que 
aguardam atendimento no Hospital Emílio Carlos, 
mantido pela Fundação Padre Albino.

O objetivo da campanha não é incentivar as 
crianças a comprarem novos brinquedos para 

doação e sim despertar a solidariedade em repartir e 
doar aquilo que está em bom estado e não utilizado.

A campanha foi realizada de 12 a 23 de novem-
bro, as doações encaminhadas à Brinquedoteca da 
UNIFIPA e as alunas do 1º e 2º anos de Pedagogia se-
pararam e embalaram os brinquedos. Foram arreca-
dados 865 brinquedos.

ENCERRAMENTOS E COLAÇÃO DE GRAU DO 
ANO LETIVO

O Colégio realizou no Anfiteatro Padre Albino os 
encerramentos e colação de grau do ano letivo de 
2018 nos seguintes dias: 
01/12 - 5º ano do Ensino Fundamental I
05/12 - Pré II da Educação Infantil
06/12 - Missa na capela do Hospital Padre Albino e 
Colação de Grau do 3º ano do Ensino Médio.
11/12 - Educação Infantil.
14/12 - Missa na capela do Hospital Padre Albino e 
Colação de Grau do 9º ano do Ensino Fundamental.

ENCERRAMENTO DA 1ª GINCANA 
SOCIOEDUCATIVA DA SOLIDARIEDADE

O Colégio participou da I Gincana socioeducativa 
da solidariedade promovida pela Fundação Padre 
Albino para promover a integração dos funcionários 
através de atividades práticas e culturais e marcar os 
100 anos da chegada de Padre Albino a Catanduva. 
No dia 15 de dezembro foi realizado o encerramento 
da gincana, no Câmpus Sede da UNIFIPA, com a 
participação de todos os Departamentos. 

Colégio Catanduva
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O Museu Padre Albino, criado em 28/05/97, foi 
inaugurado em 14/09/1999 com o objetivo de man-
ter viva a memória de Monsenhor Albino Aves da 
Cunha e Silva, preservando e atualizando o acervo 
existente através de peças, objetos, documentos, fo-
tos, pinturas e depoimentos.

As peças e publicações ali guardadas contam a 
história do maior benemérito de Catanduva, respon-
sável por grande obra social, educacional, de saúde e 
de benemerência, que continua atendendo e bene-
ficiando milhares de pessoas de Catanduva e região. 

O museu possui, também, Hemeroteca especiali-
zada sobre a história da cidade, sendo fonte de con-
sultas e pesquisas para estudantes interessados. 

O museu, que já é um dos pontos turísticos de 
Catanduva, funcionou de segunda a sexta-feira, das 
7 às 17 horas, e aos sábados, das 7 às 11 horas, com 
entrada grátis e visitas monitoradas. Grupos com 
mais de 10 pessoas agendaram visitas.          

MISSÃO  
Manter instituições no campo da saúde, da assis-

tência, da educação e da pesquisa científica, objeti-

vando 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.

VISÃO  
Ser reconhecida como uma das melhores insti-

tuições filantrópicas com excelência em sua atuação 
nas áreas da saúde, assistência, ensino e pesquisa, 
com uma gestão transparente, empreendedora, sus-
tentável, atenta aos avanços tecnológicos e científi-
cos, atraindo e retendo talentos.

VALORES
• Comprometimento
• Empreendedorismo
• Profissionalismo
• Respeito
• Sustentação do Histórico da Fundação Padre Albino
• Trabalho em Equipe
• Transparência

Diretor Administrativo
Prof. Sérgio Luiz de Paiva Bolinelli

MUSEU
PADRE ALBINO

Museu Padre Albino
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ATENDIMENTO
Como atividade diária foram atendidos todos os 

visitantes, individualmente ou em grupos, sempre 
com acompanhamento e explicações sobre o acervo, 
vida e obra do Padre Albino. Àqueles que foram fazer 
pesquisas foi franqueada a Hemeroteca, procurando 
orientar a todos da melhor maneira.

ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS 
Internas: Leitura diária dos jornais para separação 

de assuntos para as pastas de recortes sobre a 
história de Catanduva; solicitação de jornais, revistas 
e informativos locais, fotos, livros, documentos e 
peças que se encaixem nos objetivos do museu. 
Escrituração dos Livros de Presenças e de Registro de 
novas peças (Livro do Tombo),de atas de entrega de 
troféus e o de exposições.

Externas: Montagem da exposição fotográfica “Vida 
e obra de Padre Albino”, que percorreu os departa-
mentos da Fundação durante as comemorações do 
centenário da chegada de Padre Albino a Catanduva; 
participação, na Semana Monsenhor Albino, no evento 
“Fundação Padre Albino na praça”, e também na Ginca-
na solidária que encerrou as comemorações dos 100 
anos da chegada de Padre Albino a Catanduva.

VISITANTES 
Durante o ano o museu recebeu 3.426 visitantes, 

sendo 3.185 de Catanduva e os demais de 53 cidades 
do Estado, outros Estados e até do exterior. No 
mês de setembro foi registrado o maior número de 
visitantes em decorrência do centenário da chegada 
de Padre Albino a Catanduva.

PESQUISAS
Durante todo o ano a Sala da “Imprensa e autores 

catanduvenses” foi bastante visitada por alunos de 
diversas séries e cursos de escolas e faculdades para 
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC e também por 
jornalistas e colunistas para suas matérias em jornais 
ou revistas. A todos, indistintamente, foi dada a 
atenção necessária, facilitando as buscas e orientando 
no que era possível. Assim, foram registradas as 
seguintes pesquisas: Teatro em Catanduva; a música 
em Catanduva; a estrada de ferro em Catanduva; 
inauguração do Posto 1 do Hospital Padre Albino; 
personalidades locais; Padre Albino e a influência 
na economia de Catanduva; Padre Albino e a saúde 
em nosso município; 70 anos da Escola Elias Nechar; 
a educação em Catanduva; Padre Albino e as ações 

sociais; Padre Albino e a política; os cinemas de 
Catanduva; o rádio em Catanduva; a importância 
do Museu Padre Albino; turismo em Catanduva; 
aeroclube Catanduva; hospitais em Catanduva; Rio 
São Domingos; greve e 2ª Guerra Mundial.

ACERVO 
Alusivo ao centenário da chegada do Padre 

Albino a Catanduva o museu recebeu o mosaico da 
artista Bida Paulatti; a coletânea infantil “Padre Albino 
para crianças” do curso de Pedagogia da UNIFIPA. 
Foram doados o livro memorial da família Diaz & 
Diaz’’, o livro “Crônicas e Poesias” e conjunto de seis 
cartões postais ilustrados pelo artista Luís Cláudio 
Morgilli para o SESC. O museu recebe normalmente 
os jornais locais O Regional e o bi-semanário Jornal 
Realidade. Esporadicamente, as revistas Top e Viva. 
Mensalmente, o Jornal da Matriz, os Informativos do 
Santuário, da Paróquia de São Judas e Santo Antônio 
e o Jornal da Fundação Padre Albino, assim como 
alguns livros, folhetos e fotos que se enquadram na 
Hemeroteca.

XXVII SEMANA MONSENHOR ALBINO
Na Semana Monsenhor Albino, de 16 a 22 de 

setembro, a participação especial do museu ocorreu 
no dia 18, com apresentação de novas peças, entre 
elas uma talha de barro que Padre Albino usava para 
tomar água quando visitava determinado sítio.

DIVULGAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
Todo início de ano a direção envia convites para 

visitação ao museu a todas as escolas municipais, 
estaduais e particulares, bem como para a UNIFIPA, 
IMES/FAFICA, FATEC, tanto a professores como 
alunos, para conhecer o museu e até para pesquisas. 
Também envia convites para as Equipes de Catequese 
de todas as paróquias e para cursos do SESC, SENAC 
e TG 16.

NOTAS FISCAIS
Mensalmente, durante todo o ano, foram enviadas 

ao Setor de Captação de Recursos da Fundação, as 
notas fiscais deixadas em caixinha própria do museu.

HEMEROTECA
A Hemeroteca disponibiliza para pesquisas cen-

tenas de pastas, com temas variados, e várias caixas 
com fotos sobre Padre Albino, Catanduva, música, 
esportes, sociais e diversos.

Museu Padre Albino



Relatór io  de  At iv idades  e  B alanço S ocial  2018 -  Fundação Padre  Albino56

O Recanto Monsenhor Albino está instalado no 
Km 04 da Rodovia “Dr. Alberto Lahós de Carvalho” 
(estrada Catanduva a Novais), em área de 10 alqueires.

Plenamente capacitado a acolher idosos de ambos 
os sexos, o Recanto Monsenhor Albino oferece-lhes 
conforto em instalações e serviços.

Os idosos têm à disposição sala de recreação 
com tevê, biblioteca e Centro de Terapia com salas 
para fisioterapia e sala para terapia ocupacional. 
Participam de aulas de ginástica, alongamento e 
dança, caminhadas e jogos de boliche. Para orações 
e meditação há uma capela. 

Todos os pavilhões do Recanto Monsenhor Albino 
foram construídos separadamente, interligados por 
passarelas cobertas para estimular a caminhada. 

O Recanto Monsenhor Albino possui equipe 
multidisciplinar para atender aos idosos, formada 
por Assistente Social, Enfermeiras, Nutricionista, 
Psicóloga, Fisioterapeuta, Fonoaudióloga, Educador 
Físico e Médico Geriatra, cedidos pela Fundação 
Padre Albino, para assim proporcionar infraestrutura 
necessária e merecida nesta fase da vida.

MISSÃO
Manter instituições no campo da saúde, da assis-

tência, da educação e da pesquisa científica, objeti-
vando 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.

VISÃO
Ser reconhecida como uma das melhores insti-

tuições filantrópicas com excelência em sua atuação 
nas áreas da saúde, assistência, ensino e pesquisa, 
com uma gestão transparente, empreendedora, sus-
tentável, atenta aos avanços tecnológicos e científi-
cos, atraindo e retendo talentos.

VALORES
• Comprometimento
• Empreendedorismo
• Profissionalismo
• Respeito
• Sustentação do Histórico da Fundação Padre Albino
• Trabalho em Equipe
• Transparência

Responsável Técnica:
Irmã Maria do Rosário Gomes 

RECANTO 
MONSENHOR ALBINO

Recanto Monsenhor Albino
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Localizado no Km 4 da Rodovia “Dr. Alberto 
Lahós de Carvalho”, o Recanto Monsenhor Albino 
possui área superficial de 10 alqueires paulistas 
e proporciona ao idoso atendimento médico, de 
enfermagem, fonoaudiológico, fisioterápico, de 
terapia ocupacional, psicológico e de assistência 
social.

QUADRO DE INTERNOS

O Recanto recebeu doações em alimentos e pro-
dutos de higiene e limpeza de pessoas anônimas. Há 
grande participação da comunidade nas campanhas 
de gêneros alimentícios, doações e contribuições.

Durante o ano foram organizados vários eventos 
para os idosos: comemorações dos aniversariantes 
do mês, baile de carnaval, almoço de Páscoa, almoço 
do Dia das Mães, Festa Junina com a 3ª Idade, almoço 
do Dia dos Pais, Semana do Idoso, festa de Natal, 
confraternização de funcionários, almoço de Ano 
Novo, churrascos, bingo, jogos, idas à sorveteria, 
além do Baile dos anos 80. O Padre Francisco Adão 
da Silva celebrou missas todas as sextas-feiras, às 10 
horas, com o auxílio da Irmã Deolinda Mutti.

Todas as atividades foram programadas visando 
a integração dos idosos entre si, familiares e com 
a comunidade, de modo que fiquem ativos e 
participantes, saindo da rotina diária, tendo assim 
melhor qualidade de vida.

O corte de cabelo dos idosos foi feito por funcio-
nária, que também atendeu as idosas esmaltando 
suas unhas. 

O Centro de Saúde local e a Farmácia Municipal 
proporcionaram atendimento odontológico, medi-
camentos e vacinações periódicas. Quando há ne-
cessidade de consultas ou exames especiais, a Assis-
tente Administrativa faz o agendamento e os idosos 
são encaminhados para os hospitais da Fundação Pa-
dre Albino, acompanhados pela Enfermagem. Tam-
bém é providenciada a regularização de benefícios 
(cartões, senha e outros) por analista financeiro.

ENFERMAGEM
A Assistência de Enfermagem prestada aos ido-

sos(as) é realizada com técnicas adquiridas durante 
o tempo de formação. Os procedimentos realizados 
durante as 24 horas são revistos diariamente. A equi-
pe é composta por Auxiliares, Técnicos de Enferma-

gem e Enfermeiras, coordenada pela Enfermeira Res-
ponsável Técnica.

Procedimentos realizados: controle de dieta 
enteral, juntamente com a nutricionista, realizando 
passagem de sonda nasogástrica quando necessário; 
cuidados com pacientes que tem colostomia; 
cuidados com a higiene pessoal de cada idoso(a) 
realizando banho, troca de fraldas, higiene oral 
diariamente, três vezes por dia; curativos com 
técnicas corretas; controle diário de diurese e 
evacuações; controle hídrico diário; controle de sinais 
vitais duas vezes por dia; controle de medicamentos 
distribuídos diariamente por via oral e endovenosa; 
soroterapia; consultas e internações.

Exames: Ultrassom, Tomografia, Densitometria 
Óssea, Eletrocardiograma, Mamografia, Endoscopia 
digestiva alta, Colonoscopia, Doppler de Carótidas 
e tratamento com Otorrinolaringologista, Oftalmo-
logista, com uma cirurgia de catarata, e Odontológico. 
Durante este ano, juntamente com o Geriatra, foi 
feita com todos os idosos prevenção com complexo 
vitamínico, administrado durante os três meses do 
primeiro semestre. Todos os idosos foram imunizados 
com a vacina contra a Influenza e estão com a 
vacinação em dia, sendo que não foram registrados 
casos graves de pneumonia e dengue durante o ano. 
Durante o ano um idoso fez acompanhamento com 
o Fisiatra no Ambulatório Lucy Montoro, em São José 
do Rio Preto. Juntamente com a Assistente Social 
os idosos(as) foram inseridos no programa para 
recebimento de medicações da Farmácia Municipal, 
Saúde Mental e Alto Custo. Controle de toda 
medicação que dá entrada gratuitamente é enviado 
no final de cada mês para a Assistente Administrativa 
emitir relatório.

Compete ao Auxiliar e Técnico de Enfermagem 
demonstrar atenção aos idosos que se encontram na 
Instituição; trabalhar em equipe; bom condiciona-
mento físico; autocontrole; saber ouvir; compreen-
são; iniciativa; respeitar o paciente, conforme as suas 
necessidades.

O atendimento é realizado diariamente, com 
controle dos atendimentos agendados para consulta 
médica e exames.

Existentes em 31/12/2018

Homens  17

Mulheres 27

Recanto Monsenhor Albino
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FISIOTERAPIA
O setor de Fisioterapia tem como objetivo a me-

lhora da qualidade de vida do idoso aliviando dores, 
aumentando a mobilidade articular, fortalecendo a 
musculatura, melhorando a capacidade pulmonar, 
prevenindo contraturas, reabilitando fraturas e 
AVE/AVC e várias doenças neurológicas, prevenir 
úlceras, sejam elas desencadeadas por pressão ou 
por fricção, dar mobilidade aos idosos acamados 
em seus leitos, posicionar os idosos cadeirantes, 
utilizando-se de rolos, travesseiros de espumas, 
mudança de decúbito, movimentação passiva em 
membros superiores e inferiores, cabeça e tronco, 
tendo mobilidade corporal.

Estes atendimentos são realizados com técnicas 
manuais (drenagem linfática, mudanças de decúbitos 
e mobilização em paciente em leitos “acamados”, 
exercícios ativos/resistidos e ativos/assistidos 
utilizando caneleiras e halteres) individualizados e 
também fazendo uso de aparelhos analgésicos, como 
a eletrotermoterapia, cinesioterapia e reabilitação 
cardiorrespiratória, sendo possível realizar 
atendimentos simultâneos. Todos os pacientes são 
orientados quanto ao seu posicionamento, seja para 
os cadeirantes ou para os pacientes que aguardam 
em seus leitos, onde a orientação é passada ao 
setor de enfermagem e este orienta com relação à 
hidratação dos internos, quando necessária.

Os atendimentos de setor no período matutino 
são realizados de segunda a sexta feira, das 8h00 às 
11h00, podendo ser estendido se funcionário solicitar 
atendimento para reabilitação de processos álgicos 
ou mesmo para alguma dúvida e esclarecimento.

O controle de atendimento fisioterápico é 
realizado diariamente, podendo haver flutuações no 

fluxo devido a férias dos profissionais, internações 
hospitalares, saídas para exames, óbitos, dias de 
banco, datas comemorativas e encaminhamento pelo 
Setor de Enfermagem, como banho, alimentação e 
vestimenta e outros fatores secundários que também 
influenciam diretamente na ausência do paciente.

As condutas fisioterápicas realizadas, ocorrências 
no setor e prescrições médicas ou da enfermagem 
são registradas em livro ata. Neste ano, o setor 
registrou 7.820 atendimentos.

Atendimentos

FONOAUDIOLOGIA
Os procedimentos fonoterápicos realizados no 

período de segunda, quarta e sexta-feira, das 12h15 
às 16h15, e de terça e quinta-feira, das 11h00 às 15h00, 
visaram melhorar qualidade de vida dos moradores; 
melhorar a autoestima; proporcionar e despertar 
interesses; manter funções neurológicas e corporais; 
aliviar desconfortos e limitações provenientes 
da idade avançada e decorrentes de sequelas 
patológicas; trabalho específico de fala e linguagem; 
trabalho específico de disfagias; acompanhar 
pacientes disfágicos durante as refeições; 
desenvolver e manter condições de interação 
social; regular, aumentar e manter a capacidade 
pulmonar; contribuir para a efetiva realização de 
trocas gasosas (oxigênio e gás carbônico); auxiliar 
nas demais áreas de funcionalidade da instituição 
junto ao idoso como, por exemplo, os profissionais 
responsáveis pela oferenda da alimentação, a equipe 
de enfermagem na ingestão dos medicamentos (em 
casos de disfagias), a equipe geral em compreender 
o que o paciente deseja expressar quando existentes 
alterações de fala e linguagem e situações similares; 
participar dos treinamentos e palestras oferecidos 
pela empresa e profissionais terceirizados; participar 
de reuniões com equipe multi e interprofissional 
para discussão de casos e traçar objetivos que visam 
a melhora dos moradores; participação e realização 
da organização da Semana do Idoso; participação 
na Semana Monsenhor Albino; participar nas 

Procedimentos realizados 

Tipos 1º 
Trimestre

2º
Trimestre

3º 
Trimestre

4º 
Trimestre

Consulta médica 36 40 52 55

Exame de sangue 416 195 473 171

Exame de urina 50 56 49 38

Exame de fezes 0 0 1 1

Exame de Imagem 2 6 10 8

Exame 
odontológico 7 2 3 5

Triagem + cirurgia 
de catarata 0 1 1 0

Eletrocardiograma 0 1 0 0

Cirurgia de 
amputação 0 0 0 0

Cirurgia plástica 1 0 0 2

Tratamento com 
Fisiatra 0 1 1 0

Recanto Monsenhor Albino
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comemorações de aniversariantes do mês (idosos e 
funcionários) auxiliando os mesmos na deglutição; 
realizar avaliações específicas nos novos moradores 
e reavaliações periódicas nos demais.

Quando se fez necessário, os procedimentos 
fonoterápicos realizados nos internos estenderam-
se a esclarecimentos e orientações aos funcionários 
e cuidadores.

Entre os procedimentos mais realizados encon-
tram-se: Estimulação cognitiva; Estimulação dos 
processos perceptuais; Estimulação de atenção; Es-
timulação de memória mediata e imediata; Estimu-
lação da concentração; Estimulação da coordenação 
visio-motora; Tratamentos referentes às alterações 
de fala, alterações de linguagem e  alterações de co-
municação; Tratamento de disfagia; Tratamento de 
sequelas pós A.V.E.; Tratamento de sequelas neuroló-
gicas; Retardo de perdas funcionais; Manutenção das 
funções existentes; Inclusão de métodos alternativos 
de comunicação.

Foram realizadas atividades lúdicas, com objetivo 
de recreação, porém sempre trabalhando as 
necessidades dos moradores, tais como atividades 
extra terapêuticas com os idosos deambulantes 
e cadeirantes na Semana do Idoso; participação 
nos eventos de interação entre os funcionários 
oferecidos pela casa – café humanizado, aniversários 
do mês, etc; participação nos treinamentos e palestra 
oferecidos pela empresa e terceirizados; execução 
da campanha “Mãos do Natal”, em conjunto com 
a Fisioterapia e Psicologia, quando foi divulgado, 
arrecadado e entregue, junto à sociedade, os desejos 
de presentes de Natal de cada morador.

Os atendimentos fonoterápicos sofreram flutu-
ação devido a alguns fatores: férias do profissional; 
desconto de horas do banco de horas do profissio-
nal; datas comemorativas; encaminhamentos para 
consultas e exames médicos fora da Instituição; visi-
tas; internações e óbitos; fator clima - são atendidos 
mais internos no período do calor em relação ao pe-
ríodo de frio ou chuvoso; aceitação do próprio pa-
ciente para o processo de reabilitação e ou terapia.

O controle de procedimentos fonoterápicos foi 
registrado diariamente, obtendo-se:

Janeiro - 198 atendimentos;
Fevereiro - 153 atendimentos;
Março - 180 atendimentos;
Abril - 189 atendimentos;
Maio - 171 atendimentos;
Junho - 117 atendimentos;
Julho - Período de férias, sem atendimento.
Agosto - 135 atendimentos;

Setembro - 171 atendimentos;
Outubro - 90 atendimentos;
Novembro - 102 atendimentos;
Dezembro - 90 atendimentos.
Média anual: 1596 atendimentos 

NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 
As atividades desenvolvidas pelo setor foram: 

Acompanhamento e avaliação nutricional de todos os 
idosos, controle de peso para melhora na qualidade 
de vida; Planejamento de cardápios de acordo com 
as necessidades energéticas e disponibilidade dos 
gêneros alimentícios; Compras mensais de carnes, 
dietas e suplementos alimentares; Acompanhamento 
de entrada e saída das mercadorias; Revisão de 
controle e qualidade dos alimentos com boas 
práticas em serviço de alimentação, de acordo com 
a legislação vigente; Acompanhamento e verificação 
da qualidade e datas de validade das doações de 
alimentos recebidos; Introdução de suco ofertado 
aos idosos diariamente entre o café da manhã e 
almoço para melhor hidratação; Elaboração de 
lista de compras e cardápios especiais para datas 
comemorativas, como o almoço de Natal, Ano Novo e 
Semana do Idoso; Adequação e mudanças realizadas 
no setor; Comemoração dos aniversários dos 
idosos; Em conjunto com o Grupo de Humanização 
realização do Café Humanizado e aniversário dos 
funcionários; Participação na Semana Monsenhor 
Albino, com avaliação nutricional e orientações.

Na cozinha são ofertadas cinco refeições por 
dia aos idosos, chegando à média de noventa mil 
refeições durante o ano. Aos funcionários é servido, 
gratuitamente, o café da manhã e o lanche da tarde, 
que em média chega a quarenta e três mil refeições 
durante ano. 70% das refeições vêm como doação, 
fazendo assim com que os custos sejam reduzidos.

Neste ano foi incluído o vale refeição para os 
funcionários da instituição, aumentando assim o 
número de refeições servidas.

Participação nas atividades Tarde do pastel; chur-
rasco para os idosos e funcionários; Tarde do sorvete; 
aniversário dos idosos; aniversário dos funcionários; 
Café humanizado. Todas essas atividades têm a parti-
cipação e colaboração dos demais funcionários.

PSICOLOGIA
Durante o ano o setor realizou seu trabalho de 3ª 

e 4ª feira, das 13h às 16 horas, de 6ª feira, das 15h30 
às 17h30, e de sábado, das 7h00 às 11h00 através das 
seguintes atividades:

 - melhorar a qualidade de vida dos idosos, 
buscando desenvolver melhor integração na 
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instituição, trabalhando a autoestima, motivação, 
socialização, adaptação e sentimentos de 
desvalia e improdutividade, através de 
recreações, jogos simulados, filmes, bailes, festas, 
passeios e cantoria na praça, sendo que neste 
ano, em todos os sábados, foram apresentados 
filmes do Mazzaropi, Os Trapalhões e shows de 
cantores antigos (Chitãozinho e Xororó, Liu e Léu, 
Tião Carreiro e Pardinho, Mato Grosso e Mathias, 
Chico Rey e Paraná, Inezita Barroso, entre outros);

- quebra de estereótipos e discriminações, 
desenvolvendo contato maior entre idosos e 
sociedade, assim como entre os próprios idosos, 
diferentes de caráter e personalidade, porém 
moradores do mesmo local, desenvolvendo o 
Programa Amigos do Idoso, que proporciona, 
através de gincanas, churrascos e apresentações, 
maior contato com crianças e adolescentes, sendo 
que neste ano os jovens da APAE apresentaram 
coral e dançaram com os idosos;

- estímulo da memória, retardando o aparecimento 
de doenças degenerativas cerebrais, através de 
atividades cognitivas;

- trabalho de psicomotricidade para manter a 
prontidão e raciocínios rápidos e maior equilíbrio 
e adaptação ao próprio corpo, através de 
exercícios psicomotores com bexigas, bolas, 
danças;

- criação do projeto “Atividade física na praça” com 
a Fisioterapia, que consistiu na instalação de 
aparelhos de atividade física utilizados nas praças 
pelos municípios para uso pelos idosos e que foi 
implantado no dia 30 de outubro, deixando de 
ser projeto e tornando-se nova ala na instituição;

- realização de passeios com idosos, juntamente 
com a Terapia Ocupacional, fazendo parte do 
projeto Passeio Feliz, sendo que neste ano os 
idosos foram ao bosque municipal, em chácara 
para tomar lanche e dançarem ao som da banda 
Blackout Samba, ao Burguer King, às sorveterias 
Chiquinho Sorvetes, Delícias de Verão e Ki Delícia;

- orientação à família, buscando aproximação e 
melhor convívio com o idoso, desenvolvendo 
junto com a assistente social o programa 
Revivendo com a Terceira Idade, sendo que 
neste ano foram realizados encontros com as 
famílias, denominados “Café com Prosa”, além 
da participação da mesma, por convite das 
profissionais, para participar da festa junina, 
da festa de confraternização de Natal e em 
palestra do advogado Dr. Jesus Nagib, além da 
comunicação entre família e idosos através do 
telefone semanalmente;

- promoção de palestras de conscientização aos 
funcionários para melhor cuidado com os idosos 
e para suas próprias vidas, tendo sido ministrada 
a palestra “Você no divã”, programação da 
Educação Continuada da instituição;

- realização, em novembro e dezembro, 
juntamente com a Fisioterapia e Fonoaudiologia, 
da 3ª edição do projeto “Mãos de Natal”, com 
proposta para a população presentear os idosos 
escolhendo o presente olhando apenas a mão 
do idoso em foto e, posteriormente, conhecer o 
idoso pessoalmente;

- participação em evento na praça em 
comemoração a Semana Monsenhor Albino no 
mês de setembro;

- atendimento psicológico de escuta com todos 
os idosos, incluindo acamados, e neste ano 
com trabalho de terapia com violão nos leitos, 
seguindo pesquisa que confirma a eficácia da 
música a pacientes idosos com Alzheimer.

Atividades

  

Atividades e descrições

Atividades sociais: programa Amigos do Idoso, passeios, bailes, 
programa Sexta Cine Show, festas de aniversários, visando trabalhar a 
socialização, motivação e autoestima.

Atividades cognitivas:estímulo visual através de figuras, estimulação 
tátil através de objetos, estimulação da memória através de 
perguntas com a finalidade de retardar o envelhecimento cerebral. 

Atividades recreativas: prontidão e raciocínio trabalhados através de 
jogos simulados, bexigas, bolas, dados, campeonatos de dominó e 
boliche, visando trabalhar também a motivação e autoestima.

Orientação familiar: programa Revivendo com a 3ª Idade e orientação 
psicológica aos familiares sobre como proceder com os idosos 
institucionalizados. 

Atendimento psicológico no leito: acompanhamento psicológico ao 
idoso que não deambula e emocionalmente instável.

Atendimento psicológico em sala:acompanhamento psicológico ao 
idoso que deambula e emocionalmente instável.
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SERVIÇO SOCIAL
Durante o ano a Assistente Social desenvolveu 

seu trabalho de segunda a sexta-feira, das 7h00 às 
13h00, realizando as seguintes atividades:

- Visitas domiciliares na admissão dos idosos;
- Orientação aos familiares para admissão de 

idosos e nos pedidos de vagas;
- Atualização nos cadastros dos idosos;
- Regularização de documentos na Receita Federal 

e do cadastro dos idosos na Farmácia de Alto 
Custo; Saúde Mental e Farmácia Municipal, junto 
com a Enfermagem;

- Contato com as famílias para solicitar ajuda 
em campanhas e eventos e para visitarem 
regularmente os idosos, a fim de proporcionar 
qualidade de vida e para que não se sintam 
desamparados pela família;

- Informação aos familiares sobre óbitos dos idosos 
e cirurgias de emergência;

- Desenvolvimento, juntamente com a Psicologia, 
da confraternização de fim de ano entre os 
familiares, visando a integração dos idosos e 
familiares;

- Suporte junto aos profissionais de Psicologia e 
Terapia Ocupacional nos passeios e entreteni-
mentos desenvolvidos;

- Acompanhamento de visitas realizadas por 
grupos ou individuais;

- Elaboração de projetos para repasses de verbas e 
do plano de trabalho anual junto à secretaria da 
Fundação Padre Albino;

- Participação mensal nas reuniões do Conselho 
do Idoso e Conselho de Assistência social; 

- Atendimento e acolhimento aos idosos encami-
nhados e acompanhados pelo CREAS;

- Participação nas palestras ofertadas no crono-
grama de Educação Continuada;

- Orientações à família, buscando aproximação 
e melhor convívio da mesma com o idoso, 
desenvolvendo junto com a Psicologia.

TERAPIA OCUPACIONAL
O atendimento é realizado as terças, quartas e 

quintas-feiras, das 14h00 às 17h00, e às sextas-feiras, 
das 13h00 às 16h00.

Atividades nas terças e quartas-feiras 
- Atividades motoras: desenho livre, pintura 

em papel, pintura em tecido, pintura em tela, 
artesanatos com caixinhas de madeira e trabalhos 
em papel crepom.

- Atividades cognitivas: memória, atenção, 
motivação, concentração e criatividade.

- Atividades recreativas: brincadeiras com bexigas, 
jogos com bolas, bingos, dança da cadeira, 
boliche e basquete.

- Atividades musicais: cantoria na praça, baile de 
carnaval, quadrilha junina, baile country, baile do 
Havaí e baile do Natal.

- Atividades sociais: filmes, teatro, semana do idoso, 
festas de aniversários, festas comemorativas, 
passeios ao Burguer King, shopping center, 
chácaras, restaurantes, pizzarias, bosque 
municipal e convite para festa junina da Vila São 
Vicente de Paulo

- Projeto Relato de Nossas Vidas: atividade que 
visa resgatar lembranças e a memória de longo 
prazo dos idosos, além de trabalhar a autoestima 
e motivação dos mesmos em função dos relatos.

Atividades nas quintas e sextas-feiras
- Atendimento a acamados e cadeirantes, totali-

zando 22 idosos, com a técnica de terapia da mão 
(massageamento).

O objetivo é melhorar a autoestima do idoso, 
proporcionar e despertar interesses, manter a função 
corporal, o alívio dos sintomas provenientes da idade 
avançada, desenvolver ou manter coordenação 
visomotora, orientação espacial, habilidade e 
destreza, aliviar qualquer distúrbio psicológico 
ligado com a incapacidade, integrá-los e alegrá-los, 
dando-lhes motivo para viver, tirando-os da rotina 
do dia-a-dia.

Algumas dessas atividades foram desenvolvidas 
com o setor de Psicologia.

Gráfico das atividades

 

RELAÇÃO DE VERBAS

DATA Prefeitura de Catanduva - repasse de 
Convênio Federal VALOR

Termo de Fomento - 12/2018

TOTAL R$ 80.000,00
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Unidade sob gestão da
O.S. Fundação Padre Albino

MISSÃO
Atuar como centro de diagnóstico multiprofissio-

nal de média complexidade, de forma humanizada, 
para usuários do SUS.

VISÃO
Ser referência regional em serviços de saúde de 

média complexidade, com ênfase na Oftalmologia, 
pela excelência e agilidade na assistência ao SUS, 
com eficiência na aplicação dos recursos públicos e 
satisfação dos colaboradores.

VALORES
• Satisfação
• Excelência
• Prazer de servir
• Transparência e ética nas ações
• Humanização
• Qualidade
• Efetividade no uso de recursos públicos
• Trabalho em equipe

Gerente Administrativa
Karulini Davoli Prescilio Polo

AMBULATÓRIO MÉDICO DE 
ESPECIALIDADES - AME

Ambulatório Médico de Especialidades Catanduva - AME
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A Fundação Padre Albino, qualificada como 
Organização Social de Saúde, é entidade civil de 
direito privado, filantrópica, de fins não lucrativos, 
contratada através de contrato de gestão firmado 
com a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo 
para operacionalização do Ambulatório Médico de 
Especialidades de Catanduva, visando desenvolver 
o programa de modernização de gestão em 
saúde no âmbito do Estado de São Paulo, com 
fundamentos nos termos da Lei Complementar 
nº. 846, de 04 de julho de 1998. Este contrato tem 
vigência de cinco anos a partir da sua assinatura, 
fixando as verbas orçamentárias a serem repassadas 
para custeio das operações.

 
ASSINATURA DE TERMO ADITIVO

Em decorrência da demanda apresentada pelos 
municípios do Colegiado de Catanduva ao DRS 15, a 
Fundação Padre Albino, juntamente com a Secretaria 
Estadual de Saúde, com o intuito de atender a 
demanda apresentada, assinou termo aditivo ao 
contrato de gestão para atividades de custeio no 
exercício de 2018.

O AME Catanduva realizou consultas médicas 
e não médicas/procedimentos terapêuticos não 
médicos, exames de apoio diagnóstico e cirurgias 
ambulatoriais.

VISITAS RECEBIDAS NA UNIDADE
O AME Catanduva recebeu visitas da SES, do AME 

São José do Rio Preto, da Secretaria da Fazenda, do 
Tribunal de Contas e da articuladora de humanização 
do DRS 15 Ana Virgínia, dos AMEs Jales, Santa Fé e 
Votuporanga, da diretora do DRS, Teresinha Pachá, 
da diretora técnica de saúde do DRS, Chrizeide 
S.Ragazzi, e da diretora técnica da saúde II do DRS, 
Sueli dos Santos.

VISITAS REALIZADAS EM UNIDADES EXTERNAS
O AME Catanduva participou de reuniões na 

SES, no DRS 15, no Centro de Zoonoses e visitou as 
UBSs da região de Catanduva para matriciamento e 
projeto “AME ao próximo” e orientações gerais, visita 
técnica à empresa OXETIL.

ACREDITAÇÃO ONA
A Acreditação tem uma série de padrões de 

qualidade exigidos, o que permite a organização 
do serviço, a definição, otimização e controle dos 
processos internos, além de incentivar boas práticas 
e promover a definição de protocolos assistenciais e 
políticas, ratificando modelo de gestão e permitindo a 
melhoria evidente dos resultados. O AME Catanduva, 

pensando neste contexto, está implantando o 
processo de Acreditação, bem como provendo as 
adequações preconizadas. A unidade criou também 
o setor de Controladoria de contratos e o Núcleo de 
Segurança do Paciente.

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Foram adquiridos, com o intuito de qualificar a 

qualidade, bem como para excelência do atendimen-
to ao cliente, os seguintes equipamentos: câmera de 
monitoramento, estante de aço, cadeira de rodas, 
tablete, carriola, armário móvel, prateleiras, servidor, 
fragmentadora de papel e switch.

ACESSIBILIDADE
Para facilidade, segurança e acessibilidade ao 

cliente interno e externo, seguindo as normas de 
acessibilidade e segurança do trabalho, foram efeti-
vadas melhorias na comunicação visual, no acesso 
ao estacionamento e iluminação externa.

PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTOS
Pensando em ampliar conhecimentos e a 

qualidade foram realizados treinamentos de 
avaliação de desempenho, apresentação dos 
indicadores de qualidade 2018, integração da 
unidade, a importância do gerenciamento de 
processos nas organizações de saúde, reunião 
com a regulação médica para readequação de 
protocolos, treinamento de atendimento ao público 
LGBT no SUS, GAT - Grupo de Apoio ao Trabalhador, 
treinamento brigada da dengue (teórico e prático), 
reunião de humanização, palestra Lidando com o 
luto, treinamento desinfectante da CME - Central de 
Material e Esterilização, reunião NEPH, instruções 
do PIH, reunião CIES, palestra sobre estresse e 
qualidade de vida, treinamento sobre biossegurança, 
apresentação do sistema de Ouvidoria online, 
apresentação do projeto Itinerante, treinamento 
sobre insalubridade, apresentação do evento 100 
anos da chegada de Padre Albino a Catanduva, 
matriciamento nos municípios, treinamento teórico 
de combate a incêndio, palestra de higienização 
das mãos, palestra redução de acidentes e um 
trânsito mais seguro, AME ao próximo e redução do 
absenteísmo, treinamento de primeiros socorros, 
reunião roda de conversa, avaliação do 1º trimestre, 
palestra implantação do Núcleo de Segurança do 
Paciente, treinamento rotinas CME, treinamento CIH/
GTH com a articuladora Ana Virgínia e treinamento 
sobre tutorial de utilização do sistema de avaliação 
180º graus, reunião sobre inconsistência e erros, 
reunião orientação sobre uso do celular, treinamento 
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avaliação 180º graus, treinamento 5S, treinamento 
sobre CEP, treinamento sobre o novo manual da 
ONA, roda de conversa sobre comunicação, reunião 
de avaliação semestral-SES, palestra combate ao 
câncer de pulmão e tabagismo, roda de conversa 
trabalho em equipe, palestra Prevenção ao suicídio, 
palestra Atendimento na área da saúde, palestra 
Hipertensão arterial, palestra Superando desafios, 
palestra Atendimento humanizado à pessoa idosa, 
palestra Prevenção e rastreamento do câncer de 
mama, palestra Política de segurança da informação, 
reunião sobre atenção e foco no trabalho, palestra 
sobre estratégia de pessoas, palestra Prevenção do 
câncer de próstata, reunião de orientações e fluxos 
da unidade, reunião de atualização do PIH-Plano 
Institucional de Humanização, palestra Inovando 
com qualidade,produtividade e excelência, palestra 
sobre Amorosidade, treinamento Técnica de punção 
com cateter autogard e palestra sobre Mitos e 
verdades do câncer de pele.

REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
O AME Catanduva realizou e participou de 

treinamentos e eventos, primando pela atualização, 
bem como em apropriar-se de conhecimentos para 
rumo a excelência dos serviços prestados, sendo eles: 
reunião câmara técnica, encontro macrorregional 
AMES - RRAS12, visita AME SJRP, avaliações na SES, 
encontro das comissões de ética de medicina e 
enfermagem, Acelera saúde, cuidados de pele e 
maquiagem, Dia da Mulher, Páscoa, Dia das Mães, 

adequação dos protocolos de especialidades com 
médicos reguladores do Colegiado, conscientização 
da lavagem das mãos, Semana da Enfermagem, 
Conscientização e conduta no trânsito, Dia dos Pais, 
Congresso nacional de auditoria em saúde e qualidade 
da gestão e da assistência hospitalar, Setembro 
Vermelho - aferição de PA, Curso de Libras, Congresso 
10° hospitais saudáveis, Outubro Rosa, como tornar 
o modelo de gestão e saúde sustentável - TM JOBS, 
I Seminário Internacional de Enfermagem para 
Segurança do Paciente, Regulação em saúde, Gestão 
da clínica nas regiões de saúde, SIMAIES, Novembro 
Azul, 5º SIPAT e Dezembro Laranja, III Seminário de 
gestão documental e acesso à informação: olhares e 
perspectivas sobre LAI, curso sobre novo Manual da 
ONA e curso sobre Reforma Trabalhista: entendendo 
as novas regras e o impacto na gestão hospitalar.

PROJETOS REALIZADOS
O AME Catanduva realizou projetos para 

promoção de informação e saúde, dentre eles: AME 
ao próximo, Acolha quem tem frio, AME refresca a 
leitura, Maio Amarelo, Setembro Vermelho, o coração 
que fala, rodas de conversa, Dia “H”, Dia do Motorista 
“interdependência”, S.A.U. e Dezembro Laranja.

EVOLUÇÃO DOS ATENDIMENTOS
As atividades assistenciais de saúde, desenvolvidas 

de forma gratuita aos usuários do Sistema Único 
de Saúde - SUS, através de contratos de gestão, 
apresentaram-se conforme planilhas abaixo:

 
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Total

Cont. Real. Cont. Real. Cont. Real. Cont. Real. Cont. Real. Cont. Real. Cont. Real. %

Primeiras 
consultas Rede 1.665 1.446 1.665 1.685 1.665 1.595 1.665 1.590 1.665 1.862 1665 1989 9.990 10.167 1,77

Interconsultas 270 220 270 237 270 265 270 338 270 212 270 231 1.620 1.503 -7,22

Consultas 
subsequentes 1.665 1.940 1.743 1.492 1.665 1.955 1.665 2.010 1.665 1.860 1.665 1.705 9.990 10.962 9,73

Total 3.600 3.606 3.600 3.414 3.600 3.815 3.600 3.938 3.600 3.934 3.600 3.925 21.600 22.632 4,78

Contrato de gestão nº 001.0500.000.015/2016
1º  semestre

Consultas médicas 

Consultas não médicas/Procedimentos terapêuticos não médicos

 
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Total

Cont. Real. Cont. Real. Cont. Real. Cont. Real. Cont. Real. Cont. Real. Cont. Real. %

Consultas não 
médicas 600 678 600 703 600 661 600 724 600 757 600 695 3.600 4.218 17,17

Procedimentos 
terapêuticos 
(sessões)

300 406 300 356 300 403 300 396 300 417 300 386 1.800 2.364 31,33

Total 900 1.084 900 1.059 900 1.064 900 1.120 900 1.174 900 1.081 5.400 6.582 21,89

Ambulatório Médico de Especialidades Catanduva - AME
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Atividade cirúrgica

 
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Total

Cont. Real. Cont. Real. Cont. Real. Cont. Real. Cont. Real. Cont. Real. Cont. Real. %

Cirurgias 
ambulatoriais 
CMA

45 72 45 55 45 45 45 53 45 53 45 49 270 327 21,11

Cirurgias 
ambulatoriais 
CMA

130 181 130 156 130 133 130 169 130 155 130 155 780 949 21,67

Total 175 253 175 211 175 178 175 222 175 208 175 204 1.050 1.276 21,52

SADT externo

 
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Total

Cont. Real. Cont. Real. Cont. Real. Cont. Real. Cont. Real. Cont. Real. Cont. Real. %

Diagnóstico por 
Radiologia 350 316 350 327 350 578 350 474 350 333 350 454 2.100 2.482 18,19

Diagnóstico por  
Ultrassonografia 960 816 960 845 960 864 960 928 960 857 960 838 5.760 5.148 -10,63

Diagnóstico por 
Endoscopia 170 156 170 148 170 136 170 147 170 140 170 144 1.020 871 -14,61

Métodos 
Diagnósticos em 
Especialidades

123 69 123 174 123 124 123 128 123 130 123 124 738 749 1,49

Total 1603 1.357 1.603 1.494 1.603 1.702 1.603 1.677 1.603 1.460 1.603 1.560 9.618 9.250 -3,83

 
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Cont. Real. Cont. Real. Cont. Real. Cont. Real. Cont. Real. Cont. Real. Cont. Real. %

Primeiras 
consultas Rede 1.665 1.838 1.665 1.462 1.665 1.737 1.665 1.536 1.665 1.487 1665 1469 9.990 9.529 -4,61

Interconsultas 270 303 270 261 270 294 270 258 270 250 270 229 1.620 1.595 -1,54

Consultas 
subsequentes 1.665 1.924 1.665 2.302 1.665 1.586 1.665 2.082 1.665 1.889 1.665 1.723 9.990 11.506 15,18

Total 3.600 4.065 3.600 4.025 3.600 3.617 3.600 3.876 3.600 3.626 3.600 3.421 21.600 22.630 4,77

2º semestre
Consultas médicas 

Consultas não médicas/Procedimentos terapêuticos não médicos

 
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Cont. Real. Cont. Real. Cont. Real. Cont. Real. Cont. Real. Cont. Real. Cont. Real. %

Consultas não 
médicas 600 753 600 752 600 731 600 846 600 712 600 635 3.600 4.429 23,03

Procedimentos 
terapêuticos 
(sessões)

300 224 300 352 300 352 300 455 300 206 300 274 1.800 1.863 3,50

Total 900 977 900 1.104 900 1.083 900 1.301 900 918 900 909 5.400 6.292 16,52

Atividade cirúrgica

 
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Cont. Real. Cont. Real. Cont. Real. Cont. Real. Cont. Real. Cont. Real. Cont. Real. %

Cirurgias 
ambulatoriais 
CMA

45 56 45 62 45 53 45 65 45 69 45 69 270 374 38,52

Cirurgias 
ambulatoriais 
CMA

130 153 130 131 130 139 130 160 130 179 130 174 780 936 20,00

Total 175 209 175 193 175 192 175 225 175 248 175 243 1.050 1.310 24,76

Ambulatório Médico de Especialidades Catanduva - AME
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As ações realizadas para redução do absenteísmo 
deram continuidade ao Projeto AME ao Próximo, que 
visa conscientizar a população e gestores da saúde 
sobre a importância de avisarem a falta do paciente 
e substituírem a vaga com outro para melhor gestão 
do dinheiro público e promoção de saúde. Para os 
gestores municipais e agendadores CROSS, o AME 
Catanduva proporcionou e proporciona treinamentos 
e atendimento diário para dúvidas. A unidade tem 
como ação para redução do absenteísmo a boa 
prática de efetuar, com cinco dias de antecedência, 
ligação telefônica avisando aos clientes sobre todos 
os agendamentos, bem como o preparo de exames, 
além do envio de torpedo com uma semana de 
antecedência. Mesmo assim, o absenteísmo existe e 
foi identificado que isso é ainda decorrente da falta 
de conscientização da população assistida, que tem 
conceito de que é SUS e não precisa avisar. Sendo 
assim, esse comportamento se torna agravante para 
a existência de demanda reprimida (pacientes faltam 
e voltam para a fila).

EXPOSIÇÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS E SEUS RESULTADOS

As demonstrações contábeis do Ambulatório 
Médico de Especialidades de Catanduva, que opera 
como filial da Fundação Padre Albino, serão apresen-

tadas juntamente com as Demonstrações Contábeis 
da OSS Fundação Padre Albino, que por sua vez, ge-
rencia suas atividades. Além disso, serão confeccio-
nadas demonstrações financeiras próprias da filial 
Ambulatório Médico de Especialidades de Catandu-
va para publicação no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo, em cumprimento ao Ofício Circular CGCSS/GC 
nº.17/2016.

Informações financeiras referentes ao contrato 
de gestão 001.0500.000.015/2016

RECEITAS OPERACIONAIS TOTAL

Repasse Contrato de Gestão/
Convênio (Fixo + variável) 5.180.000,00

Repasse Termo Aditivo - adicional 26.000,00

Resultado de aplicação financeira 247.065,86

Outras Receitas 0,00

Total das Receitas 5.453.065,86

DESPESAS OPERACIONAIS

Pessoal 3.867.309,27

Serviços de Terceiros - P. Jurídica 4.593.134,17

Materiais 614.647,26

Gerais (água, luz, telefone, aluguel) 192.422,39

Tributárias/Financeiras 10.750,06

Total das Despesas 9.278.263,15

Resultado Operacional (3.825.197,29)

Total dos Investimentos 71.071,71

SADT externo

 
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Cont. Real. Cont. Real. Cont. Real. Cont. Real. Cont. Real. Cont. Real. Cont. Real. %

Diagnóstico por 
Radiologia 350 437 350 344 350 397 350 502 350 595 350 328 2.100 2.603 23,95

Diagnóstico por  
Ultrassonografia 960 865 960 870 960 847 960 842 960 844 960 881 5.760 5.149 -10,61

Diagnóstico por 
Endoscopia 170 146 170 150 170 138 170 171 170 166 170 95 1.020 866 -15,10

Métodos 
Diagnósticos em 
Especialidades

123 131 123 121 123 99 123 111 123 108 123 80 738 650 -11,92

Total 1.603 1.579 1.603 1.485 1.603 1.481 1.603 1.626 1.603 1.713 1.603 1.384 9.618 9.268 -3,64

Ambulatório Médico de Especialidades Catanduva - AME
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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 
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 comu-
nidade através da atuação de seus Departamentos 
nas áreas da saúde, educação, assistência social e co-
munitária.

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 2018, a 
Fundação Padre Albino, mantendo seu compromisso 
com a responsabilidade social investiu, com recursos 
próprios, R$ 13.421.738,52  nos dois hospitais.

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$ 2.423.733,80.

O Museu Padre Albino, que reúne a história e a 
memória da instituição, possui, ainda, uma Heme-
roteca especializada sobre a história de Catanduva, 
sendo fonte de consultas e pesquisas para estudan-
tes e interessados.

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

O Centro Universitário Padre Albino (UNIFIPA) 
oferece oito cursos de graduação e cursos de Pós-
Graduação e, através da Pró-Reitoria de Extensão e 
Assuntos Comunitários 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 

FUNDAÇÃO 
PADRE ALBINO

Fundação Padre Albino
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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 responsa-
bilidade social através de informações estruturadas. 
Serve como complemento às informações tratadas 
pelos demonstrativos financeiros tradicionais.

MISSÃO
Manter instituições no campo da saúde, da assis-

tência, da educação e da pesquisa científica, objeti-
vando 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.

VISÃO
Ser reconhecida como uma das melhores insti-

tuições filantrópicas com excelência em sua atuação 
nas áreas da saúde, assistência, ensino e pesquisa, 
com uma gestão transparente, empreendedora, sus-
tentável, atenta aos avanços tecnológicos e científi-
cos, atraindo e retendo talentos.

VALORES
• Comprometimento
• Empreendedorismo
• Profissionalismo
• Respeito
• Sustentação do seu histórico
• Trabalho em equipe
• Transparência

Dr. José Carlos Rodrigues Amarante
Presidente da Diretoria Administrativa

Fundação Padre Albino



Relatór io  de  At iv idades  e  B alanço S ocial  2018 -  Fundação Padre  Albino70

RESTAURANTE
O restaurante, instalado no Hospital Emílio 

Carlos, atende, para almoço, aos alunos do Centro 
Universitário Padre Albino (UNIFIPA) e colaboradores 
da Fundação, a preços subsidiados. Neste ano de 
2018 o restaurante serviu 76.402 refeições.

RH HUMANIZADO

O Departamento de Recursos Humanos (RH), em 
datas comemorativas, realiza trabalho humanizado 
e motivacional. Em datas comemorativas, como 
Natal, Carnaval, Outubro Rosa, Novembro Azul, Dia 
das Mães e dos Pais, é realizada decoração temática. 
A humanização é um diferencial competitivo para 

as empresas e essa prática interfere diretamente na 
identificação e no desempenho dos colaboradores. 
Um ambiente de trabalho saudável e tranquilo é um 
local propício para a geração de bons resultados. A 
preocupação para que o colaborador consiga manter 
o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal é um 
compromisso da Fundação Padre Albino.

GRUPO DE APOIO AO TRABALHADOR
Ação integrante do Planejamento Estratégico, 

o Grupo de Apoio ao Trabalhador tem o objetivo 
de capacitar o colaborador a identificar e gerenciar 
seu estilo de vida, motivando-o para que obtenha 
melhoria na qualidade de vida, bem como prevenir 
acidentes e doenças do trabalho, visando a sua 
integridade física, social e psicológica. Dentre as 
atividades desenvolvidas estão a psicoterapia 
individual e oficinas terapêuticas em grupo; 
atividades diversificadas com palestras, dinâmicas, 
atividades físicas, programa de promoção de saúde 
e adequações ergonômicas que favorecem o bem 
estar coletivo; apoio psicossocial; acompanhamento 
de funcionários afastados; visitas aos funcionários 
internados e visitas domiciliares e ações que 
interferem diretamente ou indiretamente na vida 
profissional. O GAT é composto por assistente social, 
psicóloga, educador físico e médico do trabalho, com 
supervisão e gestão do Setor Recursos Humanos.

DIRETORIA 
ADMINISTRATIVA

Diretoria Administrativa
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TREINO DE HABILIDADES

O GAT iniciou no dia 23 de fevereiro no 
AME Catanduva o “Treino de habilidades”, com 
a participação de 21 colaboradores. Na sala de 
treinamento, a atividade foi desenvolvida com foco 
em habilidades existenciais relacionadas ao corpo e à 
mente para maior qualidade de vida biopsicossocial.

DIAS MUNDIAL DO RIM E DA MULHER

Os dias Mundial do Rim e Internacional da Mulher 
foram comemorados com a campanha de prevenção 
“Saúde da mulher. Previna-se contra doenças renais”, 
destinada às mulheres trabalhadoras da instituição 
nos dias 07 de março no Hospital Padre Albino (HPA) 
e 08 no Hospital Emílio Carlos no período da manhã. 
No evento, parceria entre Serviço de Terapia Renal 
Substitutiva do HPA, Medicina do Trabalho da FPA 
e curso de graduação em Enfermagem da UNIFIPA, 
através de acadêmicos da terceira série integrantes 
da Liga de Semiologia, foram avaliados o IMC (índice 
de massa corporal), pressão arterial e glicemia, assim 
como investigados outros fatores de risco para a 
doença renal crônica. As mulheres avaliadas que 
apresentaram múltiplos fatores para a doença renal 
foram encaminhadas para a coleta de creatinina 
sérica. Foram atendidas 148 mulheres.

PROTEÇÃO RADIOLÓGICA
O Serviço Especializado em Engenharia de 

Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) 

participou no dia 22 de março, das 9h00 às 16h30 
horas, do treinamento de atualização “Proteção 
radiológica em ambiente hospitalar”, ministrado pelo 
físico responsável pelos serviços de radioproteção 
do Serviço de Medicina Nuclear do Hospital Padre 
Albino, Eduardo Tinois. O físico abordou conteúdos 
importantes sobre conceitos de física, definições dos 
tipos de raios de radiação ionizante, equipamentos 
de mensuração da radiação, equipamentos de 
proteção individual (EPIs), dosímetros, entre outros, 
além de citar o Hospital do Câncer de Catanduva no 
que se refere às proteções da radiação ionizante do 
acelerador linear. 

HIGIENE, LIMPEZA E MANUTENÇÃO
O SESMT realizou treinamento para os funcio-

nários do Serviço de Higiene e Limpeza/SHL e 
Setor de Manutenção do Câmpus Sede da UNIFIPA 
e funcionários do Serviço de Higiene e Limpeza/
SHL do Hospital Emílio Carlos no dia 05 de abril, às 
14h00. Durante as duas horas do treinamento foram 
abordados PGRSS - Plano de Gerenciamento de 
Resíduos de Serviços de Saúde, EPI - Equipamento 
de Proteção Individual (uso correto e higienização), 
Sinalização, EPC - Equipamento de Proteção Coletiva, 
NR 32 (adornos, alimentação, calçados fechados etc).

VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE

O Serviço Especializado em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho/SESMT realizou 
de 24 a 27 de abril campanha interna de vacinação 
contra vírus da Influenza (gripe) totalizando 1.370 
doses aplicadas em funcionários de 19 a 80 anos. 
No Hospital Emílio Carlos a vacinação ocorreu nos 
dias 24 e 25/04, das 6h30 às 11h00 e das 13h00 às 
16h00; no Ambulatório Médico de Especialidades 
Catanduva/AME, sob gestão da Fundação Padre 
Albino, no dia 25 de abril, das 9h00 às 15h00, e no 
Hospital Padre Albino nos dias 26 e 27, das 6h30 às 
11h00 e das 13h00 às 16h00. A vacina foi aplicada em 
funcionários, Médicos, Residentes e alunos do 5º e 6º 
anos de Medicina.
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BRIGADA DE INCÊNDIO

No dia 28 de março, o Serviço Especializado 
em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho/SESMT promoveu treinamento da Brigada 
de incêndio do Recanto Monsenhor Albino. O 
treinamento foi teórico e prático e os funcionários 
capacitados para combate a principio de incêndio e 
primeiros socorros.

De 14 a 17 de maio, o SESMT realizou treinamento 
da Brigada de Incêndio com os funcionários da 
Coordenadoria, Hospital Emílio Carlos e UNIFIPA. 
Os participantes receberam orientações de como 
prevenir sinistros e agir em caso de incêndio, saídas de 
emergência, sistemas de alarme, uso de mangueiras 
e hidrantes e procedimentos de evacuação de 
funcionários e pacientes.

A ARTE DE ENCANTAR O CLIENTE
Funcionários da Fundação participaram do 

treinamento “A arte de encantar o cliente” nos dias 
11 de abril, 09 e 16 de maio. Parceria do Núcleo de 
Educação Permanente com o SENAC Catanduva, o 
treinamento teve a duração de 6 horas.

ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES
O SESMT promoveu treinamento sobre a “NR 15 - 

Atividades e operações insalubres” dia 12 de abril, às 
9h30 e 13h30, para funcionários do AME Catanduva. 
O objetivo foi capacitar e reciclar a equipe de Enfer-
magem e do Serviço de Higiene e Limpeza daquela 
unidade sobre insalubridade. 13 colaboradores parti-
ciparam do treinamento, ministrado para atender ao 
cronograma de ações e plano anual de treinamentos.

ATENDIMENTO NOS BAIRROS
Em comemoração aos 100 anos do município e 

da chegada de Padre Albino a Catanduva, a Prefeitura 
Municipal e a Fundação Padre Albino realizaram, em 
parceria, a atividade “100 anos - Ação nos bairros: 
Fundação Padre Albino e Prefeitura de Catanduva 
comemorando os 100 anos com a população”. A 
ação foi desenvolvida nos bairros Bom Pastor, Nova 

Catanduva e Jardim Alpino nos meses de maio, junho 
e agosto. Das 9h00 às 12h00, os Departamentos 
mantidos pela Fundação e Secretarias do município 
orientaram e atenderam a população, além de 
proporcionarem atividades esportivas e de lazer.

SIPAT

De 22 a 24 de maio, as Comissões Internas de Pre-
venção de Acidentes (CIPA) do Hospital Emílio Carlos, 
UNIFIPA e Coordenadoria promoveram a SIPAT (Se-
mana Interna de Prevenção de Acidentes de Traba-
lho). A programação proporcionou aos funcionários 
dinâmica organizada pela Cia. de Humor e Improviso 
“Os Bardoso”, as palestras “A importância da saúde 
psíquica dentro da empresa”, com a psicóloga Mi-
chele Pereira da Silva, e “Desenvolvimento Humano”, 
com a coordenadora de atendimento e comunicação 
do SESC, Helenir Hernandes Kuschnaroff, e a peça 
teatral da equipe “Sobrado Verde”. Todos os colabo-
radores das unidades foram convidados a participar 
das atividades.

QUALIDADE DE VIDA
O Núcleo de Educação Permanente (NEP) realizou 

no dia 06 de julho treinamento com funcionários 
do Colégio Catanduva sobre “Qualidade de vida”. 
Os participantes fizeram sessão de relaxamento e 
através de desenhos e colagens produziram trabalho 
artístico sobre o tema e todos mencionaram o seus 
desejos para obter melhoria na qualidade de vida. 
A atividade objetivou reduzir o stress e a ansiedade, 

Diretoria Administrativa
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aumentar o bem estar emocional, buscando a 
compreensão de si e o reconhecimento do que faz 
cada um feliz.

DIÁLOGO DE SEGURANÇA
O SESMT realizou no Colégio Catanduva o 

“Treinamento de diálogo de segurança”, previsto no 
Plano anual de treinamento de 2018 do Núcleo de 
Educação Permanente. A atividade aconteceu no dia 
04 de julho e abordou procedimentos em casos de 
acidentes de trabalho, procedimentos na entrega 
de atestados e o uso correto dos equipamentos de 
proteção individual (EPI).

OFICINA DE ACOLHIMENTO

O GAT realizou nos hospitais Padre Albino e 
Emílio Carlos o projeto “Oficina de acolhimento 
ao colaborador”, elaborado com a finalidade de 
aplicar o conceito de psicoterapia breve, de forma 
grupal, ao maior número possível de funcionários, 
promovendo o acolhimento e a escuta ativa. O tema 
foi “Esgotamento profissional”, realizado no dia 21 
de agosto no “Padre Albino” e 27 e 30 no “Emilio 
Carlos”. A oficina terminou com a “terapia culinária” e 
a produção de bombons de leite ninho.

UNIÃO CONTRA A INFLUENZA
Diante dos casos da gripe H1N1, causada pelo 

vírus Influenza A (H1N1), registrados no município 
e óbitos, além, principalmente, do baixo número de 

pessoas vacinadas, a Fundação Padre Albino, através 
de seus hospitais Padre Albino e Emílio Carlos (HEC), 
se uniu à Prefeitura de Catanduva, à Secretaria 
Municipal de Saúde e hospitais São Domingos e 
Mahatma Gandhi para o lançamento de campanha 
de conscientização.

Técnicos da área da saúde da Fundação e dos 
outros órgãos tiraram dúvidas sobre a doença e a 
vacinação para que a população fosse esclarecida 
dos riscos e das falsas informações. Campanha 
publicitária foi veiculada na imprensa local.

FUNDAÇÃO NA PRAÇA

O evento “Fundação Padre Albino na praça”, 
realizado no dia 22 de setembro, na Praça Monsenhor 
Albino, reuniu centenas de pessoas que prestigiaram 
as diversas atividades dos Departamentos da 
Fundação que marcaram o encerramento da Semana 
Monsenhor Albino 2018. Durante toda a manhã as 
pessoas foram orientadas, atendidas, fizeram vários 
tipos de exames, participaram de sorteios e de 
atividades de lazer, como apresentações de músicas 
e danças.

Diretoria Administrativa
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VOLUNTARIADO
A Fundação Padre Albino possui grupos de 

voluntários. 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, formada 
por grupo de empresários, que vem reformando alas 
do Hospital Emílio Carlos; o Ateliê “Amor ao próximo” 
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).

CONCURSOS

Quatro concursos, com premiação, foram realiza-
dos em comemoração aos 100 anos da chegada de 
Padre Albino a Catanduva.

O 1º Concurso de Desenho Infantil “A importância 
de Padre Albino para minha cidade e minha família”, 
em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, 
recebeu 1.463 desenhos de crianças de 03 a 06 anos 
de idade, do Maternal, Jardim I e Jardim II. Os três 
desenhos vencedores ganharam um tablet cada.

O concurso de curta-metragem “Perpetuando 
a solidariedade” teve dez vídeos inscritos. O aluno, 
o professor e a escola vencedora ganharam celular, 
tablet e data show, respectivamente. Os alunos 
classificados em segundo e terceiro lugares, celulares.

O concurso musical “Resgatando e mantendo 
viva a memória de Monsenhor Albino” envolveu 
alunos do 8º ano do Ensino Fundamental do Colégio 
Catanduva. Eles compuseram dez músicas, sendo 
quatro selecionadas para a final e três classificadas. 
Todos receberam mimo, certificado e medalha.

O 4º concurso de redação “Pequenos gestos, 
grandes ações” premiou alunos participantes do 5º 
ano do Ensino Fundamental de 14 escolas municipais 
e seis escolas particulares do município. Cada 
instituição de ensino selecionou uma redação para 
representá-la no concurso. Não houve classificação; 

as redações selecionadas foram premiadas com 
R$ 100,00 e uma bicicleta sorteada entre os alunos 
presentes, excetuando os do Colégio Catanduva.

HISTÓRIA DE ENTIDADES

Dentro da programação dos 100 anos da 
chegada de Padre Albino, placas foram instaladas 
nos departamentos mantidos pela Fundação e em 
entidades criadas por influência e/ou estímulo do 
sacerdote, com o objetivo de manter viva a memória 
e ressaltar a importância dele para a cidade. As placas, 
de 20x25cm, possuiam tecnologia QRCode, código 
de barras bidimensional facilmente escaneado por 
celulares equipados com câmera. Esse método levou 
a pessoa para o site dos 100 anos da chegada de 
Padre Albino, onde foi possível conhecer a história 
daquela entidade.

Ao todo foram mais de 25 placas instaladas no 
Hospital Padre Albino, Hospital Emílio Carlos, Museu 
Padre Albino, Recanto Monsenhor Albino, Padre 
Albino Saúde, UNIFIPA - Câmpus Sede e Câmpus São 
Francisco, Colégio Catanduva, Colégio Nossa Senhora 
do Calvário (Colegião), Coleginho, Lar Ortega-Josué, 
Casa da Criança Sinharinha Netto, Vila São Vicente de 
Paulo, Santuário Nossa Senhora Aparecida, Capela 
São Bento e Igreja Matriz de São Domingos.

TREINAMENTOS

No dia 11 de julho, o Núcleo de Educação 
Permamente/NEP promoveu o treinamento “Ética, 
trabalho em equipe e atendimento ao cliente” 

Concurso de música do Colégio Catanduva.
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para os auxiliares de enfermagem, administrativos 
e recepcionistas da Fundação Padre Albino. 
Os treinamentos ocorrem periodicamente e já 
haviam sido realizados no Ambulatório Médico de 
Especialidades (AME), no Centro Universitário Padre 
Albino - UNIFIPA, na Coordenadoria Geral e no Padre 
Albino Saúde (PAS).

O NEP realizou treinamento com os integrantes 
do NAL (Núcleo de Apoio aos Líderes) no final de 
julho com o tema “Quem não comunica, não lidera”. 
A palestra, na Sala do Glaucoma do Hospital Emílio 
Carlos e no Anfiteatro Padre Albino, foi ministrada 
pela consultora organizacional Neiriery Politando, 
que abordou a importância da comunicação e 
da liderança na gestão e no desenvolvimento de 
líderes assertivos em sua forma de se comunicar e 
se relacionar com seus clientes internos e externos, 
além de estimular os resultados em suas equipes.

Nos dias 21 e 24 de agosto e nos dias 03, 04, 25 
e 27 de setembro o treinamento foi “Atendimento 
na área da saúde” objetivando a otimização do 
atendimento ao paciente, além do aprimoramento 
das relações internas, buscando uma equipe mais 
motivada, gerando confiança, satisfação e melhoria 
na qualidade do atendimento e dos serviços 
prestados. O treinamento proporcionou oficina 
prática com cabeleireiro, cabeleireiras e consultora de 
beleza e dele participaram recepcionistas, porteiros 
e auxiliares administrativos do AME, HEC, HPA e PAS.

Nos dias 13 e 14 de novembro foi promovido 
novo treinamento com o tema “A liderança e o 
relacionamento interpessoal como fator motivacional 
na Gestão Empresarial”, ministrado pelo docente da 
UNIFIPA Prof. Me. Paulo Marques.

BRIGADA DE INCÊNDIO
O Serviço Especializado em Engenharia de 

Segurança e em Medicina do Trabalho/SESMT 
participou de curso de Instrutores de Brigada de 
Incêndio em São José do Rio Preto/SP nos dias 20 e 
21 de julho. No curso foram aprimoradas técnicas no 
combate a princípio de incêndio que o setor ministra 
aos funcionários da Fundação e que são muito 
importantes em casos de sinistros.

GINCANA SOCIOEDUCATIVA
A Fundação Padre Albino realizou a partir de 

agosto a I Gincana Socioeducativa da Solidariedade, 
que encerrou as comemorações dos 100 anos da 
chegada de Padre Albino a Catanduva. A gincana 
interna contou com provas e desafios objetivando 
a promoção da solidariedade e integração dos 
funcionários. De agosto a novembro, as equipes 

compostas por funcionários tiveram provas mensais, 
de caráter social, com arrecadação de produtos de 
higiene e limpeza, alimentos não perecíveis, entre 
outros, para o HCC, hospitais Padre Albino e Emílio 
Carlos, Recanto Monsenhor Albino e Ateliê “Amor ao 
próximo”, formado por voluntárias do Hospital de 
Câncer de Catanduva. 

As oito equipes arrecadaram 2.240 produtos 
alimentícios e 7.951 produtos de higiene e limpeza.

SEMANA DO ALEITAMENTO MATERNO
Em parceria, a UNIFIPA e os hospitais Emílio Carlos 

e Padre Albino promoveram nos dias 09 e 10 de 
agosto palestras alusivas à Semana do Aleitamento 
Materno, que teve como temática “Amamentação - 
alicerce da vida”. Alunos do curso de Enfermagem, 
sob supervisão de docente, e profissionais de saúde 
do Banco de Leite Humano do HPA orientaram 
sobre o aleitamento materno para puérperas no 
alojamento do hospital no dia 09 e no dia 10 para 
gestantes no Ambulatório de pré-natal do HEC. No 
dia 10 foi realizado o II Simpósio de Amamentação 
no Anfiteatro Padre Albino.

PLANTANDO SOLIDARIEDADE

Integrante da programação do centenário da 
chegada de Padre Albino a Catanduva, no dia 24 
de outubro foi realizado o projeto “Há cem anos 
plantando solidariedade”, em parceria com a 
Secretaria Municipal de Educação. Baseado na obra 
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“A árvore das lembranças”, de Britta Teckentrup, que 
celebra a vida e ajuda no resgate das lembranças das 
pessoas amadas, o projeto plantou 100 mudas de 
ipês no entorno do Hospital Emílio Carlos. A atividade 
começou com a recepção aos 27 alunos de escola de 
Ensino Fundamental do município, que participaram 
de brincadeiras recreativas, seguidas de lanche. 
Depois, as crianças plantaram algumas mudas de 
ipês e os convidados, de posse das mudas e placas 
com o nome dos entes queridos homenageados, 
plantaram os ipês no entorno do hospital.

SETEMBRO AMARELO
A Fundação Padre Albino, através dos hospitais 

Padre Albino, Emílio Carlos, de Câncer de Catanduva 
e do Centro Universitário Padre Albino, promoveu em 
setembro campanha interna de conscientização do 
suicídio denominada “Setembro Amarelo”. Cartazes 
foram distribuídos nas unidades e peças digitais de 
conscientização divulgadas nas mídias internas e 
redes sociais.

NOVEMBRO AZUL 

Com o objetivo de conscientizar o público 
masculino sobre a importância da prevenção do 
câncer de próstata, a Fundação Padre Albino, através 
dos hospitais de Câncer de Catanduva, Padre Albino e 
Emílio Carlos, UNIFIPA e Padre Albino Saúde, realizou 
em novembro a campanha “Novembro Azul: deixe 
sua consciência crescer junto com o seu bigode”. O 
objetivo foi incentivar os homens acima dos 50 anos 
e 45 anos, em caso de histórico familiar, a fazerem 
o exame de prevenção, que pode ser o de sangue 
(dosagem PSA) ou toque retal.

OFICINA DE YOGA

Em parceria com o SESC Catanduva, o Núcleo de 
Educação Permanente (NEP) promoveu oficina de 
yoga para funcionários nos dias 22 de novembro, 
no Anfiteatro Padre Albino, e no dia 29, na Sala de 
Ginástica, Danças e Lutas da UNIFIPA.

CONSCIENTIZAÇÃO

No dia 20 de novembro, o cirurgião oncologista Dr. 
Ugo Vicente ministrou palestras em diversas unidades 
das Indústrias Reunidas Colombo (MIAC, Cotrame, 
Aemco e Fundição Colombo), com sede em Pindorama 
e filial em Catanduva, e no Grupo Energisa, responsável 
pela distribuição de energia elétrica a Catanduva. 
Tendo como foco o Novembro Azul, a conscientização 
foi para o público masculino, com informações sobre 
prevenção, diagnóstico e tratamento da doença.

COMBATE À DENGUE
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Integração
Novos funcionários admitidos 458

1200

1400

66

150

822

133

Núcleo de Educação Permanente

On The Job

Treinamentos externos

SESMT
(Serviço Especializado em Engenharia
de Segurança e Medicina do Trabalho)

Liderança

Promoções internas
Recrutamentos internos

TREINAMENTOS ALGUNS TEMAS MINISTRADOS
Nº DE

COLABORADORES
PARTICIPANTES

Benefícios, Manuais, Normas e Rotinas. Para os funcionários do Serviço 
de Enfermagem, treinamentos práticos e teóricos em laboratório, antes 
de serem liberados para assistência.

Treinamentos práticos para o Serviço de Enfermagem, aula de Yoga, 
Transmissão de Conhecimento, treinamentos in loco, Grupo de 
ansiedade.

Biossegurança; Utilização de EPI’s; Descarte de Resíduos Hospitalares; 
Explicação sobre Mapas de Riscos Ambientais; Insalubridade; NR32; 
Brigada de Incêndio e CIPA.

Programa para Desenvolvimento de Líderes, Coach, Núcleo de Apoio 
aos Líderes.

Atendimento na área de saúde, gerontologia, Parada Breve Cuidando de 
Mim, Cateterismo Vesical, Alta Responsável, Camareira Hospitalar, 
Protocolo Morte Encefálica, Gerenciamento de tempo.

Marketing Digital, Simpósio Segurança, 17º Audhosp, Portaria 
Normativa MEC 15/2017, Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva, 
Gestão da Qualidade, Auditoria e Acreditação Hospitalar, Feira Food 
Service, Congresso Brasileiro OPME, Cebas.

Promoções por Méritos; Transferência de uma posição para outra; 
Promoção de funcionário de um nível para outro; Promoções de um 
cargo para outro.

Os Departamentos da Fundação Padre Albino 
realizaram, em parceria com a EMCAa (Equipe 
Municipal de Combate ao Aedes aegypti), mutirão de 
limpeza alusivo ao “Dia D” de combate à dengue no 
dia 30 de novembro. Funcionários se concentraram 
defronte ao AME Catanduva para orientações e se 
dirigiram aos Departamentos para um arrastão. 
Participaram o AME Catanduva, Hospital Emílio 
Carlos, Hospital Padre Albino e a UNIFIPA. Todos os 
locais de possível criadouro foram vistoriados.

TREINAMENTOS
O Setor de Recursos Humanos, em parceria com 

o Núcleo de Educação Permanente, realizou treina-
mentos de capacitação profissional, práticos e teóri-
cos em diversas áreas, treinamentos comportamen-
tais e treinamentos de liderança para os funcionários. 

Em parceria com outros departamentos (SESMT, 
Grupo de Apoio ao Trabalhador, CCIH, Núcleo de 
Qualidade e Núcleo de Educação Permanente) realiza 
a Integração para os novos funcionários na data 
de admissão, orientando sobre as normas, rotinas, 
benefícios, missão, visão e valores da Fundação 
Padre Albino, apresentando o Manual de Integração 

e Programa contra Assédio Moral. Os treinamentos 
foram ministrados durante a jornada de trabalho.

O Serviço Especializado em Engenharia de 
Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) promoveu 
treinamentos para funcionários, orientando-os sobre 
temas relacionados às suas atividades. As ações de 
capacitação e treinamento são direcionadas para 
atenuar os riscos com relação à segurança e a saúde 
no trabalho. Essa proposta de consolidar uma gestão 
integrada da saúde, segurança e qualidade de vida 
dos profissionais também envolve ações como 
inspeções periódicas para garantir boas condições 
ergonômicas e ambientais.

O Departamento de Recursos Humanos da Fun-
dação Padre Albino realizou no período processo de 
Recrutamento Interno (RI). Estudos apontam que o 
recrutamento interno aproveita melhor o potencial 
humano das organizações, motiva e encoraja o de-
senvolvimento profissional, incentiva a permanência 
e fidelidade dos funcionários e aproveita os investi-
mentos da organização em treinamento.

No quadro abaixo, o número de funcionários 
que participaram dos treinamentos, que totalizaram 
40.183 horas.
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HOSPITAL
PADRE ALBINO

(SUS, PARTICULAR E CONVÊNIOS)

ATENDIMENTO
O hospital registrou 12.785 internações e 

61.873 atendimentos de Urgência e Emergência. O 
Laboratório de Análises Clínicas fez 485.537 exames.

AMBIÊNCIA

O hospital adquiriu sete novos aparelhos 
de ar-condicionado e sete refrigeradores tipo 
“frigobar” para a enfermaria “Posto III”, destinada aos 
atendimentos particulares e de convênios creden-
ciados, com o objetivo de promover ambiente cada 
vez mais humanizado, oferecendo acomodações 
de qualidade e que atendam da melhor forma as 
expectativas dos pacientes, acompanhantes, visitan-
tes e colaboradores.

NOTA MÁXIMA EM HUMANIZAÇÃO
A humanização no hospital recebeu nota 

máxima na avaliação do SUStentáveis, programa 
do Governo do Estado de São Paulo, referente ao 
segundo trimestre de 2018. A Diretoria Regional de 
Saúde (DRS XV) de São José do Rio Preto ressaltou o 
excelente trabalho que vem sendo desempenhado 
pela equipe no atendimento humanizado.

SEGURANÇA DO PACIENTE-I 
O hospital está envolvido no Projeto Colaborativo 

“Melhorando a segurança do paciente em larga 
escala no Brasil”, que atua em 120 hospitais com 
Unidades de Terapia Intensiva Adultas (UTI-A) do 
SUS. O projeto, pioneiro no país, visa promover 
o suporte técnico e metodológico para que os 
hospitais possam implementar ou melhorar o seu 
desempenho na segurança do paciente no que diz 
respeito as infecções hospitalares reduzindo seus 
índices em 50% em até três anos.

Para ser incluso no projeto, promovido pelo 
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional 
do Sistema Único de Saúde (PROADI/SUS), o HPA 
participou de processo seletivo e foi selecionado 
para ter acompanhamento, apoio e consultoria do 
Hospital Albert Einstein, que é um dos seis Hospitais 
Apoiadores do PROADI. Todos os funcionários 

Hospital Padre Albino
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da UTI estão envolvidos no projeto e participam 
semanalmente de web conferências para troca de 
informações e correções de rotas.

SEGURANÇA DO PACIENTE-II
Com o objetivo de compartilhar da experiência 

de vários hospitais para a melhoria da segurança 
do paciente, funcionários do hospital participaram, 
no dia 26 de outubro, na Faculdade de Medicina de 
São José do Rio Preto (Famerp), do IX Simpósio de 
Segurança do Paciente em Enfermagem. Com o tema 
“Cuidado centrado no paciente”, o hospital relatou 
experiências da inserção da família/acompanhante 
na UTI adulta através do projeto Visita Estendida.

DIA DAS MÃES

No dia 12 de maio, véspera de Dia das Mães, 
através de parceria entre o hospital e o Boticário, 
as mães internadas foram presenteadas com um 
mimo entregue junto ao café da manhã pelos 
funcionários do hospital. A emoção foi grande entre 
as homenageadas.

QUEIMADURAS
Na Praça Monsenhor Albino, no dia 09 de junho, o 

hospital realizou campanha de combate e prevenção 
de queimaduras. Os profissionais participantes 
da ação abordaram temas como prevenção e 
cuidados com queimaduras, distribuindo folhetos 
informativos e ilustrativos. A Liga de Cirurgia Plástica 
do curso de Medicina da UNIFIPA contribuiu com a 
ação, com exemplos de ações cotidianas que podem 
causar impactos irreversíveis, como explosões em 
churrasqueiras, líquidos quentes, fogos de artifício 
etc.

FESTA JUNINA
O setor de Hemodiálise realizou no dia 15 

de junho sua tradicional festa junina voltada aos 
pacientes. Com chocolate quente, pipoca, sanfoneiro 
e doces típicos todos os enfermeiros, técnicos e 

auxiliares, vestidos a caráter, participaram da ação e 
animaram o ambiente.

NOVOS APARELHOS

O setor de Hemodiálise passou por reformas 
de ampliação para melhor atender os seis novos 
pacientes atendidos por dia. Ampliação se deu em 
função da aquisição de quatro aparelhos com verba 
parlamentar de R$ 200 mil da deputada estadual 
Beth Sahão. Com a complementação desse valor 
pela Fundação Padre Albino foi possível a aquisição 
de mais dois equipamentos.
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dos vínculos e o reconhecimento da instituição, como 
as salas de pré-parto, parto e Maternidade. A futura 
mamãe também participou de ensaio fotográfico, 
com cenário e roupa específica. Posteriormente, 
as fotos foram entregues em álbum institucional 
personalizado.

VISITA MONITORADA 

O hospital ofereceu o programa Visita Monito-
rada ao público-alvo que se interessar. A visita 
contribui com a redução da ansiedade e auxilia na 
desmistificação do parto normal e do aleitamento 
materno. O conhecimento prévio das normas 
institucionais, o estímulo à cidadania das usuárias e 
a vinculação da gestante à maternidade são pontos 
considerados importantes para a humanização do 
atendimento.

HORA DO PARTO
O hospital possui a cama PPP (pré-parto, parto 

e pós-parto), facilitadora dos procedimentos para o 
parto normal ou natural, que possibilita à paciente 
a escolha da posição mais confortável para o parto. 
Dentre os métodos não farmacológicos de alívio 
da dor que ajudam na evolução do trabalho de 
parto praticados pela Maternidade do hospital está 
a deambulação da parturiente, ou seja, o caminhar 
da gestante que favorece a acomodação do feto na 
pelve materna pela ação da gravidade, melhorando a 
oxigenação fetal e auxiliando na evolução do trabalho 
de parto. Além disso, são utilizadas estratégias 
como o banho de chuveiro, a bola obstétrica, o 
cavalinho, entre outras, que são consideradas 
eficazes e benéficas à mulher em trabalho de parto, 
pois reduzem as dores e proporcionam conforto e 
relaxamento, dentre outros aspectos positivos.

HORA DO PSIU

Os procedimentos médicos e o ambiente hospi-
talar podem gerar estresse ao recém-nascido e como 
forma de humanização do atendimento, a UTI Neo-
natal  pratica a “Hora do Psiu”, momento de silêncio 
com baixa luminosidade e apenas procedimentos 
essenciais, contribuindo com o repouso do bebê e, 
consequentemente, auxiliando na estabilização do 
estado de saúde, sendo o sono importante para o 
desenvolvimento neurológico.

ALEITAMENTO MATERNO

Quanto mais prorroga-se o início do aleitamento 
materno, maiores são as chances da mortalidade 
neonatal causada por infecções. O projeto 
Aleitamento Materno na Primeira Hora de Vida 
incentiva o aleitamento materno na primeira hora de 
vida do bebê, sendo que muitas amamentações são 
realizadas ainda na sala de parto.

MAMÃE CORUJA
Com o propósito de envolver equipe e gestantes, 

o projeto Mamãe Coruja promoveu o estreitamento 

Hospital Padre Albino
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ATENDIMENTO
O hospital, que atende exclusivamente pelo SUS, 

registrou 5.646 internações e 90.079 atendimentos 
no seu Ambulatório de Ensino. O Laboratório de 
Análises Clínicas fez 771.902 exames.

POSSO AJUDAR?

Pensando no melhor atendimento aos seus 
pacientes, acompanhantes e visitantes, o hospital 
implantou o programa “Posso ajudar?” O serviço 
é diferenciado, com profissional dedicado a sanar 
dúvidas sobre processos internos, procedimentos ou 
direcionamento logístico. O balcão de atendimento, 
com recepcionista, está localizado na Recepção, com 
horário de funcionamento das 7h00 às 15h00, de 
segunda a sexta-feira.

TREINAMENTO
Nos dias 22 e 23 de janeiro, às 7h30 e 16h00, foi 

ministrado treinamento sobre manejo da dengue, 
zika e chikungunya pelo Dr. Sílvio César Perpétuo 
Ribeiro e Enfª Rosana Marcelino Braz, ambos da 
Equipe da Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar do hospital. Tendo como público alvo a 
Equipe de Enfermagem e a Equipe Multiprofissional, 
o treinamento teve a duração de 40 minutos.

CAPACITAÇÃO
Grupo de funcionários participou do V Curso 

Básico de Gerontologia, organizado pelo Instituto 
Paulista de Geriatria e Gerontologia – IPGG, que teve 
como objetivo a capacitação de profissionais para 
a atenção integral e integrada à saúde do idoso e o 
desenvolvimento educacional em gerontologia. As 
aulas tiveram início no dia 9 de março e terminaram 
em 07 de dezembro. O desenvolvimento dos 
profissionais do hospital em Gerontologia contempla 
uma das exigências do programa “Amigo do Idoso”.

MATERIAL DE LIMPEZA
No dia 9 de abril, a equipe do Serviço de Higie-

ne e Limpeza recebeu o treinamento “Segurança no 
manuseio de produtos químicos e limpeza de super-
fície”, ministrado por Wagner Bueno Motta. No trei-

(ATENDIMENTO 100% SUS)

Hospital Emílio Carlos
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namento os funcionários foram capacitados sobre a 
diluição correta dos saneantes e a limpeza das super-
fícies para que não haja desperdício de produtos.

COMBATE AO ABUSO INFANTIL
A psicóloga Daniela Jacomin e a assistente 

social Maria Nacci, do Comitê do Idoso do hospital, 
participaram de atividade no Projeto 3ª Idade da 
UNIFIPA no dia 17 de maio sobre o Dia Nacional 
de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes - 18 de maio. Durante o bate 
papo, as profissionais apontaram os desafios e as 
responsabilidades de todos em combater esse crime.

ATENDIMENTO PRIORITÁRIO

O hospital iniciou no dia 25 de junho o atendi-
mento de prioridade por idade, seguindo a alteração 
no Estatuto do Idoso, que estabelece prioridade es-
pecial - Lei nº 13.466/2017 para pessoas com mais 
de 80 anos em relação aos demais idosos. Nos dias 
19 e 20 de junho, os funcionários dos Ambulatórios 
do hospital receberam orientações para o início do 
atendimento do Núcleo de Educação Permanente 
(NEP) da Fundação Padre Albino.

VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO
No dia 7 de junho, as técnicas Daniela Jacomin 

Zampieri, psicóloga, e Maria Nacci, assistente social, 
iniciaram as ações permanentes de capacitação e 
orientação aos acompanhantes dos pacientes idosos 
internados. Em roda de conversa na Ala Verde elas 

falaram sobre os tipos de violência contra o idoso, 
incentivando uma reflexão sobre os cuidados e as 
responsabilidades enquanto sociedade civil, ressal-
tando os contextos familiares, não culpabilizando a 
família que, dependendo do caso também encontra-
-se em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, 
mas reforçando e fortalecendo o cuidador através da 
escuta e do acolhimento humanizado para que ele 
consiga desempenhar o papel protetor.

MEDICINA PALIATIVA

O hospital implantou no mês de julho o Serviço 
de Medicina Paliativa, tornando-se um dos pioneiros 
no interior do Estado de São Paulo a oferecer o 
atendimento por meio da contratação da médica 
paliativista Mariana Ramires de Lima Fachini.

A “Medicina Paliativa” ou “Cuidados Paliativos” 
é uma abordagem integral e multiprofissional de 
pacientes e seus familiares, frente a uma doença 
incurável, promovendo melhora da qualidade de 
vida, controle e prevenção de sintomas e o alívio 
do sofrimento em todas as suas dimensões (física, 
psíquica, social e espiritual).

SENSIBILIZAÇÃO PARA O ENVELHECIMENTO

Com o objetivo de sensibilizar seus funcionários e 
a população, o hospital realizou, entre os dias 17 e 20 
e 23 e 25 de julho, no Complexo Esportivo da UNIFIPA, 
o Circuito de Sensibilização para o Envelhecimento, 
para maior compreensão acerca das limitações 

Hospital Emílio Carlos
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decorrentes do processo de envelhecimento e 
promover nova cultura de atendimento à pessoa 
idosa, melhorando a qualidade e eficiência dos 
serviços de saúde prestados a este público. O circuito 
teve cinco estações para visitação e dinâmicas: 1) 
Dificuldades de audição e visão; 2) Dificuldades de 
locomoção e equilíbrio; 3) Diminuição de olfato e 
paladar; 4) Perda de autonomia e 5) reflexão sobre 
o envelhecimento e a importância do atendimento 
humanizado ao idoso.

FESTA JULINA

Dia 27 de julho, o Setor de Quimioterapia promo-
veu festa julina para os pacientes em tratamento e 
seus familiares. Em uma manhã descontraída, funcio-
nários e voluntários serviram comidas e bebidas em 
meio à decoração temática e música típica.

HUMANIZAÇÃO
De acordo com avaliação promovida no segundo 

semestre pela Diretoria Regional de Saúde (DRS XV) 
de São José do Rio Preto, o hospital foi nota máxima 
no quesito Humanização do indicador A11 do Pro-
grama Santa Casa SUStentáveis. O conceito ressalta a 
dedicação e o comprometimento da equipe no aten-
dimento humanizado a todos os pacientes, acompa-
nhantes e visitantes.

ACOLHIMENTO

Em parceria com o curso de Pedagogia da UNIFI-
PA, o hospital revitalizou o espaço de leitura destinado 

a pacientes e acompanhantes que aguardam atendi-
mento, com o objetivo de estimular a leitura e promo-
ver o acolhimento. O espaço fica próximo ao Ambula-
tório de Ortopedia e Laboratório de Análises Clínicas. 
Na revitalização, o espaço recebeu nova cor, novos 
livros e brinquedos arrecadados em bom estado.

SETEMBRO VERDE

Dia 04 de setembro, às 9h30, no saguão central 
do hospital, foram encerradas as ações de conscien-
tização do “Setembro Verde - Inclusão e Direitos da 
Pessoa com Deficiência” com apresentação do coral 
da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excep-
cionais. Cerca de 20 jovens, sob a regência do Mestre 
Evandro Ap. Maria, cantaram músicas populares e 
com mensagens inclusivas, animando os pacientes, 
acompanhantes e funcionários. Após a apresenta-
ção, os integrantes do coral foram homenageados 
com brindes, chocolates e mensagens de carinho.

HOMENAGEM A IDOSOS
Comemorado no dia 1º de outubro, o Dia do Ido-

so foi celebrado no saguão dos Ambulatórios, com 
dinâmicas elaboradas pelo GAT (Grupo de Apoio ao 
Trabalhador), apresentação de dança do grupo da 
Terceira Idade da Coordenadoria de Inclusão Social 
e entrega de mimos aos idosos presentes. Partici-
param da ação o Comitê do Selo Hospital Amigo do 
Idoso, o GAT, Núcleo de Educação Permanente e o 
Serviço Social.

OUTUBRO ROSA
No dia 10 de outubro, as pacientes do Ambulatório 

de Ginecologia e Obstetrícia foram presenteadas com 
café da tarde e mimos alusivos às comemorações do 
Outubro Rosa, mês de conscientização do câncer de 
mama. A ação foi parceria entre os profissionais do 
ambulatório e laboratório de medicamentos.

CONSCIENTIZAÇÃO 
O hospital promoveu no dia 23 de outubro 

conscientização sobre o câncer de mama, alusivo 

Hospital Emílio Carlos
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ao Outubro Rosa, para 43 funcionárias dos setores 
de Rouparia e Higiene e Limpeza. As funcionárias 
interagiram através de dinâmica sobre a importância 
da mulher cuidar de si, além da casa, marido e filhos.

CAFÉ 
O setor de Quimioterapia e a AVCC (Associação 

Voluntária de Combate ao Câncer) promoveram, 
no dia 24 de outubro, café especial alusivo ao 
Outubro Rosa para as pacientes em tratamento. As 
participantes assistiram a apresentação do Coral do 
CPP (Centro do Professorado Paulista), degustaram 
guloseimas e participaram de oficina de maquiagem 
e de amarração de turbante.

ORIENTAÇÕES

Equipe de engenharia clínica realizou, no 
hospital, de 22 a 31 de outubro, o workshop “Papel 
da Engenharia Clínica na segurança do paciente” 
com o objetivo de orientar sobre a utilização correta 
e padrões de calibração dos equipamentos médico-
hospitalares importantes para a segurança do 
paciente. De 22 a 25 de outubro, a equipe promoveu 
orientações nos setores de internação e ambulatórios; 
no dia 26, exposição dos equipamentos no corredor 
principal do hospital e de 29 a 31, na UTI e no Centro 
Cirúrgico.

Os equipamentos apresentados foram Monitor 
Multiparamétrico (controla os sinais vitais), Bomba 
de Infusão (infusão automática de medicamentos), 
Cardioversor (reanimação) e o Esfigmomanômetro 
(aferição de pressão).

APRESENTAÇÃO PESSOAL
O NEP (Núcleo de Educação Permanente) da 

Fundação Padre Albino promoveu workshop com os 
funcionários do hospital, no início de dezembro, sobre 
apresentação pessoal. No treinamento, o Núcleo 
visou trabalhar os sensos de comunicação, postura, 
etiqueta e imagem profissional dos funcionários das 
portarias, recepção, copa, enfermagem e auxiliares 
administrativos. Os participantes ainda contaram 
com oficina de corte de cabelo e auto maquiagem e 
receberam kits de beleza e cuidados pessoais.

VESTIÁRIOS PARA FUNCIONÁRIOS

O hospital inaugurou no dia 14 de novembro 
dois novos vestiários de uso exclusivo para funcioná-
rios. Divididos em feminino e masculino, os vestiários 
contam com armários, sanitários e chuveiros,  aten-
dendo as normas da NR32, proporcionando segu-
rança aos usuários, que não devem usar vestimentas 
inapropriadas em áreas insalubres.

O Hospital Emílio Carlos já conta com vestiário no 
almoxarifado, UTI e Centro Cirúrgico e terá também 
na Radioterapia/Hospital de Câncer de Catanduva, 
contemplando a todos os colaboradores.

DIA DA CRIANÇA
Pacientes do Ambulatório de Ortopedia Pediá-

-trica foram surpreendidos no dia 10 de outubro com 
comemoração do Dia da Criança. Todos os funcioná-
rios estavam caracterizados para a ação, com músi-
cas infantis na sala de gesso, pipoca, distribuição de 
bexigas e mimos para as crianças atendidas.

Hospital Emílio Carlos
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BOAS PRÁTICAS
As equipes das Comissões de Controle de Infecção 

Hospitalar (CCIH) dos hospitais desenvolveram dois 
manuais especiais para seu público: Orientação 
ao paciente cirúrgico e Prevenção a infecções 
relacionadas à assistência à saúde. O primeiro traz 
informações relevantes ao paciente sobre como 
proceder antes e depois de cirurgia e os sintomas e 
cuidados que a pessoa deve ter após a sua saída do 
hospital. Já o segundo, direcionado a acompanhantes 
e visitantes, explica como se comportar para que 
os pacientes não sejam expostos a uma possível 
infecção. Os guias trazem uma leitura dinâmica e bem 
ilustrativa para compreensão das mensagens.

LAUDOS WEB

Os hospitais passaram a oferecer serviço que 
facilita o acesso aos resultados de exames: Laudos 
Web. Plataforma especialmente desenvolvida para os 
pacientes e usuários foi lançada no dia 08 de janeiro 

para agilizar a visualização dos resultados de exames 
laboratoriais. Basta acessar um dos sites dos hospitais, 
entrar com login e senha, entregues no dia da coleta 
para o exame, e visualizar os resultados.

ACOLHIMENTO
Nos dias 05 e 10 de abril, os hospitais promove-

ram a palestra “Acolhimento para o público LGBT”. A 
palestra foi ministrada pelas funcionárias Ana Lúcia 
dos Santos, Enfermeira Coordenadora do Núcleo de 
Educação Permanente, e Natália Bittencourt, psicó-
loga, para funcionários que realizam atendimento ao 
público e interessados.

HOSPITAL AMIGO DO TRANSPLANTE

Os hospitais receberam o prêmio inédito Hospital 
Amigo do Transplante, concedido durante o I Encon-
tro Estadual das Comissões Intra Hospitalares 
de Transplantes do Estado de São Paulo. Este 
reconhecimento veio graças ao excelente trabalho em 
equipe, comprometimento e humanização de todos 
os envolvidos no trabalho de captação de órgãos.

HIGIENE DAS MÃOS
Os hospitais interagiram com pacientes, acom-

panhantes e funcionários durante  a Semana da 
Higiene das Mãos realizada entre 02 e 04 de maio. Com 
exposições de objetos com possíveis potenciais de 
contaminação e entrega de brindes, os organizadores 

Ações desenvolvidas nos dois hospitais
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conseguiram impactar os participantes das ações 
sobre os cuidados e a importância da higienização 
correta, principalmente em ambientes hospitalares.

SEMANA DA ENFERMAGEM
De 07 a 11 de maio foi realizada a Semana da 

Enfermagem com programação de atividades voltada 
aos profissionais da área. A Semana teve como 
destaque eventos realizados por consultoras Mary 
Kay, que deram dicas de maquiagem e sortearam 
brindes, e pela equipe de estética do SENAC, que 
ofereceu limpeza de pele e deu dicas de saúde, como 
a importância do filtro solar e da ingestão de líquidos. 
Os profissionais ainda foram homenageados através 
da peça teatral “Floresça”, da Cia In Loco, que trouxe de 
forma lúdica o dia-a-dia do enfermeiro, e participaram 
de coffee break especial para comemorar a data.

AÇÃO CONTRA A DENGUE

Os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos, a Pre-
feitura de Catanduva, Secretaria da Saúde, Hospital 

Mahatma Gandhi e Hospital São Domingos lideraram 
em novembro campanha municipal para conscienti-
zação da população quanto aos cuidados com a Den-
gue. Ações de prevenção e combate ao mosquito, 
além dos passos para o tratamento da doença foram 
abordados.

CAMPANHA
Com o objetivo de conscientizar sobre os impactos 

da Influenza A (H1N1) no inverno, os hospitais, em 
parceria com Prefeitura de Catanduva, Secretaria de 
Saúde, Hospital São Domingos e Hospital Mahatma 
Gandhi, realizaram em julho campanha de impacto 
regional. A população foi informada sobre sintomas, 
tratamento e prevenção da doença.

AMAMENTAÇÃO

Os hospitais e o Centro Universitário Padre Albino 
/UNIFIPA realizaram nos dias 09 e 10 de agosto o II 
Simpósio de Amamentação - Alicerce da Vida. Entre 
os temas abordados, em comemoração à Semana da 
Amamentação, a importância do aleitamento mater-
no no desenvolvimento da criança, os benefícios e os 
impactos físicos e psicológicos.

SITUAÇÕES CRÍTICAS
No dia 23 de agosto, os hospitais realizaram 

o Simpósio “Comunicação em situação crítica & 
abordagem familiar” no Anfiteatro Padre Albino. 
O objetivo foi capacitar médicos residentes e 
enfermeiros da instituição como realizar notificação 
de más notícias em situações críticas e como abordar 
a família para doação de órgãos, além de sensibilizar 
os profissionais de saúde na abordagem.

DOAÇÃO DE ÓRGÃOS
Os hospitais dobraram o número de órgãos cap-

tados em 2018 apenas dois meses após o lançamen-
to da campanha “A vontade é sua. A decisão é deles”, 
em que conscientizou a população a deixar claro aos 
seus familiares sobre sua vontade de ser um doador.

Ações desenvolvidas nos dois hospitais
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SETEMBRO AMARELO
Os hospitais Padre Albino, Emílio Carlos, de 

Câncer de Catanduva e a UNIFIPA promoveram em 
setembro campanha interna de conscientização do 
suicídio denominada Setembro Amarelo. Cartazes 
foram distribuídos nas unidades e peças digitais de 
conscientização divulgadas nas mídias internas e 
redes sociais.

HUMANIZAÇÃO

A Semana da Humanização, organizada entre 
os dias 23 e 25 de outubro, movimentou pacientes, 
visitantes, acompanhantes e colaboradores dos 
hospitais, com o objetivo de divulgar o conceito das 
políticas nacional e estadual de humanização, além 
de sensibilizar a todos os profissionais envolvidos 
com a saúde sobre o tema.

CONSCIENTIZAÇÃO NA PRAÇA

Com o objetivo de ressaltar a importância do 
cuidado na prevenção dos cânceres de mama e 
próstata, os hospitais e a UNIFIPA, em parceria com 
a Prefeitura de Catanduva, plano PAS e ONG Sempre 
Viva, promoveram, no dia 27 de outubro, na Praça 
Monsenhor Albino, o evento de conscientização 

“Não importa a cor. Importa o toque.”, alusivo às 
comemorações do Outubro Rosa e Novembro Azul.

Com a participação de funcionários e dos 
médicos Bruno Sabino, ginecologista e mastologista, 
Ugo Vicente, cirurgião oncologista, e Paulo Togni, 
responsável pelo Centro de Diagnóstico por Imagem 
do HPA, foram dadas orientações para prevenção 
dos cânceres de mama e próstata, exames gratuitos, 
demonstração de autoexame com material educativo, 
distribuição de mimos, exposição de próteses, 
apresentação dos grupos da Academia da Saúde, 
corte de cabelo para doações ao HCC, designe de 
sobrancelha, demonstração da evolução de cânceres 
de mama e próstata através de exames de imagem 
e sorteio de exame para detecção precoce do câncer 
de próstata.

NOVEMBRO AZUL
Com o objetivo de conscientizar o público mas-

culino sobre a importância da prevenção do câncer 
de próstata, os hospitais de Câncer de Catanduva, 
Padre Albino e Emílio Carlos, UNIFIPA e Padre Albino 
Saúde lançaram no dia 1º de novembro a campanha 
Novembro Azul: deixe sua consciência crescer junto 
com o seu bigode. O objetivo foi incentivar os homens 
acima dos 50 anos e 45 anos, em caso de histórico 
familiar, a fazerem o exame de prevenção, que pode 
ser o de sangue (dosagem PSA) e/ou toque retal.

COMBATE À DENGUE

O Dia de combate à dengue, realizado em 30 
de novembro em parceria com a EMCAa (Equipe 
Municipal de Combate ao Aedes aegypti), vistoriou 
todos os possíveis locais de proliferação da larva nos 
hospitais e conscientizou pacientes, acompanhantes, 
visitantes e funcionários sobre os cuidados com a 
prevenção.

Ações desenvolvidas nos dois hospitais
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AMBULATÓRIO MÉDICO DE 
ESPECIALIDADES - AME

ATENDIMENTO
Consultas médicas: 45.262; Consultas não mé-

dicas/Procedimentos terapêuticos não médicos: 
12.874; Atividade cirúrgica: cirurgia maior ambulato-
rial: 701; cirurgia menor ambulatorial: 1.885; Exames 
externos: 18.518.

AME REFRESCA A LEITURA
O Ambulatório desenvolve 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.

AME AO PRÓXIMO
Muitas faltas aos agendamentos prejudicam o 

ambulatório e, principalmente, os pacientes que 
aguardam na fila de espera. Por esse motivo foi 
criada a campanha “AME ao próximo”, que tem como 
objetivo conscientizar os pacientes a avisarem, com 
até três dias antecedência, que irão faltar ao exame 
ou consulta agendada, pois fazendo esse contato, a 

pessoa libera a sua vaga e outro paciente pode ser 
beneficiado. A caravana do projeto visitou as cidades 
de Catanduva, Paraíso, Ariranha, Itajobi, Palmares 
Paulista, Novo Horizonte, Pirangi, Urupês e Fernando 
Prestes nos meses de maio, junho, julho, agosto, 
novembro e dezembro conscientizando 579 pessoas.

ATENDIMENTO AO PÚBLICO
Dia 04 de janeiro foi promovida palestra/

treinamento sob o tema “Atendimento ao público 
LGBT no SUS”, ministrada pelo formando em 
Psicologia e Auxiliar de Enfermagem da unidade 
Deniz Simiel. Ministrada em dois horários, às 9h00 e 
13h30, na sala de treinamento, com duração de uma 
hora, a palestra/treinamento teve a participação de 
35 colaboradores e foi promovida pela CIPA Gestão 
2017/2018.

UNIDADE SOB GESTÃO DA
FUNDAÇÃO PADRE ALBINO

Ambulatório Médico de Especialidades - AME
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BRIGADA DA DENGUE E DA CIPA

Treinamentos teórico e prático, respectivamente 
dias 01 e 08 de fevereiro, foram realizados para a 
Brigada da dengue 2018/2019. O treinamento teórico 
foi ministrado na sala de treinamento e o prático 
nas dependências internas e externas da unidade. 
O treinamento anual periódico teve a participação 
de 20 brigadistas e foi ministrado em parceria com 
a EMCAa - Equipe Municipal de Combate ao Aedes 
Aegypti.

Já nos dias 08, 09, 10, 11 e 12 de janeiro, o treina-
mento foi para os novos integrantes da Comissão 
Interna de Prevenção a Acidentes (CIPA) Gestão 
2018/2019, tendo como conteúdo programático a 
NR–5. Os 14 membros da CIPA foram treinados pelo 
SESMT - Serviço Especializado em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho da Fundação 
Padre Albino.

LIDANDO COM O LUTO
“Lidando com o luto” foi o tema da palestra 

mensal de fevereiro promovida pela Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), gestão 
2018-2019. A palestra foi ministrada dia 15, às 13h30, 
na sala de treinamento, pela psicóloga da Fundação, 
Luciana Calza, para 35 funcionários.

DIA DA MULHER

Palestra ministrada pela psicóloga Daniela Nery, 
no dia 08 de março, na recepção central, comemorou 

o Dia Internacional da Mulher, teve como tema 
“Estresse e qualidade de vida” e foi assistida por 29 
pessoas, entre pacientes e público interno. Nesse 
dia todas as mulheres funcionárias da Unidade 
receberam um brinde - um chaveiro de pano em 
forma de coração.

BIOSSEGURANÇA
As equipes do SHL - Serviço de Higiene e Limpeza 

e Enfermagem participaram de treinamento sobre 
Biossegurança dia 15 de março, em dois horários 
- 8h30 e 13h30. Ministrado pelo SESMT - Serviço 
Especializado em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho, na sala de treinamento, 
pelo engenheiro de segurança do trabalho 
Rodrigo Manzoni, do treinamento participaram 
35 colaboradores. Esse treinamento é realizado 
anualmente, de acordo com o cronograma de ações 
do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.

QUALIDADE DE VIDA
A palestra mensal de abril da CIPA Gestão 

2018/2019 tratou de qualidade de vida. O tema “A 
promoção de qualidade de vida do trabalhador e 
compreensão sobre ergonomia” foi abordado pelo 
educador físico da Fundação Padre Albino e do GAT 
- Grupo de Apoio ao Trabalhador Rodrigo Sebastião 
Matheus dia 19, na sala de treinamento.

MAIO AMARELO 
Para marcar o “Maio Amarelo”, instituído para 

conscientizar as pessoas para o trânsito mais seguro, 
foi promovida palestra no dia 16 de maio sob o 
tema “Redução de acidentes e um trânsito mais 
seguro” ministrada pelo agente de trânsito Maurício 
Lubeno, da Secretaria municipal de trânsito, assistida 
por 43 pessoas, entre pacientes e colaboradores. 
Laços amarelos foram confeccionados e entregues 
para cada colaborador; vídeos sobre trânsito foram 
exibidos nas tevês da recepção central, Posto I e 
Posto II e o projeto divulgado na proteção de tela de 
todos os computadores da unidade.

BRIGADA DE INCÊNDIO
Atendendo ao cronograma de ações e plano 

anual de treinamentos foi promovido no mês de 
maio treinamento para a brigada de incêndio. No 
dia 03 foi realizado o treinamento teórico de comba-
te a principio de incêndio; no dia 10, o treinamento 
prático, e no dia 22 treinamento teórico e prático de 
primeiros socorros. Os treinamentos, ministrados em 
dois horários, às 9h30 e 13h30, na sala de treinamen-
to e em local externo reservado para o treinamento 
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prático, foram ministrados pelo técnico de seguran-
ça do trabalho Willian Fernandes e pela enfermeira 
do trabalho Tatiane Kratuti Devito para 47 funcioná-
rios. O objetivo foi treinar, reciclar e capacitar para o 
atendimento e combate a princípio de incêndio, trei-
namento de primeiros socorros, salvaguardando a 
proteção do meio ambiente, equipamentos e integri-
dade física dos funcionários ocupantes da edificação, 
assim como as pessoas que frequentam a unidade.

SEMANA DA ENFERMAGEM
O AME realizou sua Semana da Enfermagem de 

14 a 18 de maio com a participação de toda a equipe. 
Missa celebrada pelo Pe. Jessé Daniel da Cunha abriu 
a Semana, que prosseguiu no dia 15, dedicado aos 
profissionais da enfermagem com a atividade “De 
bem com a vida”, nos períodos da manhã e da tarde, 
pelas esteticistas Larissa Ap. dos Reis Polo e Abiqueli 
Moreira, que realizaram limpeza facial e massagem 
relaxante nas funcionárias. No dia 18, a Enfermeira 
Responsável Técnica Karulini Davoli Prescilio Polo e 
a Enfermeira Larissa Failli Pereira ministraram a  pa-
lestra “A importância da Enfermagem e qualidade 
de atendimento”, seguida de dinâmica com bexigas, 
enfatizando a importância de cada um e sua colabo-
ração para o sucesso da equipe. Após a dinâmica, a 
equipe de enfermagem recebeu um mimo e a Sema-
na foi encerrada com coffee break.

ACOLHIMENTO 
A articuladora de humanização do DRS/XV de 

São José do Rio Preto, Ana Virgínia Bortoloto Sossai, 
ministrou treinamento sobre “Acolhimento” dia 20 
de junho para 10 funcionários. O treinamento teve 
por objetivo capacitar os membros do CIH - Centro 
Integrado de Humanização e GTH - Grupo de Trabalho 
de Humanização da unidade sobre o tema para 
posterior disseminação aos demais funcionários.

DIA DO MOTORISTA
O Dia do Motorista foi comemorado no dia 

25 de julho. Na sala de treinamento, das 8h00 às 

9h00, 25 motoristas de ambulância de Catanduva e 
dos 18 municípios da área de abrangência do AME 
participaram do evento/treinamento. Na abertura foi 
apresentada a história de São Cristóvão e em seguida, 
através de vídeo, instruções sobre prevenção de 
acidentes de trânsito e entrega de check list da 
documentação necessária para o paciente/cliente 
externo ser atendido no AME. Ao final foi oferecido 
um café especial.

DIA DOS PAIS

Evento em homenagem ao Dia dos Pais reunindo 
os pais funcionários da unidade foi realizado no dia 
10 de agosto, às 9h30, na sala de treinamento. Os 
pais participaram de culto com o pastor Benones 
Vieira dos Santos, da Igreja Presbiteriana de 
Catanduva, e receberam porta-retrato de palito de 
sorvete confeccionado pelos próprios funcionários 
do AME. O evento foi encerrado com um café. A data 
foi marcada ainda com um painel reunindo fotos dos 
pais com os filhos.

TABAGISMO
A CIPA Gestão 2018/2019 promoveu no dia 28 

de agosto, na recepção central, palestra do médico 
pneumologista Dr. Renato Macchione, que teve a 
participação de 40 pessoas, entre funcionários e 
pacientes. O tema foi “Agosto, mês de combate ao 
câncer de pulmão e o tabagismo”, uma vez que no 
dia 29 foi comemorado o dia nacional de combate 
ao fumo.

OUTUBRO ROSA
No dia 16 de outubro foi realizada campanha 

em alusão ao “Outubro Rosa” na recepção central 
da unidade. O mês é dedicado à conscientização e 
prevenção do câncer de mama e mais recentemente 
sobre o câncer de colo do útero. No total, 56 
funcionários e pacientes participaram das atividades 
de prevenção, através de palestra ministrada pelo 
médico mastologista Dr. Bruno Christiani Sabino. 

Ambulatório Médico de Especialidades - AME
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Além disso, o ambulatório foi decorado em alusão ao 
movimento e entregue goma de fruta rosa para as 
mulheres presentes.

NOVEMBRO AZUL
O “Novembro Azul”, mês de prevenção ao câncer 

de próstata, foi marcado com palestra no dia 12 de 
novembro, na recepção. Com o tema “Prevenção 
do câncer de próstata” mais de 50 pessoas, entre 
pacientes e funcionários, acompanharam as 
informações do urologista Dr. Fernando Martins 
Rodrigues.

GESTÃO ESTRATÉGICA
No dia 09 de novembro foi realizada, na sala de 

treinamento, palestra com o coach de gestão estraté-
gica de pessoas Ericson Tanaka para 30 funcionários. 
Durante a palestra foram abordadas questões geren-
ciáveis de pessoas com o envolvimento de técnicas 
de motivação, treinamento e desenvolvimento, vi-
sando a melhoria da administração e eficiência dos 
colaboradores dentro do Ambulatório.

SEMANA NACIONAL CONTRA A DENGUE

De 26 a 30 de novembro foram promovidas ações 
e palestras na “Semana Nacional de Mobilização 
contra a Dengue”. As estratégias de conscientização 
foram desenvolvidas em diferentes setores do 
Ambulatório, em parceria com o SESMT/FPA e EMCAa 
- Equipe Municipal de combate ao Aedes Aegypti 

e tiveram a participação de mais de 170 pessoas. 
As atividades se concentraram na recepção central, 
posto I, posto II e área externa nos dias 26 e 30, às 
08h00 e 14h00. O objetivo foi conscientizar pacientes 
internos e externos sobre a prevenção e eliminação 
dos criadouros do mosquito, com informações 
precisas e dinâmicas, através de palestra ministrada 
por Diego Luís da Silva Palmieri, microscopista da 
Secretaria Municipal de Saúde.

SEMANA INTERNA DE TREINAMENTO

A SIPAT - Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes no Trabalho foi realizada dias 29 e 30 de 
novembro. Mais de 20 funcionários participaram 
da conscientização sobre as práticas de segurança 
no trabalho na área da saúde e prevenção de 
acidentes. O evento contou com a exposição de 
EPI’s - Equipamento de Proteção Individual, sorteios 
de brindes, distribuição de cachorro quente, 
bolos e refrigerantes. Além disso, também foram 
comemorados os dias do Técnico e Engenheiro 
de Segurança do Trabalho. No dia 29, às 13h30, foi 
promovida palestra com o locutor e radialista David 
Luís com o tema “Inovando com produtividade, 
qualidade e excelência”, com a participação de 40 
funcionários. No dia 30, funcionários participaram 
do treinamento “Amorosidade”. A ação foi ministrada 
pela psicóloga do GAT - Grupo de Apoio ao 
Trabalhador da Fundação, Luciana Calza.

DEZEMBRO LARANJA
Na recepção central, no dia 18 de dezembro, 

foi promovida a campanha “Dezembro Laranja” 
de combate do câncer de pele, cujo objetivo foi 
estimular a população para a prevenção e diagnóstico 
da doença. Mais de 30 pacientes que aguardavam 
consultas e exames acompanharam a palestra “Mitos 
e verdades sobre o câncer de pele”, ministrada pela 
médica dermatologista Dra. Manuela Jorge. Além 
disso, a unidade decorou os principais setores com 
laços e cartazes alusivos à campanha.

Ambulatório Médico de Especialidades - AME



Relatór io  de  At iv idades  e  B alanço S ocial  2018 -  Fundação Padre  Albino92

RECANTO
MONSENHOR ALBINO

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 E ANIVERSÁRIOS

O Grupo de Humanização promoveu no final 
de cada mês o Café humanizado, cujo objetivo foi 
a comunicação e interação com toda a equipe. Já a 
comemoração dos  aniversariantes do mês objetivou 
a inclusão social e a humanização. Os idosos 
receberam presentes simbólicos.

PALESTRA
No dia 18 de abril, a nutricionista Pollyanna 

Bizinoto Buzo, representante de empresa 

distribuidora de produtos, ministrou palestra aos 
fun-cionários sobre o  tema “Disfagia, desidratação e 
xerostomia”, explicando a importância da hidratação 
do paciente e principalmente o trabalho conjunto 
dos profissionais de Enfermagem, Fonoaudiologia 
e Nutrição na prevenção do engasgo e perda de 
massa magra pela desidratação. A profissional levou 
amostras de produtos utilizados no tratamento da 
xerostomia, baixa ou nenhuma produção de saliva 
pelas glândulas salivares, e também na disfagia, 
dificuldade na deglutição dos alimentos e líquidos.

SEMANA DA ENFERMAGEM

Missa na capela do Hospital Padre Albino no dia 
07 de maio abriu a Semana da Enfermagem, que se 
estendeu até o dia 11. No dia 08 foi realizado o Café 
Humanizado especial com a participação de todos os 

Recanto Monsenhor Albino
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funcionários, especialmente os profissionais da Enfer-
magem. No dia 09 o fisioterapeuta Fábio Pagliotto da 
Conceição ministrou a palestra “Fragilidade no ido-
so”, abordando a perda de massa muscular, as causas 
e o que o Serviço de Fisioterapia, em conjunto com a 
Enfermagem, pode fazer para retardar esse processo 
e melhorar a qualidade de vida dos idosos. No dia 10 
as cozinheiras receberam mimos em homenagem ao 
Dia da Cozinheira. No dia 11 foi celebrada missa em 
ação de graças pelo encerramento da Semana e aos 
profissionais de Enfermagem na capela do Recan-
to. Após a missa foi servido almoço especial a todos 
os funcionários, também comemorando o Dia das 
Mães, com entrega de mimos às mães funcionárias.

Durante toda a semana, as funcionárias da Equipe 
de Enfermagem receberam mimos, mas, em especial, 
massagem relaxante realizada pela massoterapeuta 
e profissional da Enfermagem Sandra Aparecida 
Rosan de Paula, juntamente com atendimento das 
fisioterapeutas Analice Gomes Silveira Borghi e 
Tatiana Lemes de Oliveira, promovendo momento 
de relaxamento e cuidado.

ARRAIAL JUNINO

No dia 26 de junho foi realizado o “Arraiá do 
Recanto”, com a tradicional quadrilha de idosos e 
funcionários, música ao vivo pelos violeiros Eurico 
e Pimentel, a presença de idosos convidados da Vila 
São Vicente e animação do grupo Palhaço Terapia. 
Para a preparação da festa o Recanto contou com a 
ajuda de diversos benfeitores.

PALESTRA 
A terapeuta ocupacional Mara Regina Dotto 

Gussi ministrou palestra no dia 1º de agosto aos 
funcionários sobre “Hanseníase”, explicando o que é 
a doença, como se adquire, quais os sintomas, bem 
como seu tratamento e cura. A terapeuta ressaltou 
que é muito importante orientar pessoas próximas 
e familiares sobre a doença e aconselhar a fazer 
avaliação, pois é muito mais fácil e rápida a cura 
quando diagnosticada precocemente.

SEMANA DO IDOSO
A Semana do Idoso foi realizada de 24 a 29 de 

setembro com várias atividades, passeios e lanches 
especiais.

SAÚDE ORAL
No dia 04 de setembro, a cirurgiã dentista Ludmilla 

Clemente de Moraes ministrou a palestra “Saúde oral 
em idosos”. A dentista explicou aos funcionários a 
importância de fazer o procedimento de higienização 
correto de próteses gengivais, língua e bochechas 
dos idosos, todos os dias, por pelo menos três vezes, 
prevenindo assim o mau hálito, boca seca e infecções 
oportunistas, como por exemplo, as endocardites 
bacterianas, as pneumonias aspirativas, problemas 
nas articulações e no cérebro.

 
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.

MÃOS DE NATAL

O Recanto promoveu novamente as “Mãos de 
Natal”. A campanha utilizou imagens das mãos 
dos idosos, divulgadas em mídias sociais, com 
frases e pedidos de presentes. Foram doados pelos 
internautas mais de 150 presentes, atendendo a 
todos os pedidos - cada idoso recebeu kit com três 
presentes.
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VISITAS/ATENDIMENTOS

Durante o ano o museu recebeu 3.426 visitantes, 
sendo 3.185 de Catanduva e os demais de 53 cidades 
do Estado de São Paulo, outros Estados e do exterior. 
No mês de setembro recebeu o maior número de 
visitantes, mais de mil pessoas, em decorrência do 
centenário da chegada de Padre Albino a Catanduva. 
Como atividade diária foram atendidos todos os 
visitantes, individualmente ou em grupos, sempre 
com acompanhamento e explicações sobre o acervo, 
vida e obra do Padre Albino. Aos pesquisadores foi 
franqueada a Hemeroteca, que possui centenas de 
pastas, com temas variados, e várias caixas com fotos 
sobre Padre Albino, Catanduva, música, esportes, 
sociais e diversas.

ATIVIDADES INTERNAS E EXTERNAS
O museu organizou a exposição fotográfica “Vida 

e obra de Padre Albino”, que percorreu os departa-
mentos da Fundação por ocasião das comemorações 
do centenário da chegada de Padre Albino a Catan-

duva. Participou do evento “Fundação Padre Albino 
na praça”, divulgando a obra de seu patrono.  

PESQUISAS
Durante todo o ano a Sala da “Imprensa e autores 

catanduvenses” foi bastante visitada por alunos de 
diversas séries e cursos de escolas e faculdades para 
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC e também 
por jornalistas e colunistas para suas matérias em 
jornais ou revistas. A todos, indistintamente, foi 
dada a atenção necessária, facilitando as buscas e 
orientando no que foi possível.

ACERVO
O museu recebeu várias peças relacionadas 

a Padre Albino, além de jornais, livros e revistas, 
integrados à Hemeroteca. 

DIVULGAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
Todo início de ano, a direção envia convites para 

visitação ao museu a todas as escolas municipais, 
estaduais e particulares, bem como para a UNIFIPA, 
IMES FAFICA e FATEC, tanto a professores como 
alunos, para conhecer seu acervo e até para 
pesquisas. Também envia convites para as Equipes 
de Catequese de todas as Paróquias e para cursos do 
SESC, SENAC e TG 016.

NOTAS FISCAIS
Mensalmente, durante todo o ano, foram envia-

das as notas fiscais para crédito no programa Nota 
Fiscal Paulista, que são deixadas em caixinha própria 
do Museu.

MUSEU
PADRE ALBINO
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CAMINHADA CORAÇÃO DE MÃE

Em comemoração ao Dia das Mães foi realizada 
no dia 06 de maio, no Aeroclube de Catanduva, a 
Caminhada “Coração de Mãe”, reunindo mães, pais e 
alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I. 
Após alongamento e mensagem para as mães, todos 
retiraram água e iniciaram a caminhada. No final 
foram distribuídos pipoca e algodão doce. Alunos do 
curso Técnico em Enfermagem do Colégio aferiram a 
pressão dos participantes antes e após a caminhada.

 
ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS

O Colégio realizou no mês de maio campanha 
interna de arrecadação de alimentos para o Recanto 
Monsenhor Albino com os alunos da Educação 
Infantil e Ensino Fundamental I. Foram arrecadados 
30 litros de óleo, 22 kg de feijão e 1 kg de açúcar.

 
PALESTRA SOBRE AEDES AEGYPTI

No dia 27 de agosto foi ministrada palestra sobre 
o Aedes aegypti para alunos do Ensino Fundamental 
e do Ensino Médio por Diego Luiz da Silva Palmieri, 
da EMCAa (Equipe Municipal de Combate ao Aedes 
aegypti. O objetivo foi ensinar aos alunos o uso de 

produtos alternativos e alertar sobre a necessidade 
da abertura das residências aos visitadores e também 
sobre o ciclo evolutivo do vetor.

 
SHOW DE TALENTOS

A campanha “Solidariedade não tem idade”, 
integrada ao IV Show de Talentos, foi realizada no dia 
21 de setembro com alunos da Educação Infantil ao 
Ensino Médio. O ingresso foi a doação de produtos 
de higiene pessoal. A campanha arrecadou 1.236 
itens doados ao Recanto Monsenhor Albino.

ENCONTRO VIVÊNCIA
No dia 28 de setembro foi encerrada a XXVII 

Semana Monsenhor Albino com o evento “Encontro 
Vivência”. O objetivo foi a integração colégio-família-
aluno, com a participação de alunos do 2º ao 5º 
ano do Ensino Fundamental. Os alunos realizaram 
a campanha “Pequenos gestos, grandes ações” nos 
meses de agosto e setembro e arrecadaram lacres 
de latinhas para o Hospital de Câncer de Catanduva/
HCC, totalizando 32 garrafas pets de 2 litros.

NATAL SOLIDÁRIO
A campanha de Natal “Solidariedade não tem ida-

de”, realizada em parceria com o curso de Pedagogia da 
UNIFIPA, arrecadou brinquedos usados, em bom estado, 
distribuídos na Pediatria do Hospital Padre Albino dia 24 
de novembro e doados ao espaço de leitura destinado 
a pacientes e acompanhantes do Hospital Emílio Carlos. 
O objetivo da campanha não é incentivar as crianças a 
comprarem novos brinquedos para doação e sim des-
pertar a solidariedade em repartir e doar aquilo que está 
em bom estado e não utilizado. A campanha, realizada 
de 12 a 23 de novembro, arrecadou 865 brinquedos.

Colégio Catanduva

COLÉGIO 
CATANDUVA
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CENTRO UNIVERSITÁRIO 
PADRE ALBINO - UNIFIPA

AÇÃO NA APAE

Na manhã do dia 19 de março, alunos dos 
cursos de Biomedicina, Educação Física e Medicina 
realizaram atividades na APAE (Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais) de Catanduva em 
comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de 
Down. Os assistidos da APAE começaram o dia com 
alongamento, aula de dança e atividades esportivas 
de várias modalidades, realizaram avaliações físicas, 
como peso corporal e estatura, e neurológicas, além 
de triagem para glicemia e anemia e aferição de 
pressão. O Dia Internacional da Síndrome de Down é 
comemorado no dia 21 de março.

 
TREINAMENTO SOBRE LIMPEZA

Funcionários do Serviço de Higiene e Limpeza 
do Câmpus São Francisco participaram no dia 25 de 

abril de treinamento sobre Sistemática de limpeza 
diária e terminal ministrado pelo Serviço de Higiene 
e Limpeza/SHL da Fundação Padre Albino. Cinco 
funcionários participaram do treinamento que teve 
a duração de uma hora e meia.

MISSA DO CADÁVER

Através dos cursos de Biomedicina e Medicina 
foi celebrada, no dia 23 de maio, no Laboratório 
de Anatomia do Câmpus Sede, a missa do cadáver. 
Celebrada pelo Bispo da Diocese, D. Otacílio 
Luziano da Silva, e pelo Capelão dos hospitais da 
Fundação Padre Albino, Pe. Francisco Adão da Silva, 
a missa teve a participação de funcionários, alunos e 
docentes. Realizada há mais de 25 anos, o propósito é 
homenagear postumamente professores, funcioná-
rios, alunos, egressos e irmãos da Anatomia.

Centro Universitário Padre Albino - UNIFIPA
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SEMANA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
A UNIFIPA sediou, novamente, a abertura da Se-

mana da Pessoa com Deficiência no dia 20 de agosto, 
às 19h30, na sala de ginástica do Complexo Esportivo 
do Câmpus Sede, com a palestra “A lei brasileira de in-
clusão no cotidiano da pessoa com deficiência”, pelo 
advogado Júlio César Ballerini Silva. A programação, 
que se estendeu até o dia 24 de agosto, foi encerrada 
com campanha de conscientização no trânsito sobre 
o respeito às vagas inclusivas.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

A UNIFIPA, pela sua participação na 14ª edição 
da Campanha de Responsabilidade Social do Ensino 
Superior Particular, conquistou, por mais um ano 
e pela oitava vez, o Selo Instituição Socialmente 
Responsável da ABMES (Associação Brasileira das 
Mantenedoras do Ensino Superior). A certificação tem 
como objetivo mostrar à sociedade que a instituição 
promove ações com foco no bem-estar social e 
no desenvolvimento sustentável da comunidade 
na qual está inserida. A UNIFIPA participou da 
campanha com 103 atividades desenvolvidas ao 
longo de 2018 e que envolveram 222 professores, 
3.250 alunos, 100 técnicos em 10.851 atendimentos, 
com a participação de 13.036 visitantes.

Em sua 14ª edição, cerca de 800 instituições 
de educação superior aderiram à Campanha da 
ABMES. A maior mobilização aconteceu de 17 a 22 
de setembro durante a Semana da Responsabilidade 
Social do Ensino Superior Particular, quando a 
UNIFIPA participou de forma intensiva das atividades 
da Semana Monsenhor Albino.

SAÚDE MENTAL
Através do Apoio Psicopedagógico do NAP 

(Núcleo de Apoio Psicopedagógico), a UNIFIPA 
promoveu no mês de outubro, alusivo ao Dia da Saúde 
Mental (10 de outubro), campanha de orientação 
com boas práticas para ser saudável mentalmente. As 

peças publicitárias foram veiculadas nas redes sociais 
e mídias internas para toda a Fundação Padre Albino. 
O NAP é composto por coordenadores e docentes da 
UNIFIPA e está dividido em Apoio Psicopedagógico, 
Apoio Cultural, Relacionamento com Egressos e 
Inclusão e Acessibilidade.

VISITA DE ALUNOS
A E.E. Dr. Nestor Sampaio Bittencourt, de 

Catanduva, visitou o Câmpus Sede no dia 18 de 
outubro. Os alunos do 3º ano do Ensino Médio 
conheceram os laboratórios, Biotério, complexo 
esportivo, Museu de Patologia, biblioteca, salas de 
aula e toda a estrutura oferecida para os cursos de 
graduação. O projeto de visitação é coordenado pelo 
curso de Educação Física Licenciatura.

VESTUNIFIPA

A VESTUNIFIPA, realizada nos dias 03 e 04 de 
outubro no Câmpus Sede, recebeu 2.021 alunos de 
37 escolas de 17 cidades que participaram das visitas 
guiadas, conheceram os 11 cursos ofertados para 
2019 e se integraram através de dinâmicas e atividades 
propostas pelas graduações. A VESTUNIFIPA é a 
maior feira de vestibulares de Catanduva e região 
e apresenta aos alunos as possibilidades do ensino 
superior existentes no Centro Universitário, tira 
dúvidas e mostra o mercado de trabalho para cada 
área. Dinâmicas e brincadeiras foram desenvolvidas 
pelos cursos para facilitar a integração dos alunos 
com a área de preferência. A animação musical foi da 
dupla Duda & Neto.

CURSOS DE NIVELAMENTO
A Pró-Reitoria de Educação a Distância - EaD 

promoveu cursos de nivelamento, modalidade à 
distância, de Português, ministrado pela Profª Me. 
Eunice Alonso, e de Matemática, ministrado pelo Prof. 
Me. Nilson Mozas Olivares, ambos de 07/04 a 16/06, 
e de Tecnologia da Comunicação e Informação, 
de 05/04 a 15/06, ministrado pelo Prof. Me. José 
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Claudinei Cordeiro. Os cursos foram dirigidos a 
alunos do 1º ano dos cursos de graduação e ainda 
tiveram encontros presenciais para apresentação 
do sistema EaD aos alunos e solução de dúvidas e 
avaliação da aprendizagem.

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA COM HUMANOS
Com registro junto à CONEP, com validade 

até 09/11/2020, o Comitê de Ética em Pesquisa 
com Humanos é órgão colegiado, de caráter 
interdisciplinar, multidisciplinar, independente, 
normativo, consultivo, deliberativo e educativo, 
e tem como principal finalidade a defesa dos 
direitos das pessoas em pesquisa, no que se refere 
à sua integridade e dignidade, contribuindo 
para o desenvolvimento da pesquisa dentro dos 
padrões éticos nacionais e internacionais. Analisa e 
fiscaliza a realização de pesquisas envolvendo seres 
humanos, seguindo as normas e diretrizes nacionais 
e internacionais para pesquisas biomédicas quando 
envolver seres.

As pesquisas são tramitadas por intermédio 
de Sistema Nacional Online próprio, denominado 
Plataforma Brasil, no site da Comissão Nacional 
de Ética em Pesquisa - CONEP. Em 2018 foram 
realizadas 19 reuniões ordinárias mensais e reuniões 
extraordinárias eventuais, registradas em atas 
geradas no Sistema Online da Plataforma Brasil, 
impressas e arquivadas, com 151 relatorias realizadas 
pelos membros e 143 projetos aprovados.

COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS
A CEUA é órgão deliberativo ao qual são subme-

tidos todos os protocolos de experimentação animal 
e que, através de parecer conclusivo, por escrito, au-
toriza ou não, no âmbito de sua competência, a sua 
realização. Estabelece critérios para a criação e o uso 
de animais, de forma a assegurar-lhes tratamento 
humanitário, obedecendo ao disposto na Lei Federal 
nº 6.638, de 08.05.79, que estabelece normas para a 
prática didático-científica da vivissecção de animais, 
e da Lei Estadual nº 11.977, de 25.08.05, que institui 
o código de proteção aos animais. No ano de 2018 a 
CEUA/UNFIPA avaliou 12 projetos de pesquisa.

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA
E PÓS-GRADUAÇÃO (PROPEG)

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
preocupa-se com questões relacionadas à 
pesquisa e à pós-graduação. Sua finalidade é 
promover a melhoria da qualidade do ensino e o 
desenvolvimento científico, tecnológico e cultural 
por meio da qualificação profissional em nível de 

pós-graduação, do apoio ao desenvolvimento 
de projetos de pesquisa e da divulgação dos 
seus resultados, aliando as diretrizes nacionais às 
demandas da região, de modo a assegurar melhor 
qualidade de vida às comunidades.

Em 2018 foram realizados dois cursos de Pós-
Graduação na área de Administração e dois na área 
de Saúde e 73 projetos de pesquisa.

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS 
COMUNITÁRIOS (PROEX)

A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos 
Comunitários é responsável pela gestão da política 
e das ações extensionistas da UNIFIPA, bem como 
do relacionamento com a comunidade. Tem 
como objetivos desenvolver ações que atendam 
às necessidades socioeconômico-culturais da 
comunidade da região de abrangência da UNIFIPA 
no âmbito da extensão e da ação comunitária; 
integrar o Centro Universitário e a comunidade por 
meio de programas, projetos, eventos, atendimento 
ao estudante e educação continuada, oportunizando 
a socialização do conhecimento, contribuindo 
para o desenvolvimento sustentado. Elabora e 
executa projetos institucionais que incentivam a 
prática da ação social por parte das comunidades 
acadêmica e externa, despertando os sentimentos 
de solidariedade e cidadania.

Define-se como extensão a integração do pro-
cesso educativo, cultural e científico articulado ao 
ensino e à pesquisa que, de forma indissociável, pos-
sibilita a interação sistematizada entre comunidade 
acadêmica e sociedade, por meio da qual se realiza 
a transferência de tecnologia, a democratização do 
conhecimento e o apoio a projetos tecnológicos e 
culturais para o desenvolvimento regional.

Em 2018 os cursos realizaram 211 projetos de 
extensão, com a participação de 26.344 pessoas 
(docentes, alunos, funcionários e público alvo). 

EDITORA UNIVERSITÁRIA PADRE ALBINO
A Editora Universitária Padre Albino (EDUPA) 

está em fase de reestruturação, pois até 2017 atuou 
como Núcleo de Editoração de Revistas (NER). Essa 
reestruturação consiste na geração e padronização 
de todos os periódicos da UNIFIPA para o meio 
digital usando o Sistema Eletrônico de Editoração 
de Revistas (SEER), baseado no sistema OJS (Open 
Jornal System). A inclusão desses periódicos no 
âmbito digital possibilitará, entre outras coisas, 
ganho considerável no tempo de atualização de seus 
periódicos e na qualidade de disponibilização destes 
para toda a comunidade científica.
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Em 2018 foram editados quatro periódicos 
científicos, oriundos de pesquisas institucionais 
da UNIFIPA, como também de autores externos: 
CuidArte Enfermagem, revista semestral do curso de 
Enfermagem (v. 11, n. 2,  jun./dez. 2017); CuidArte 
Enfermagem (v. 12, n. 1, jan./jun. 2018); Direito 
e Sociedade, revista anual do curso de Direito, e 
Ciência, Pesquisa e Consciência, revista anual do 
curso de Medicina.

ASSISTÊNCIA AOS ALUNOS
Coordenador: Prof. Me. Joacyr Vargas 

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico e 
Cultural - NAP tem o objetivo de contribuir para 
a implementação de política de assistência aos 
alunos, voltada para o acolhimento e para as ações 
que favoreçam sua permanência na instituição e a 
conclusão do curso escolhido, tendo em vista uma 
formação humana e profissional em condições 
de compreender e atuar numa sociedade em 
constante transformação. O NAP é constituído pelas 
seguintes áreas de apoio: Apoio Cultural, Apoio 
Psicopedagógico, Apoio ao Relacionamento com 
Egressos e Apoio à Inclusão e Acessibilidade.

APOIO CULTURAL

Profa. Esp. Jéssica Maria dos Santos e Dr. Sinval 
Sinter Bravin Banhos

A finalidade do Apoio cultural é possibilitar 
aos alunos, docentes e funcionários a participação 
em atividades artísticas e culturais, favorecendo a 
integração universitária, a valorização do patrimônio 
institucional e cultural, contribuindo para o 
desenvolvimento de canais de expressão e a criação 
de espaços de reflexão para enriquecer o mundo 
acadêmico e a formação profissional. Busca-se, assim, 
valorizar a diversidade cultural presente nos mais 
diversos espaços formativos, através de atividades 
sistematizadas propostas tanto pela instituição 
quanto pelos próprios alunos.

Para aliviar a sobrecarga do estudante de Medicina 
e colocá-lo em contato com seu “eu interior”, em 
busca de paz e equilíbrio para enfrentar melhor os 
desafios do dia-a-dia, foi oferecida a prática da Ioga, 
toda quarta-feira, de março a novembro, das 18h00 
às 19h00, na sala dos espelhos, para 35 alunos. A 
inscrição foi um quilo de alimento vegetariano (sem 
nada de origem animal) não perecível, doados para a 
AVCC - Associação Voluntária de Combate ao Câncer.

Ballet moderno e outras danças foi a atividade 
oferecida a funcionários, professores e egressos para 
proporcionar enriquecimento cultural, qualidade de 
vida e bem estar e integração. Com 40 vagas, as aulas 
foram ministradas às sextas-feiras, das 18h às 19h, na 
sala de espelhos, de agosto a novembro.

Alunos do curso de Medicina realizaram no dia 
1º de setembro, a Tarde do idoso para 86 idosos 
(55 homens e 31 mulheres) residentes na casa de 
repouso Lar São Francisco de Paula, em Catanduva. 
O objetivo foi promover o contato dos alunos com os 
residentes do Lar, além de proporcionar uma tarde 
de interação social e auxiliar o asilo com a doação 
de materiais para cuidado dos idosos, como fraldas 
geriátricas, cadeiras para banho, alimentos etc. Os 
alunos serviram cachorro quente, bolo e refrigerante, 
conversaram com os idosos e distribuíram brindes. 
Foi proporcionada música ao vivo aos idosos que 
estavam acamados ou incapacitados de irem até a 
sala onde o evento ocorria. Por fim, alunos e idosos 
praticaram exercícios de relaxamento e alongamento 
em conjunto.

APOIO PSICOPEDAGÓGICO
Profa. Esp. Adriana Pagan Tonon

Orientar os alunos na realização de atividades 
acadêmicas definidas pelos docentes e aconselhar 
a participação em atividades de nivelamento e 
atividades extraclasse, oportunizar às pessoas com 
necessidades educacionais especiais e a todos os 
acadêmicos apoio psicopedagógico em seu processo 
de aprendizagem, bem como atuar frente às 
necessidades didático-pedagógicas dos professores, 
coordenadores e funcionários são os objetivos do 
Apoio Psicopedagógico.

O Apoio ofereceu orientação psicopedagógica 
aos alunos dos cursos regulares, com acompanha-
mentos psicopedagógicos breves, auxiliando 
nas necessidades e demandas em relação à 
formação acadêmica e profissional. Foram feitos 27 
atendimentos individualizados a alunos de medicina 
e oito a alunos de outros cursos.

Duas campanhas de prevenção - ao suicídio, 
em setembro, e à saúde mental, em outubro, foram 
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realizadas tendo como público alvo alunos, docentes 
e funcionários para conscientização e alerta aos 
sinais em si mesmo e nos outros para procurar ajuda 
ou ajudar ao colega.

Tendo como alvo alunos de todos os cursos 
foram realizados workshops temáticos em parceria 
com o SENAC Catanduva: Técnicas de Liderança, para 
o curso de Enfermagem; Gerenciamento do tempo, 
para o curso de Biomedicina, e Planejamento de 
Finanças Pessoais, para o curso de Agronomia.

 
APOIO À INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE
Prof. Me. José Claudinei Cordeiro, Profª Alda 
Nascimento Batista e Profª Ma. Cristiane Paschoa

Zelar pela efetiva observação da política de 
acessibilidade adotada pela UNIFIPA e contribuir 
para a promoção de condições igualitárias de 
acesso ao ensino, pesquisa e extensão para alunos 
com deficiência e com necessidades educacionais 
específicas são os objetivos do Apoio à Inclusão e 
Acessibilidade.

O Apoio solicitou ao departamento específico 
da UNIFIPA a quantidade de alunos com deficiência 
e promoveu reunião para tratar da palestra de 
abertura da Semana da pessoa com deficiência. 
Após reuniões para tratar da situação de aluno com 
deficiência mental leve que não estava conseguindo 
acompanhar o curso de Educação Física, o caso foi 
encaminhado para o Apoio Psicopedagógico. Por 
fim foi feita reunião com a assistente de câmpus 
para sinalização de vagas para deficiente no 
estacionamento interno do Câmpus São Francisco.

APOIO AO RELACIONAMENTO
COM EGRESSOS
Prof. Me. Igor Augusto Braz e Profª Drª Wanessa 
Silva Garcia Medina

Incrementar o relacionamento com os alunos 
formados nos cursos da instituição, bem como 
com o mercado de trabalho e sociedade em geral, 
objetivando viabilizar educação continuada e 
ações voltadas ao desenvolvimento humano 
e ao aperfeiçoamento das políticas de ensino, 
pesquisa e extensão são os objetivos do Apoio ao 
Relacionamento com Egressos.

As atividades do Apoio neste ano foram de 
organização, com apresentação do Comitê de 
Egressos do curso de Direito e do Núcleo de Egressos 
da UNIFIPA, e reuniões com coordenadores de 
cursos para solicitar o envio das informações sobre 
egressos e direcionar um docente para o Comitê de 
Egressos institucional. Também foi feita reunião com 
o coordenador do curso de Medicina para verificar 

o andamento das atividades de recuperação de 
informações dos egressos e finalizada a estruturação 
do formulário para atualização dos dados dos 
egressos da instituição.

ESPAÇO BEBÊ UNIVERSITÁRIO

As alunas mães de recém-nascidos têm o “Espaço 
bebê universitário”. Instalado próximo ao elevador, ele 
proporciona total conforto à mãe 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, pois 
possui trocador de fraldas, pia para higienização, 
sofás e decoração específica.

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 UNIFIPA mantém convênios e parcerias 
com prefeituras municipais, autarquias, instituições 
financeiras públicas, órgãos federais e estaduais, 
poder judiciário, fundações, academias e entidades, 
entre outras.

ACADEMIA DO CAMPUS SEDE

Alunos, professores e funcionários da instituição 
interessados praticaram atividades físicas gratuita-
mente na academia do complexo esportivo no 
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APRESENTAÇÃO ITINERANTE

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico, em parceria 
com a Secretaria Municipal de Cultura, promoveu 
apresentação itinerante para os alunos dos dois 
campi no dia 22 de novembro. A apresentação 
aconteceu na entrada dos alunos no Câmpus São 
Francisco e durante os intervalos no Câmpus Sede, 
com melodias dos musicistas Wellington Salustiano, 
ao violino, e Misael Salustiano, ao violoncelo, do Duo 
de Cordas da Orquestra Escola de Catanduva.

Câmpus Sede. As aulas de alongamento com pilates 
e treinamento funcional foram acompanhadas por 
profissional de educação física e por estagiários do 

curso. As 361 pessoas que se utilizaram da academia 
nesse ano apresentaram atestado médico para a 
prática de exercícios físicos. 

Descontos e bolsas de estudos

HOMENAGEM A PROFESSORES 

Para comemorar o Dia dos Professores foi 
oferecido café especial para todos os docentes no dia 
16 de outubro, com entrega de mimo confeccionado 
especialmente para eles. O café foi realizado em 
três horários diferentes nos Câmpus Sede e São 
Francisco. Ao todo 173 professores participaram da 
homenagem.
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CURSO DE 
ADMINISTRAÇÃO

INFORMÁTICA

Dez deficientes visuais participaram do projeto 
“Informática inclusiva para deficientes visuais” 
realizado no primeiro semestre. O projeto busca 
proporcionar aos deficientes visuais conhecimento 
dos aplicativos específicos com sintetizador de voz 
para que utilizem recursos do sistema operacional, 
conheçam o teclado e suas teclas de funções, copiem, 
apaguem, movam arquivos, acessem o navegador 
de internet, redes sociais, Youtube, utilizem e-mail, 
editem textos e façam pesquisa.

ABC DA INFORMÁTICA
O projeto de inclusão digital “O ABC da 

Informática” é destinado a adultos, com aulas de 
informática básica, digitação, gerenciamento de 
e-mails, pesquisa, formatação de apresentações e 
redes sociais. Desenvolvido nos dois semestres, de 
março a junho e de agosto novembro, o projeto, 
existente desde 2002, atendeu 18 pessoas em duas 
turmas.

 
CRIANÇAS

O projeto “Informática inclusiva para crianças”, 
em parceria com o Educandário São José, atendeu 
42 crianças de 11 a 16 anos, em duas turmas, 

de março a novembro, com informática básica, 
editoração de texto, realização de pesquisa, 
formatação de apresentações, acesso a redes sociais 
e entretenimento. O projeto existe há 10 anos.

APERFEIÇOANDO COMPETÊNCIAS
No dia 18 de agosto, das 8h00 às 12h00, foi 

realizado o projeto “Leitura e escrita: aperfeiçoando 
competências”, coordenado pela Profª Eunice Ap. de 
Aguiar Alonso e com a participação de 14 alunos da 1ª e 
4ª séries. O projeto, gratuito, pretendeu proporcionar 
ao aluno aperfeiçoamento das competências da 
leitura e escrita, a partir de textos que contemplem 
temas contemporâneos, desenvolvendo habilidades 
que o prepare para propor soluções para situações-
problema, projetar ações de intervenção, construir 
perspectivas integradoras, elaborar sínteses e atuar 
segundo princípios éticos.

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
Três eventos foram realizados pelo projeto “A arte 

como estímulo à reflexão sobre os direitos humanos 
e cidadania”, que teve por objetivo provocar a 
reflexão e o debate interdisciplinar sobre questões 
ligadas à defesa dos direitos humanos, à valorização 
das diversidades humana e cultural e ao exercício da 
cidadania. Cada um dos eventos englobou leituras 
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preparatórias e a seleção de uma obra artística 
(cinema, pintura, música, literatura, teatro etc) 
instigadora para motivar as reflexões e os debates. 
Os eventos realizados nos dias 27/03, 27/08 e 29/10 
discutiram o efeito do racismo em crianças, a relação 
entre tecnologia e sociedade e a ditadura militar e a 
violação do direito às liberdades e à vida. O projeto 
foi voltado aos alunos do 1º ano e contou  com a 
participação dos alunos do curso de Direito em dois 
dos eventos.

MEIO AMBIENTE

Para marcar a Semana do Meio Ambiente, o 
curso realizou no dia 07 de junho o Encontro do 
Meio Ambiente com o tema “A importância da 
sustentabilidade na vida profissional” com palestras 
ministradas para alunos da 1ª a 4ª séries. A primeira 
palestra, “Ações ambientais na empresa-pública”, 
foi proferida pela médica veterinária Elisabete 
de Lourdes Baleiro Teixeira Inácio. Em seguida, 
Roberto Silva, bacharel em Ciências da Computação, 
falou sobre “Ações ambientais numa empresa 
sucroalcooleira”.

PROJETOS SOCIAIS

Comemorando o Dia da Responsabilidade 
Social, o curso promoveu no dia 22 de setembro, 
das 9h00 às 11h00, o VII Encontro Bairro-Escola de 
Responsabilidade Social com apresentação de seus 
projetos sociais, palestras e discussões sobre a posição 
estratégica social que as instituições acadêmicas 

podem proporcionar à comunidade. Diversos 
projetos de extensão acadêmica desenvolvidos pelo 
curso foram apresentados ao público, com destaques 
para o ABC da Informática; Inclusão digital ao 
alcance dos deficientes visuais; Informática inclusiva 
para crianças; GDP-Grupo de desenvolvimento 
profissional e as ações de responsabilidade social da 
FAECA Jr. - Empresa de Consultoria do curso.

No encontro, ainda, foi ministrada palestra 
temática sobre Inclusão Social e empregabilidade 
dos portadores de necessidades especiais pela 
Coordenadora do IDVC-Catanduva, Fernanda de 
Sousa Rocha. Já o Coordenador de Extensão do 
curso, Prof. Marcílio Antônio Bortoluci, ministrou a 
palestra “100 anos da obra do Monsenhor Albino em 
Catanduva”. Do encontro participaram convidados 
de Catanduva e região, além de professores, alunos 
e familiares.

PALESTRAS E DOAÇÃO

O curso promoveu dia 03 de setembro, às 19h30, 
palestras sobre doação de sangue e cadastro para 
doação de medula óssea para alunos do 1º, 2º e 3º 
anos. Os palestrantes Enfermeiro Welington Ricardo 
Coquelet, sobre doação de sangue, e Capitão 
Anderson Ferreira Nunes, da Polícia Militar de São 
José do Rio Preto, sobre doação de medula e o projeto 
“Batalha pela Vida”, ressaltaram a importância do 
exercício da solidariedade. As palestras faziam parte 
de uma das etapas do projeto “Primavera Vermelha”.

No dia 22 de setembro foi realizada a segunda 
edição do projeto “Primavera Vermelha”. Os alunos 
saíram em caravana do Câmpus São Francisco até o 
Hemonúcleo de Catanduva para doação de sangue 
e medula óssea. 51 alunos e docentes participaram 
das ações de conscientização e solidariedade 
com objetivo de chamar a atenção e estimular os 
catanduvenses a doarem sangue e medula óssea. O 
projeto proporcionou ao Hemonúcleo 51 doações de 
sangue, sendo 50 alunos e convidados com a coleta 
convencional e uma doação para cadastro de medula 
óssea - destes, 37 doações foram de sangue e medula 
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óssea. De acordo com o balanço divulgado pelo 
Hemonúcleo, 14 novos cadastros foram efetuados 
nesta ação, aumentando significativamente o banco 
de doadores regulares.

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 
O programa GDP - Grupo de Desenvolvimento 

Profissional, desenvolvido de março a dezembro, 
promoveu dinâmicas de grupo para desenvolver 
habilidades de comunicação, gerenciar equipes de 
trabalho, liderar e mediar conflitos. O encerramento 
do programa, o XI Workshop de teatro GDP “in cena”, 
foi realizado no dia 24 de novembro, das 8h00 às 
13h00, com o objetivo de desenvolver, através de 
vivências de teatro, a desenvoltura social, expressões 
faciais, recursos paralinguísticos (tom e volume de 
voz, velocidade da fala), linguagem corporal, entre 
outras habilidades do participante, essenciais ao 
Administrador quando se depara com situações onde 
necessita apresentar projetos, ministrar treinamento, 
ministrar palestras ou falar em público. Participaram 
do projeto pessoas da comunidade, maiores de 18 
anos e com Ensino Médio completo.

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.

CONJUNTURA CATANDUVA 2018

A FAECA Jr., em parceria com a Prefeitura de Ca-
tanduva, Sincomércio e ACE Catanduva, desenvol-
veu trabalho de levantamento socioeconômico, com 
pesquisa e levantamento de dados relevantes da 
conjuntura social e econômica do município. Deno-
minado “Conjuntura Catanduva 2018 - Um olhar para 
o futuro - Aspectos históricos e contemporâneos”, o 
relatório técnico desenvolvido pela FAECA Jr. propor-
ciona um grande salto no planejamento e desenvol-
vimento estratégico da economia catanduvense.

VAGAS PARA ESTÁGIO
A FAECA Júnior encaminhou 44 alunos para 

estágios em diversas empresas de Catanduva e 
região.

CONSULTAS

Na atividade da programação dos 100 anos da 
chegada de Padre Albino desenvolvida nos bairros 
de Catanduva e na praça Monsenhor Albino, a FAECA 
Júnior fez 32 atendimentos para pessoas físicas e 
jurídicas e MEI - Micro Empreendedor Individual.

CAMPANHAS
A empresa júnior realizou as campanhas “Doe 

agasalho” e de doação de livros, destinados para en-
tidades beneficentes de Catanduva.

NATAL JÚNIOR COM IDOSOS

A FAECA Júnior - Empresa Júnior do curso 
realizou no dia 22 de dezembro, às 14h00, no Recanto 
Monsenhor Albino, a campanha “Natal Júnior”. A 
ação realizada anualmente tem por objetivo levar 
amor, carinho e solidariedade a diversos segmentos 
da sociedade e entidades beneficentes. Em 2018 a 
campanha teve como foco a assistência social aos 
idosos. Os integrantes da FAECA Jr., após pesquisa 
junto ao Recanto, listaram os itens de maior 
necessidade e arrecadaram fraldas geriátricas, leite 
e gelatina, doados naquela data. A equipe também 
realizou confraternização natalina com os idosos, 
com bolo e refrigerante.
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CURSO DE
BIOMEDICINA

TIPAGEM SANGUÍNEA

O curso realizou no dia 13 de abril, no Tiro de 
Guerra de Catanduva, exames para determinar a 
tipagem sanguínea (sistema ABO; Rh) dos soldados 
ingressantes em 2018. A ação foi coordenada pelo 
Prof. Me. Daniel Henrique Gonçalves, que contou com 
a colaboração de aluno do segundo ano e alistado 
no Tiro de Guerra. Os atiradores têm necessidade de 
saber seu tipo sanguíneo, primeiramente por uma 
emergência e para ajudar em campanhas de doação 
de sangue.

PRIMEIROS SOCORROS

O Centro Acadêmico dos estudantes de 
Biomedicina e a Liga de Cirurgia de Urgência e 
Trauma do curso de Medicina promoveram no dia 10 

de maio curso de qualificação em primeiros socorros. 
A atividade contou com a orientação de alunos 
instrutores e do sargento do Corpo de Bombeiros de 
Catanduva André Luís Parizi Pereira. Com o objetivo 
de informar sobre as condutas nos primeiros socorros 
básicos e a prevenção de acidentes, os participantes 
foram orientados a reconhecer os sinais e sintomas 
diante das urgências e emergências e a realizar ações 
de valorização da vida até a vítima ser atendida por 
uma equipe especializada.

DESAFIO CULTURAL

O curso realizou o II Desafio Cultural nos dias 16 
e 17 de agosto em benefício do Hospital de Câncer 
de Catanduva/HCC. O desafio teve quiz, gincana 
e apresentação de caso clínico na forma teatral 
entre as séries. As quatro equipes arrecadaram R$ 
1.868,65 que somados a R$ 1.228,00 das inscrições 
dos participantes totalizou R$ 3.096,65. As equipes 
também arrecadaram alimentos destinados aos 
hospitais Padre Albino e Emílio Carlos.

PREVENÇÃO
Cinco alunos, com supervisão de docente, 

realizaram no dia 04 de setembro, das 14h00 às 17h00, 
testes de glicemia capilar e tipagem sanguínea nos 
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funcionários da Usina Catanduva durante a Semana 
Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho/
SIPAT. Foram atendidos 50 funcionários. 

VISITA SOLIDÁRIA A PACIENTES

Durante a manhã e tarde do dia 17 de setembro, 
o curso realizou visita solidária aos internos do 
Hospital Emílio Carlos (HEC) em dois períodos. A 
equipe de humanização formada por dois docentes 
e uma aluna visitou das 9h00 às 11h00 o Setor de 
Quimioterapia e das 14h00 às 16h00 os pacientes da 
Enfermaria - totalizando quatro atendidos.

TOXICOLOGIA SOCIAL
No dia 05 de novembro, das 18h00 às 22h00, o Dr. 

Eduardo Henrique Silva Rodrigues ministrou a pales-
tra “Lei seca: principais mudanças e consequências” 
para 86 alunos e quatro funcionários da UNIFIPA. O 
tema envolve a toxicologia social, uma vez que os 
biomédicos determinam as concentrações das subs-
tâncias lícitas e ilícitas, dentre elas o álcool.

AÇÕES SUSTENTÁVEIS NA PRAÇA

No dia 24 de novembro, o curso promoveu 
ação de desenvolvimento sustentável na Praça 
Monsenhor Albino (Matriz), em Catanduva.  Os alunos 
apresentaram trabalhos e orientaram a população 
sobre tratamento de resíduos sólidos, reciclagem de 
PETS, importância da mata ciliar e da arborização, 
descarte correto de pilhas e medicamentos, 
alimentação saudável e reaproveitamento de 
alimentos, reciclagem de óleo e distribuíram mudas 
de árvores.

CURSO DE
DIREITO

ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA
O escritório jurídico do CEPRAJUR - Centro de 

Prática Jurídica do curso realizou 328 atendimentos 
jurídicos à população carente do bairro Bom Pastor, 
em Catanduva. Além disso, o projeto implantou, 
no primeiro semestre, duas novas modalidades 
direcionadas aos alunos e à população: a Clínica 
de Mediação, Conciliação e Arbitragem e a 
Oficina de Análise de Acórdãos. Essa atividade 
de responsabilidade social conta com parceria 
da Associação Pão Nosso, da Paróquia Imaculada 
Conceição, e com as estruturas do PROCON de 
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Catanduva. O trabalho de assistência gratuita oferece 
práticas jurídicas aos seus alunos, por meio de 
atendimentos à comunidade, promovendo a solução 
de conflitos e orientação de direitos e obrigações aos 
que procuram o serviço. Os assuntos mais recorrentes 
envolveram o Direito de Família (separações, divórcio 
etc.), Direito Imobiliário (aluguel, registro de imóveis) 
e Direito do Consumidor (reclamações de serviços e 
produtos).

PROCON
O CEPRAJUR oferece atendimento do Procon. O 

atendimento direto ao cidadão contribui significa-
tivamente para que os alunos desenvolvam técnicas 
de mediação e conciliação que irão fazer diferença 
em suas carreiras no futuro, além de atender 
gratuitamente a população.

COLETA PARA EXAMES DE DNA
O projeto de extensão “Investigação de pater-

nidade por meio da coleta descentralizada de DNA” 
atendeu 129 famílias em 2018. A iniciativa é parceria 
do curso de Direito com o Fórum de Catanduva e 
o Instituto de Medicina Social e de Criminologia 
de São Paulo (IMESC). As atividades jurídicas do 
atendimento, como entrevista e registros, foram 
feitas pelos graduandos do curso e os exames no 
IMESC, em São Paulo.

DIREITO PLURAL

O projeto “Direito plural: democracia e 
participação na construção dos direitos LGBTI”, 
coordenado pela Profª Márcia Maria Menin, teve 
a participação de oito alunos, aos quais foram 
solicitadas leituras de resumos estruturados de 
artigos científicos ou livros referentes ao tema. Após 
a leitura, os alunos participaram, de forma alternada, 
das reuniões do Conselho Municipal da Diversidade 
Sexual, auxiliando na elaboração do regimento 
interno daquele órgão e na elaboração de material, 
pela Prefeitura Municipal, sobre diversidade sexual e 
direitos LGBT; criaram a página “Cidadania Plural” em 

rede social, onde foram inseridas, por semana, quatro 
tipos de informações distintas sobre a temática LGBT; 
participaram na Parada LGBT de Catanduva, com 
entrega de material com o mascote criado para a 
página “Cidadania Plural”, cuja intenção foi informar 
sobre possíveis violações de direitos humanos em 
razão da orientação sexual ou identidade de gênero.

SUPERENDIVIDAMENTO

O curso promoveu no dia 20 de março palestras 
sobre direitos do consumidor, ministradas pelo 
coordenador estadual do Núcleo de Tratamento 
ao Superendividado, Diógenes Donizete Silva, 
especialista em proteção e defesa do consumidor, 
e pelo diretor de relações institucionais do mesmo 
Núcleo, Luiz Marcelo Prestes, especialista em proteção 
e defesa do consumidor. O evento comemorativo 
ao Dia do Consumidor abordou o tema “Dívidas e 
Dúvidas do Consumidor”. Os palestrantes falaram 
sobre o consumismo, as práticas de mercado, 
o descontrole e juros altos, que são alguns dos 
principais motivos que mais contribuem para o 
superendividamento, impossibilitando o pagamento 
dos compromissos financeiros e gerando grandes 
transtornos familiares.

JORNADA JURÍDICA
No dia 06 de abril foi realizada a 1ª Jornada Jurídica, 

com palestra do professor de Direito Constitucional e 
Direito Processual Penal Flávio Martins Alves Nunes 
Júnior. O principal tema foi o Direito Constitucional 
e a própria disciplina ensinada nas universidades, 
despertando nos presentes a curiosa comparação 
entre a lei no Brasil e em outros países. A jornada 
contou com a presença de docentes, alunos, egressos 
do curso e interessados da comunidade.

DIREITOS HUMANOS
O XV Encontro de Direitos Humanos foi realizado 

no dia 04 de maio. Os convidados foram o professor 
de Direito da Escola Paulista de Política, Economia 
e Negócios da UNIFESP Dr. Renan Quinalha e 
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a coordenadora da área de Desigualdades e 
Identidades no InternetLab - pesquisa em Direito 
e Tecnologia da USP Natália Neris. Os palestrantes 
apresentaram números e pontuaram a falta de dados 
qualificados e atualizados para a criação de políticas 
adequadas para os Direitos Humanos, devido às 
falhas de monitoramento sobre os tipos de violência. 
Eles ainda abordaram temas ligados aos direitos dos 
LGBTs, das mulheres e negros e as mudanças nas 
legislações ao longo dos anos.

FAKE NEWS

Os professores Marcos Melo e Beatriz Trigo 
ministraram palestra sobre “Fake news e suas 
implicações no Direito” em evento no dia 24 de maio 
no Centro do Professorado Paulista (CPP) realizado 
pela Diocese de Catanduva. Os professores deram 
dicas para os internautas não serem enganados nem 
compartilharem falsas notícias. Recomendaram ler 
atentamente a matéria e desconfiar das manchetes, 
verificar com atenção a formatação das notícias, 
atenção às datas de publicação e o autor, conferir 
a notícia e o site que a publicou, confrontando-a 
em sites conhecidos e de credibilidade e jamais 
compartilhar uma notícia em caso de dúvida.

COMPRAS NA INTERNET
Alunos do grupo de extensão “Observatório das 

relações de consumo” ministraram no dia 25 de maio 
palestra no COC Catanduva, para 40 alunos; no dia 12 

de junho na E.E. Alfredo Minervino, para 80 alunos, 
e em setembro na Faculdade da Terceira Idade, 
para 30 alunas, sobre compras na internet, meio de 
consumo crescente principalmente entre os jovens. 
Os alunos abordaram artigo do Código de Defesa 
do Consumidor que dispõe sobre a desistência da 
compra e discutiram também sobre o consumismo, 
propagandas enganosas e abusivas, notas fiscais e o 
direito a meia-entrada.

RELAÇÕES DE CONSUMO 
O grupo de extensão “Observatório social das 

relações de consumo” possui a página “Observatório 
do Consumidor” no Facebook, onde são postados 
semanalmente textos informativos com conteúdo 
relacionado às relações de consumo. A página foi to-
talmente elaborada, construída e alimentada pelos 
alunos do grupo de extensão que desde 2016 vêm 
trabalhando nesse projeto. Também foi criado o mas-
cote “João Consumidor”. Para inserir os informativos 
na página há procedimento de postagem em que 
todos os alunos estão responsáveis e envolvidos na 
produção dos textos, produção da arte e postagens. 
Em 2018 o grupo contou com 80 alunos.

CORRUPÇÃO

No dia 05 de junho, alunos ministraram palestra 
para a primeira série do curso de Pedagogia da 
UNIFIPA sobre “Corrupção no financiamento das 
campanhas eleitorais”. Na palestra foram distribuídas 
cartilhas do projeto “Mensalinho contra a corrupção”.
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CONFERÊNCIA 
Alunos do curso acompanharam, no dia 

23 de agosto, a XI Conferência Municipal dos 
Direitos da Criança e Adolescente de Catanduva, 
organizada pelo Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, que teve como tema 
“Proteção integral, diversidade e enfrentamento 
das violências”. Acompanhados da Profª Drª Ana 
Paula Polacchini de Oliveira, os alunos integram o 
projeto de extensão “Assistência social como Direito 
na Constituição de 1988: direito social e política 
pública no âmbito do SUAS”.

CONSTITUIÇÃO 
Evento aberto ao público, o curso promoveu no 

dia 19 de outubro a palestra “30 anos da Constituição 
Federal e Processo: Segurança jurídica x duração 
razoável”, ministrada pelo Prof. Dr. Antônio Carlos 
Marcato.

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 494 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, 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.

PALESTRA
Alunos do curso, com foco no Outubro Rosa, 

ministraram no dia 30 de outubro a palestra “Plano 
de saúde” na Faculdade da Terceira Idade para 
aproximadamente 30 alunas.

CURSOS DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA

AULAS GRATUITAS DE JUDÔ

O curso de Bacharelado ofereceu, para alunos da 
UNIFIPA e funcionários da Fundação Padre Albino, 

aulas de judô gratuitas as segundas e quartas-feiras, 
das 18h00 às 19h00. As aulas foram ministradas pelo 
docente do curso e faixa preta em judô Prof. Cássio 
Gonçalves na Sala de Ginástica, danças e lutas do 
Complexo Esportivo Prof. Ivo Dall’Aglio, no Câmpus 
Sede, e tiveram a participação de oito deficientes 
visuais e sete alunos do curso.

JOGOS DE INTEGRAÇÃO 
O curso de Licenciatura realizou no dia 24 de 

fevereiro, das 9h às 12h30, no complexo esportivo 
do Câmpus Sede, os Jogos de Integração, reunindo 
alunos dos dois cursos. Os jogos foram disputados 
em quatro diferentes modalidades esportivas com a 
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participação de aproximadamente 80 alunos. Todas 
as equipes ou duplas foram formadas por alunos que 
estudam em salas diferentes, estimulando o convívio 
e a socialização entre eles.

ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE MENTAL
Os alunos dos cursos de Licenciatura e Bachare-

lado participaram da atividade de extensão “Saúde 
mental e atividade física” nos dias 05 de março e 02 
de abril. A psicóloga Lilian Buniak abordou a ligação 
entre a prática e o bem estar mental do indivíduo.

TAI CHI CHUAN 
A 3ª série do curso de Licenciatura participou no 

dia 19 de março da palestra do egresso do curso e 
professor André Luiz Fernandes sobre a arte marcial 
do Tai Chi Chuan e suas possibilidades na educação 
física escolar. A palestra faz parte das atividades de 
extensão oferecidas pelo curso de Licenciatura como 
forma de ampliar o conhecimento dos alunos sobre 
todas as possibilidades no ambiente escolar.

ACANTONAMENTO

No dia 24 de março, o curso de Licenciatura 
promoveu o curso de Acantonamento voltado para 
alunos e profissionais da área e de Pedagogia. As 
atividades, que contaram com participação em massa 
de egressos, foram coordenadas pelo Prof. Marcus 
Seixas, que apresentou novos jogos, brincadeiras 
e gincanas, além da organização e logística das 
mesmas. O curso foi gratuito.

A DANÇA DA VIDA
Os cursos de Educação Física Bacharelado e de 

Enfermagem estão trabalhando o projeto “A dança 
da vida”. O projeto visa, por meio da dança, melhorar 
a qualidade de vida de mulheres mastectomizadas 
portadoras de Linfedema atendidas no setor de 
Oncologia do Hospital Emílio Carlos (HEC). Na 
primeira etapa, os alunos de ambos os cursos 
receberam treinamento dos docentes para colocar o 
projeto em prática com as pacientes. A metodologia 

do projeto se baseia na Biodança e tem por objetivo 
estimular a comunicação das pessoas com o próprio 
corpo e com as outras pessoas, assim como permitir 
fuga da rotina cotidiana de forma divertida e 
equilibrada. Para as atividades no âmbito hospitalar, 
os alunos estão recebendo treinamento de docentes 
de Educação Física e de Enfermagem.

CURSO ATRAI EGRESSOS
O curso de Bacharelado promoveu no dia 28 de 

abril o minicurso “Colônia de férias: uma proposta 
profissional”, ministrado no Complexo Esportivo 
pelos docentes Fernando Varoto e Marcus Seixas. Os 
participantes tiveram conteúdos práticos e teóricos 
de elaboração e execução de uma colônia de férias. 
O curso, gratuito, reuniu 70 participantes, entre 
alunos e egressos do curso, além de estudantes 
e profissionais de Educação Física de São José do 
Rio Preto, Itajobi, Ariranha, Taquaritinga, Paraiso, 
Palmares Paulista, Barrinha, Porto Ferreira, Tabapuã, 
Mirassol, Novo Horizonte, Pirangi, Catiguá, Novais, 
Monte Alto, Tabapuã, Matão e Pindorama.

VOLTA AO MUNDO EM JOGOS

O curso de Licenciatura promoveu no dia 19 de 
maio, das 8h00 às 12h00, o curso “Volta ao mundo em 
jogos e canções”, ministrado pelo Prof. Me. Fernando 
Varoto, que abordou diferentes jogos de tabuleiro e 
canções de diferentes culturas. O curso, realizado no 
Complexo Esportivo, foi gratuito e teve a participação 
de 37 pessoas, entre estudantes e profissionais 
das áreas de Educação Física, Pedagogia, Letras, 
Matemática e afins.

DANÇA ESCOLAR
O curso de Licenciatura promoveu o curso “Dança 

escolar - bases teóricas e práticas” no dia 26 de 
maio, ministrado pelo Prof. Alexandre Mendes, com 
a participação de alunos e egressos. O curso teve 
como finalidade abordar as diversas modalidades de 
dança.
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ATIVIDADE FÍSICA X TERCEIRA IDADE

A professora de Educação Física Maria Alice 
Corazza ministrou a palestra “A importância da 
atividade física na terceira idade” dia 07 de junho para 
alunos dos cursos de Bacharelado e Licenciatura. No 
período da tarde ela esteve com alunos da Faculdade 
da Terceira Idade e do Clube de Tênis, que vieram 
acompanhados de seus professores egressos da 
UNIFIPA, quando abordou a prevenção de doenças 
através da atividade física e o alívio de sintomas 
causados pelo avanço da idade.

CROSSFIT
O curso de Bacharelado promoveu treinamento 

aberto de crossfit na quadra poliesportiva do 
Complexo Esportivo no dia 19 de junho ministrado 
pelo Prof. Me. Leonardo Marques, docente do curso. 
O objetivo foi incentivar a prática da modalidade 
pelos alunos, para que conheçam diferentes métodos 
de treinamento e utilizem esse conhecimento na 
atuação profissional, já que essa modalidade é a que 
mais tem ganhado adeptos nos últimos anos.

DEFICIENTES VISUAIS 
Dia 23 de junho o curso de Licenciatura 

promoveu o curso “Esportes para deficientes visuais”, 
voltado para estudantes e profissionais da área 
de Educação Física. Os participantes conheceram 
as modalidades Judô Paralímpico, Futebol de 5 
e GoalBall e o curso, gratuito, foi ministrado pelo 
Prof. Me. Cássio Gonçalves das 13h30 às 17h00 no 
Complexo Esportivo do Câmpus Sede.

AMPLIAÇÃO DE ATENDIMENTO
O projeto de extensão do curso de  Bacharelado 

“O ensino do judô” ampliou seu atendimento e, além 
de ministrar aulas de judô para alunos e egressos 
da instituição e funcionários da Fundação Padre 
Albino, iniciou trabalho de ensino da modalidade a 
deficientes visuais do IDVC (Instituto dos Deficientes 
Visuais de Catanduva). A parceria entre as instituições 
tem como objetivo promover a iniciação esportiva 

dos deficientes visuais de Catanduva e região. As 
aulas, gratuitas, foram ministradas pelo docente 
do curso Prof. Me. Cássio Gonçalves no Complexo 
Esportivo da UNIFIPA as sextas-feiras, das 9h30 às 
10h30.

NOVELOS DE LÃ
O curso de Licenciatura doou, no dia 06 de 

julho, 180 novelos de lã ao Ateliê “Amor ao próximo”, 
formado por voluntárias do Hospital de Câncer de 
Catanduva/HCC. Os alunos promoveram campanha 
de arrecadação como parte do projeto de extensão 
Jogos Interclasses.

ORIENTAÇÃO TÉCNICA
O curso de Licenciatura promoveu no dia 16 de 

agosto orientação técnica sobre a Base Nacional 
Comum Curricular Infantil (BNCC) para melhor 
compreensão e entendimento da proposta e 
apropriação do documento. O curso foi ministrado 
em dois horários, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 
17h, no Complexo Esportivo do Câmpus Sede, com 
palestras dos mestres do curso de Educação Física/
Licenciatura Fernando Varoto e Luciana Leite, com 
coordenação da professora Luciana Cione Basto. A 
orientação técnica é voltada para professores da 
rede municipal de Educação, egressos e estudantes 
de Educação Física e Pedagogia. A participação foi 
gratuita e os participantes receberam certificado.

CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES
No dia 23 de agosto o curso de Licenciatura rece-

beu professores e recreacionistas da Rede Municipal 
de Ensino, egressos do curso e estudantes da área 
para capacitação e orientações técnicas sobre a Base 
Nacional Comum Curricular Infantil. As palestras fo-
ram ministradas pelos Mestres Prof. Fernando Varoto, 
Profª Luciana Cione Basto e Profª Luciana Leite e os 
participantes, divididos em duas turmas, períodos 
matutino e vespertino, passaram por dinâmicas e ati-
vidades para desenvolvimento junto aos seus alunos.
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Nova capacitação foi promovida no dia 27 de 
setembro para professores da Rede Municipal de 
Ensino de Catanduva. Os temas abordados foram 
“Primeiros socorros na escola”, com o Prof. Me. 
Cássio Gustavo Santana Gonçalves e o biólogo José 
Ricardo de Souza, técnico do LAHEM (Laboratório de 
Habilidades em Emergências Médicas); “Atividades 
motoras na Educação Infantil”, com o Prof. Me. 
Marcus Seixas, e “Base Nacional Curricular Comum 
(BNCC) - Educação Infantil”, com os Profs. Ms. Luciana 
Carvalho Leite e Marcus Seixas.

PRÁTICAS DE INTEGRAÇÃO

No dia 22 de agosto, os cursos de Bacharelado 
e Licenciatura promoveram no Complexo Esportivo 
da UNIFIPA a oficina “Vivências em atividades físicas 
e esportes adaptados” com a participação de alunos 
de ambos os cursos e assistidos da APAE (Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Catanduva, 
Instituto dos Cegos, Projeto Criança, Cidadão do 
Futuro e da Coordenadoria de Inclusão Social do 
município. A atividade fez parte da programação da 
Semana da Pessoa com Deficiência.

SEMANA DA EDUCAÇÃO FÍSICA
De 27 a 29 de agosto, no Câmpus Sede, foi realizada 

a IV Semana da Educação Física que contou com 
grande adesão de egressos dos cursos de Bacharelado 
e Licenciatura e a participação dos alunos. Na Semana 
foram abordados o alinhamento do exercício físico e 
da nutrição no processo de emagrecimento, jogos 

cooperativos que podem ser desenvolvidos pelos 
profissionais da área (teoria e prática) e a atuação 
profissional e o mercado de trabalho trazendo como 
foco as diversas possibilidades para os estudantes 
de educação física, além de aulas práticas de Body 
Combat e Power Jump.

SHOW DE TALENTOS

No dia 1º de setembro foi realizado, no Complexo 
Esportivo do Câmpus Sede, o show de talentos 
“Educação Física, Arte e Cultura”, organizado pelo 
Bacharelado, com apresentações de dança, música 
e exposição artística e a presença de 350 pessoas 
durante todo o evento, que teve início às 13h00 e 
término às 17h00. O objetivo do show foi promover 
a integração entre os cursos da UNIFIPA e estimular 
o convívio através da música, da arte, do esporte, da 
pintura e da cultura.

CRIANÇAS X AULA PRÁTICA
No dia 20 de outubro, o curso de Licenciatura 

promoveu Clínica de Mini Atletismo no Câmpus Sede 
da UNIFIPA e na sede da Coordenadoria de Inclusão 
Social de Catanduva. O curso teórico-prático contou 
com a participação de 35 crianças que desenvolveram 
as atividades junto aos participantes da Clínica.

CIRCUITO DE SENSIBILIZAÇÃO

Os alunos do 2º e 3º anos dos cursos de 
Licenciatura e Bacharelado participaram do Circuito 
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de sensibilização para o envelhecimento do Hospital 
Emílio Carlos (HEC) no dia 25 de outubro. Eles 
vivenciaram as estações Dificuldades de locomoção 
e equilíbrio; Dificuldades de audição e visão; 
Diminuição de olfato e paladar; Perda de autonomia 
e na última Estação reflexão sobre o envelhecimento 
e a importância do cuidado humanizado ao 
idoso. O objetivo do circuito foi sensibilizar 
acerca das limitações decorrentes do processo de 
envelhecimento e assim promover uma nova cultura 
de cuidados com a pessoa idosa.

EGRESSOS
No dia 27 de outubro, o Bacharelado reuniu 

ex-alunos em seu II Encontro de Egressos, na Sala 
de Ginástica, Danças e Lutas do Câmpus Sede. Os 
participantes receberam certificado e um software 
de avaliação física.

JOGOS COLETIVOS

O curso de Licenciatura, através do Núcleo de 
Extensão, realizou no dia 10 de novembro o curso 
“Desenvolvendo o ensino dos jogos coletivos de 
quadra através dos jogos pré-desportivos” no 
Complexo Esportivo do Câmpus Sede em parceria 
com a Diretoria de Ensino de Catanduva e Secretaria 
Municipal de Educação. O curso, gratuito e aberto 
a professores e estudantes de educação física e 
áreas afins, abordou a fundamentação dos jogos 
pré-desportivos e princípios dos jogos coletivos de 
quadra, além de atividades práticas em quadra.

CONSCIÊNCIA NEGRA
O curso de Licenciatura realizou no dia 20 de 

novembro apresentações de teatro, dança e música 
pelo Dia Nacional da Consciência Negra. Os alunos 
expuseram fatos da história dos negros, que muitos 
desconheciam, e presentearam os docentes com 
a boneca Abayomi, indicando prosperidade para 
quem as recebe. Todos os anos o curso realiza come-
moração alusiva à data.

CORRIDA DE ORIENTAÇÃO

Em parceria com os grupos escoteiros Cidade 
Feitiço, de Catanduva, e Sol e Lua, de Bebedouro/
SP, e o Tiro de Guerra 02-12 de Catanduva, o curso 
de Bacharelado realizou no dia 24 de novembro 
a 1ª Corrida de aventura e o 1º Campeonato de 
orientação, com a participação de 40 pessoas da 
comunidade e 10 alunos. As atividades arrecadaram 
33 quilos de alimentos não perecíveis e 23 litros de 
leite, doados ao Recanto Nosso Lar, de Catanduva, 
que abriga idosos.

HABILITANDO EGRESSOS
O curso de Bacharelado, durante o ano, através 

do docente e Delegado do Conselho Regional de 
Educação Física/SP, Prof. Me. Américo Lourenço, 
orientou 35 egressos a habilitarem-se junto àquele 
Conselho para o exercício legal da profissão.

TERCEIRA IDADE
Programa criado em 1999, a Terceira Idade 

UNIFIPA 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 minis-
tradas às terças e quintas feiras, das 14h00 às 17h00, 
no Câmpus Sede da UNIFIPA. A programação men-
sal é pré-elaborada, com aulas expositivas, práticas 
esportivas adaptadas, oficinas especializadas, visitas 
monitoradas e dinâmicas de grupo. Os professores 
são profissionais de educação física, biólogos, filóso-
fos, nutricionistas, psicólogos, médicos, advogados, 
economistas, fisioterapeutas, historiadores e artistas, 
entre outros.

PALESTRAS E ORIENTAÇÕES
O Dia Internacional da Mulher foi comemorado 

no dia 8 de março com palestra do Prof. Me. Paulo 
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O educador físico Rodrigo Sebastião Matheus 
ministrou palestra sobre reeducação postural e de 
movimentos para as alunas no dia 21 de junho. Ele 
apontou as dores crônicas como uma das principais 
consequências dos erros posturais.

O mastologista Dr. Eduardo Rogério Malaquias 
Chagas ministrou palestra, orientando sobre preven-
ção e os cuidados relacionados ao câncer de mama, 
reforçando que idosos também podem desenvolver 
a doença e por isso devem realizar o autoexame e a 
mamografia para diagnóstico precoce.

Marques, que abordou a importância da mulher na 
sociedade. Após a palestra as alunas participaram 
de ginástica funcional comandada pelo professor de 
educação física Welker Bitazzi.

As alunas receberam dia 24 de maio a oftalmolo-
gista e docente do curso de Medicina Drª M.ª Maria 
Elizabete Jimenes de Campos que ministrou palestra 
e deu orientações para prevenção do glaucoma.

No dia 15 de maio o biomédico Caio G. Rodrigues 
abordou os perigos das verminoses em idosos. 

A Liga de Segurança do Paciente do curso de 
Enfermagem da UNIFIPA, sob orientação da Profª M.ª 
Maristela Magri, ministrou aula no dia 10 de maio 
sobre higienização das mãos.

No dia 03 de maio, o enfermeiro do Hospital Emílio 
Carlos Leandro Martins e a assistente social Maria 
Nacci abordaram a temática “Alta responsável”, o 
processo de implantação do projeto e seu fluxograma.

No dia 24 de abril o médico Dr. Rodrigo Moreschi 
palestrou sobre lesões nos joelhos, a importância da 
prevenção e as possibilidades terapêuticas.

CURSO DE 
ENFERMAGEM

INVESTIGAÇÃO

O projeto de extensão “Investigação de paterni-
dade por meio da coleta descentralizada de DNA” 
atendeu 61 famílias no ano de 2018. A iniciativa é 

parceria do curso de Enfermagem com o Fórum da 
Comarca de Catanduva e o Instituto de Medicina 
Social e de Criminologia de São Paulo (IMESC). A 
coleta de material biológico para exame de DNA, 
responsabilidade do curso de Enfermagem, é 
feita em Catanduva, na Unidade Descentralizada, 
atendendo gratuitamente 13 municípios; os exames 
continuam sendo feitos no IMESC, em São Paulo. 
Seis alunas do curso participaram do projeto, cuja 
coleta é mensal, conforme calendário expedido 
pelo Judiciário. No entanto, as alunas reúnem-
se semanalmente com a docente responsável 
para capacitações, coleta e acondicionamento de 
material biológico coletado, produção de pesquisas 
e material de divulgação para participação em 
eventos científicos da área de Saúde.
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AVALIAÇÃO
A Liga de Semiologia, com a participação de oito 

alunas e coordenação de docente, realizou nos dias 
07 e 08 de março avaliação em 86 funcionárias dos 
hospitais Emílio Carlos e Padre Albino para identificar 
fatores de risco para DRC (hipertensão arterial, 
diabetes mellitus e obesidade). Cinco funcionárias 
foram encaminhadas para atendimento médico 
especializado e realização de provas de função renal.

ORIENTAÇÃO
Seis alunos integrantes da Liga de Curativo orien-

taram 51 pacientes da Clínica Integrada de Estéti-
ca, em Catanduva, no dia 31 de março, das 9h00 às 
13h00. Além de aferirem a pressão arterial e realizar 
teste de glicemia, os alunos orientaram para a utili-
zação de fitoterápicos para o tratamento de feridas.

PLANEJAMENTO FAMILIAR

O curso realizou nos dias 03, 04 e 18 de maio e 08 
de junho atividade educativa com orientações sobre 
planejamento familiar e métodos contraceptivos a 
120 gestantes, puérperas e parceiros no Ambulatório 
de Ginecologia do Hospital Escola Emílio Carlos e 
Maternidade do Hospital Padre Albino. O objetivo 
foi orientar quanto ao planejamento familiar e 
prevenção de doenças sexualmente transmissíveis.

SEMANA DA ENFERMAGEM
Com participação de 100 alunos da 1ª a 4ª séries, 

o curso realizou a Semana da Enfermagem nos dias 
09 e 11 de maio, no Câmpus Sede e Anfiteatro Padre 
Albino. Foram abordados temas como higienização 
das mãos, atuação do Enfermeiro em Central de Ma-
teriais e Esterilização, a mesa redonda “A centralidade 
da Enfermagem nas dimensões do cuidar: Semana 
Prata da Casa – UNIFIPA”, gincana de conhecimentos 
clínicos em Enfermagem e apresentação cultural.

HIGIENIZAÇÃO

No dia 10 de maio, a Liga de Segurança do Pa-
ciente, sob orientação da Profª M.ª Maristela Magri, 
ministrou aula para a Faculdade da Terceira Idade 
sobre higienização das mãos. A aula foi alusiva à co-
memoração mundial que acontece durante o mês de 
maio e o objetivo foi conscientizar as alunas sobre a 
importância da higienização das mãos no cotidiano.

TRANSFORMAÇÕES

O curso realizou atividades interativas sobre 
a transformação do corpo para 133 jovens do 
Programa Beneficente “Criança, cidadão do futuro”. 
Os encontros aconteceram nos dias 17 e 25 de maio 
e 07 de junho na sede do Programa e envolveu 
alunos da 1ª e 3ª séries do curso, sob a orientação 
das professoras doutoras Maristela Magri e Giovana 
Gonçalves Vidotti.

INCLUSÃO
Alunos do 4º ano realizaram ação educativa 

sobre inclusão com ênfase na Política Nacional de 
Saúde à Pessoa com Deficiência, sob supervisão 
de docente, na Unidade de Saúde da Família do 
Jardim Alpino, em Catanduva. Durante o evento, 
que integrou a Semana de Inclusão à Pessoa com 
Deficiência, em agosto, foram discutidos conceitos 
fundamentais para a comunidade, como “Deficiência 
não é doença” e uso de termos corretos como 
“Pessoa com deficiência e não Deficiente”, “Pessoa em 
cadeira de rodas e não cadeirante”, entre outros, que 
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demonstram o preconceito. Além disso, os pacientes 
da Unidade de Saúde com deficiência relataram suas 
dificuldades e vivências do dia-a-dia, enriquecendo 
ainda mais a ação.

GRUPO DE ESTUDOS
O curso realizou no dia 02 de agosto, no Câmpus 

Sede, processo seletivo para preenchimento de vagas 
no grupo de estudos denominado GESAI - Grupo de 
Estudos em Saúde do Adulto e do Idoso. A iniciativa 
visa despertar, acompanhar e orientar os graduandos 
de Enfermagem em relação ao conhecimento e 
pesquisa científica na saúde dos adultos e idosos.

ALEITAMENTO MATERNO

Na Semana mundial do aleitamento materno, 
alunos do curso, sob supervisão de docente, 
orientaram gestantes e puérperas na Maternidade 
do Hospital Padre Albino e no Ambulatório do 
Hospital Emílio Carlos nos dias 09 e 10 de agosto, das 
7h00 às 11h00, com relação à amamentação. No dia 
10 foi realizado o II Simpósio de Amamentação da 
UNIFIPA, com a participação de alunos e egressos do 
curso de Enfermagem, alunos do curso se Medicina, 
de escolas técnicas e profissionais de saúde. 

ÓLEO USADO
O curso realizou a Gincana de sustentabilidade 

solidária. Com objetivo no desenvolvimento do 
conhecimento científico sobre sustentabilidade e 
consumo consciente, o projeto visou a mudança do 
padrão de comportamento dos alunos. Mais de 190 
litros de óleo usado foram arrecadados e doados ao 
HCC/Hospital de Câncer de Catanduva. As atividades 
mobilizaram todas as séries da graduação no período 
de 04 de setembro a 04 de outubro com a coleta do 
óleo de cozinha.

DESBRIDE
No dia 26 de setembro, o curso promoveu Curso 

de Desbride com atividades teóricas e práticas 

direcionadas à capacitação de 10 enfermeiras da 
Rede Básica de Atenção do município. O curso foi 
realizado no Biotério da UNIFIPA.

SETEMBRO AMARELO

Durante a segunda semana de setembro, o 
curso promoveu ações de conscientização contra 
o suicídio como parte da programação nacional do 
Setembro Amarelo. Desenvolvidas por alunos do 4º 
ano da graduação, as atividades se concentraram na 
Unidade de Saúde da Família do Jardim Alpino. No dia 
26 de setembro, os graduandos da 2ª e 3ª séries, sob 
supervisão de docente, realizaram jogos educativos 
com os calouros da graduação no Câmpus Sede.

AÇÃO PREVENTIVA

No dia 11 de outubro, o curso, através de alunas 
do 4º ano, realizou ações educativas para prevenção 
do câncer de colo de útero e de mama dentro da 
programação do Outubro Rosa. As atividades, 
desenvolvidas a convite da Unidade de Saúde da 
Família do Jardim Alpino, atenderam dezenas de 
pessoas que passaram pelo local. As alunas explicaram 
os fatores de risco, as formas de diagnóstico precoce 
(mamografia e coleta de Papanicolau), atitudes 
de prevenção, como vacina do HPV, realização do 
autoexame das mamas, prática de exercícios físicos e 
a amamentação, como medidas de redução de riscos 
da doença.
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CURSO DE 
MEDICINA

CURSINHO PREPARATÓRIO
De março a novembro, acadêmicos do curso que 

trabalham como voluntários no projeto “Sala Extra”, 
ministraram aulas para 40 alunos e ex-alunos do 
Ensino Médio da Rede Pública e bolsistas integrais 
de escolas particulares que pretendiam prestar 
vestibular. O projeto mobilizou 35 colaboradores 
entre professores, monitores e secretários. O projeto, 
em atividade há 14 anos, totalmente gratuito e 

que funciona no Câmpus Sede da UNIFIPA, é uma 
parceria entre o curso de medicina, a UNIFIPA e o 
Centro Acadêmico Emílio Ribas.

TROTE SOLIDÁRIO
O GAC (Grupo de Ajuda Comunitária) realizou no 

dia 10 de março o Trote Solidário com objetivo de 
integração entre os calouros e veteranos e com foco 
social. Os alunos, divididos em 23 grupos, arrecadaram 

CURSO DE ENGENHARIA 
AGRONÔMICA

CULTIVO VERTICAL
OU EM ESPAÇOS REDUZIDOS No projeto “Ação nos bairros: comemorando os 

100 anos com a população”, no bairro Jardim Alpino, 
o curso demonstrou aos moradores projetos susten-
táveis e acessíveis para o cultivo vertical ou em es-
paços reduzidos de hortaliças, plantas medicinais ou 
ornamentais. Todas as estruturas da horta ou jardim 
foram construídas com materiais recicláveis ou reu-
tilizáveis, como restos de canos de PVC, mangueiras, 
adubo orgânico e garrafas PET. O curso também de-
monstrou técnicas de reaproveitamento das águas 
de chuva para a irrigação das plantas, tornando o sis-
tema barato, sustentável e autossuficiente.
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5.930 itens entre alimentos, móveis, brinquedos, 
roupas, produtos de higiene e eletrodomésticos 
em cinco bairros da cidade. Os participantes ainda 
realizaram uma “salsichada”, também distribuída 
para as crianças do Conjunto Habitacional Gabriel 
Hernandes. Os itens foram divididos em cestas básicas 
entregues, ao longo do mês, pelos integrantes de cada 
grupo, a famílias carentes indicadas por assistentes 
sociais do município.

TUBERCULOSE 
Campanha em comemoração ao Dia Mundial 

contra a Tuberculose (24 de março) foi feita por 23 
membros da Liga de Pneumologia e Terapia Intensiva 
no dia 23, das 7h00 às 8h00, no Hospital Emílio Carlos. 
Os alunos distribuíram folhetos para acompanhantes 
e pacientes que aguardavam atendimento, assim 
como para o público externo, explicando sobre a 
doença, o tratamento, principais sinais e sintomas, 
além de esclarecerem dúvidas.

ACESSO AOS MEDICAMENTOS
A Liga do Coração promoveu dia 05 de abril, 

no Anfiteatro Padre Albino, o evento “Ênfase 
na Cardiologia - Como melhorar o acesso aos 
medicamentos e a importância da farmacoeconomia”, 
com palestra do Dr. Marcelo Queiroga e presença de 
alunos e médicos de toda a região.

PREVENÇÃO
As Ligas de Oncologia e de Ginecologia e 

Obstetrícia, em parceria, realizaram campanha de 
prevenção do câncer de colo de útero no dia 07 de 
abril, das 8h00 às 12h00, na Praça da República, em 
Catanduva. Os alunos informaram 150 pessoas sobre 
esse câncer, enfatizando seus métodos preventivos, 
com a entrega de folhetos onde constavam forma de 
contágio, o diagnóstico, o tratamento e a prevenção.

HOMENAGEM
A IFMSA Brazil, em parceria com a Liga de 

Infectologia, realizou no dia 17 de abril cerimônia 

em homenagem aos portadores da AIDS pela luta 
contra a doença, às 18h00. O Candlelight Memorial 
Day é realizado há anos e nesse ano houve palestra 
do Prof. Ricardo Santaella Rosa e de uma paciente. Os 
alunos se reuniram na área externa do Câmpus Sede, 
acenderam velas em homenagem aos falecidos 
vítimas da AIDS e fizeram um minuto de silêncio para 
reflexão sobre a vida dos soropositivos e sua luta 
contra a doença e o preconceito.

PÁSCOA
Dezoito membros da Liga de Pediatria, após 

capacitação e caracterizados como palhaços, reali-
zaram atividade na Pediatria do Hospital Padre 
Albino na manhã do dia 19 de abril. Idealizada 
para comemorar a Páscoa, a atividade foi realizada 
em data posterior. Com bolhas de sabão e bexigas 
os alunos proporcionaram momentos de alegria e 
descontração aos pequenos pacientes internados.

ATENDIMENTOS E ORIENTAÇÕES

Na manhã do dia 05 de maio, na Praça da 
República, foi realizado o ELEC (Encontro de Ligas 
Estudantis de Catanduva) com a participação de 18 
Ligas e duas extensões acadêmicas. As Ligas levaram 
serviços e atividades gratuitas para os populares e 
cada uma abordou uma temática, distribuiu folhetos 
e realizou atividades e exames gratuitos. Entre os 
temas abordados, mitos e verdades na medicina; 
doenças que afetam a memória e os movimentos; 
obesidade infantil e hábitos alimentares; tabagismo; 
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ditadura da beleza e seus efeitos na saúde e bem-
estar das mulheres; infarto; saúde mental e qualidade 
de vida; orientação de fluxo em uma rede de atenção 
à saúde; procedimentos anestésicos; osteoporose; 
doação de medula; mamografia e manifestações 
cutâneas das DSTs.

PRIMEIROS SOCORROS

A Liga de Cirurgia de Urgência e Trauma e o 
Centro Acadêmico do curso de Biomedicina promo-
veram no dia 10 de maio curso de qualificação em 
primeiros socorros. A atividade contou com a orien-
tação de alunos instrutores e do sargento do Corpo 
de Bombeiros de Catanduva André Luís Parizi Pereira. 
Com o objetivo de informar sobre as condutas nos 
primeiros socorros básicos e a prevenção de aciden-
tes, os participantes foram orientados a reconhecer 
os sinais e sintomas diante das urgências e emergên-
cias e a realizar ações de valorização da vida até a víti-
ma ser atendida por uma equipe especializada.

ATIVIDADE FÍSICA
A Liga de Pediatria, em parceria com a Secretaria 

de Educação de Catanduva, após capacitação, 
realizou no dia 15 de maio atividade na EMEF 
“Arnaldo Zancaner” para 90 alunos do 5º e 6º anos 
(9 a 11 anos), professores e funcionários sobre a 
importância da atividade física e o desenvolvimento 
infantil. Com cartazes ilustrativos, os 16 membros da 
Liga interagiram com as crianças, estimulando-as à 
prática de esportes e explicando seus benefícios 
sociais, psicológicos e à saúde.

CEFALEIA E EPILEPSIA 
A Liga de Neuropsiquiatria promoveu no dia 19 

de maio o IV Curso de Cefaleia e Epilepsia com a 
presença do neurologista especialista em cefaleia 
José Geraldo Speciali, além de outros profissionais 
da área. Temas como a fisiopatologia, protocolos de 
tratamento e como diagnosticar foram abordados 
para alunos, Médicos Residentes e médicos em geral, 

bem como fisioterapeutas, psicólogos, dentistas, 
fonoaudiólogos e público em geral interessado, 
incluindo bate-papo para esclarecimento de dúvidas.

MAIO AMARELO

Os alunos da 3ª série promoveram campanha de 
prevenção de acidentes em função do Maio Amarelo. 
O objetivo foi conscientizar a população sobre os 
riscos no trânsito e para isso escolheram peças 
publicitárias disponibilizadas pelo Observatório 
Nacional de Segurança Viária que foram divulgadas 
nas mídias sociais.

SENSIBILIZAÇÃO
Após assistirem ao filme “E a vida continua”, 

que trata sobre o projeto ABRAÇAIDS, discussão 
e capacitação com docente e oficina de cartazes, 
membros da IFMSA Brazil e da Liga de Infectologia 
realizaram ação nos dias 22, 23 e 24 de maio no 
Hospital Emílio Carlos. O objetivo foi a sensibilização 
sobre a questão do preconceito contra soropositivos. 
Os alunos colaram cartazes nos corredores do 
hospital e abordaram as pessoas perguntando se 
entendiam o motivo da campanha, se conheciam 
a doença e se sabiam sobre a transmissão. Nos três 
dias foram abordadas 350 pessoas.

SIMULADO DE INCÊNDIO

A Liga de Cirurgia de Urgência e Trauma e a 
IFMSA (Federação Internacional de Associações de 
Estudantes de Medicina) realizaram simulado de 
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incêndio em escola de Catanduva dia 24 de maio. 
Os alunos se concentraram às 7h00 no colégio para 
a produção dos personagens que interpretaram as 
vítimas e às 9h00 a fumaça que simulava o desastre 
se espalhou pelo colégio, acionando o alarme. 
Os estudantes foram conduzidos para uma ala 
segura, enquanto os alunos de medicina prestavam 
atendimento às vítimas.

TIREOIDE
Em comemoração ao Dia internacional da tireoide 

(25/05), a Liga de Endocrinologia e Diabetologia 
realizou três eventos. No dia 25 de maio, o Prof. Dr. 
Marino Cattalini e membros da Liga percorreram 
os corredores do Hospital Emílio Carlos apalpando 
a tireoide dos pacientes e acompanhantes para 
detectar nódulos no órgão e, se preciso, encaminhar 
para consulta e exame de ultrassom. No dia 06 de 
junho, a Profª Drª Eliana Perez ministrou aula para 
leigos sobre tireoide no Anfiteatro Padre Albino e no 
dia 09 foi realizada ação na Praça da República, em 
Catanduva, juntamente com a Liga de Radiologia, a 
fim de informar a população sobre a tireoide, com 
distribuição de folhetos informativos fornecidos 
pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e 
Metabologia, além de orientá-la sobre os exames 
existentes para detectar problemas na glândula.

AVALIAÇÃO

Alunos da primeira série realizaram, no dia 06 
de junho, avaliações físicas em 35 trabalhadores 
da empresa que faz a coleta do lixo domiciliar de 
Catanduva. Na atividade foram realizadas aferição 
dos sinais vitais, dados antropométricos e glicemia.

PREVENÇÃO CONTRA QUEIMADURAS
No dia 09 de junho, a Liga de Cirurgia Plástica, em 

parceria com a Unidade de Terapia de Queimados 
(UTQ) do Hospital Padre Albino, promoveu campanha 
de combate e prevenção contra queimaduras na 
Praça Monsenhor Albino, em Catanduva, com 

abordagem direta da população para orientações e 
entrega de folhetos informativos e mudas de plantas 
para reflorestamento.

 
ORIENTAÇÃO

As Ligas de Endocrinologia e Diabetologia e de 
Radiologia e Diagnóstico por Imagem foram à Praça 
da República, em Catanduva, na manhã do dia 09 
de junho para abordar os mitos e verdades sobre a 
glândula tireoide e distribuir folhetos informativos à 
população.

AÇÃO EM EMPRESA

Alunos da 1ª série desenvolveram ação no dia 
20 de junho, através da disciplina de Medicina 
Preventiva, na empresa Energisa, com aferição de 
dados vitais, glicemia, saturação de O2 e medidas 
antropométricas em 46 trabalhadores.

ORIENTAÇÃO SOBRE QUEIMADURAS
A IFMSA (associação de estudantes de medicina), 

em parceria com a Liga de Pediatria, realizou 
campanha de combate a queimaduras no Hospital 
Emílio Carlos no dia 21 de junho, das 8h00 às 14h00, 
com cartazes e entrega de folhetos. Alunos da 1ª 
a 4ª série orientaram pacientes, acompanhantes 
e pais sobre os riscos dentro e fora de casa, além 
dos cuidados caso aconteça algum acidente. Eles 
também fizeram maquiagens simulando os graus 
de queimaduras como forma de exemplificar as 
diferenças. A campanha foi feita com pais e pacientes 
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pediátricos, com enfoque maior na prevenção desses 
acidentes com crianças.

ÁGUA 
No dia 27 de junho o biólogo Auro Silva, da 

Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva/
SAEC, convidado pela disciplina Medicina Preventiva, 
falou aos alunos da 1ª série sobre os serviços 
de captação, tratamento e distribuição de água 
potável para todo o município, além de questões 
socioambientais e de sustentabilidade.

CONTABILIDADE 
O Grupo Reflexivo do curso discutiu o tema 

“Contabilidade” com a participação dos contadores  
Antonio Marcos Bertoli e Adriana Escrivinini Botelho 
Pavani, que palestraram sobre “O médico e sua 
contabilidade” para alunos da 6ª série nos dias 26 e 
31 de julho. Os profissionais abordaram temas como 
abertura e tipos de empresa, documentos, regime de 
tributação e patrimônio físico e jurídico. O objetivo 
foi orientar os alunos para a entrada no mercado de 
trabalho e os cuidados na área financeira.

CAPACITAÇÃO
A Liga do Trauma, em parceria com o Serviço 

de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), 
ministrou curso de capacitação em ressuscitação 
cardiopulmonar (RCP) na Semana de Prevenção de 
Acidentes do Trabalho (SIPAT) da empresa COCAM, 
em Catanduva, no dia 14 de agosto. Após palestra do 
enfermeiro e bombeiro civil Jaime Milani, os cinco 
integrantes da Liga realizaram atividades práticas de 
RCP em bonecos.

AMAMENTAÇÃO
A Liga de Pediatria, após capacitação de 17 de 

seus membros no dia 09 de agosto pela Enfermeira 
e docente Denise Gonzales S. de Faria, divididos em 
grupos, realizaram campanha pela amamentação na 
Maternidade do Hospital Padre Albino nos dias 16, 
21, 23 e 29 do mesmo mês. Os alunos conversaram 
com mães, pais e familiares sobre a importância 
da amamentação, os benefícios para a criança, 
os malefícios, além da maneira mais adequada 
para a “pega” correta. Durante a campanha foram 
entregues folhetos informativos sobre o tema para 
as 81 pessoas abordadas pelos alunos.

MÍDIAS DIGITAIS
Com o tema “As mídias digitais e o médico”, alunos 

da 6ª série assistiram a palestra ministrada pelo 
especialista em Marketing Digital Thiago Martins no 

dia 23 de agosto, que orientou os futuros médicos 
a como usar as redes sociais profissionalmente e a 
produção de conteúdos para o Facebook, WhastApp, 
Google e Instagram. A atividade foi promovida pelo 
NAP (Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Cultural).

ABORTO
No dia 23 de agosto, a Liga de Ginecologia e 

Obstetrícia e a IFMSA (International Federation of 
Medical Students’ Associations) promoveram, no 
auditório do Câmpus São Francisco, mesa redonda 
sobre “Atendimento médico e a ética em casos 
de aborto”. Cinco palestrantes de diferentes áreas 
debateram com os presentes as polêmicas e as leis 
que envolvem o assunto com a presença de alunos de 
Medicina e profissionais da área da saúde (medicina, 
biologia, psicologia e biomedicina), além de alunos e 
profissionais do Direito.

COMBATE AO FUMO

No Dia Nacional de Combate ao Fumo (29 de 
agosto), as Ligas de Pneumologia e Terapia Intensiva 
e Medicina da Família e Comunidade realizaram ações 
antitabagismo no Hospital Emílio Carlos durante toda 
a manhã. Cerca de 40 alunos promoveram conscienti-
zação junto aos pacientes, além da realização de teste 
de espirometria, aparelho capaz de medir a capacida-
de de ventilação pulmonar, coordenados pelo profes-
sor e pneumologista Renato Eugênio Macchione. Os 
estudantes orientaram sobre os malefícios do fumo 
com folhetos e cartazes os 160 pacientes que aguar-
davam consultas agendadas na recepção do hospital.

HIPERTENSÃO
A hipertensão foi tema de atividade realizada 

pela Liga de Cirurgia Vascular e Angiologia no 
dia 30 de agosto, das 12h00 às 13h00, na Praça da 
República, em Catanduva. Vinte membros da Liga 
convidaram as pessoas que passavam pela praça 
para aferir a pressão e com auxílio de um banner 
explicaram sobre a hipertensão, seus riscos e 
sintomas, conscientizando-as sobre o seu perigo.
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ATIVIDADES COM IDOSOS
Membros do Grupo de Ajuda Comunitária 

(GAC), em parceria com a Liga de Saúde, Ciência e 
Espiritualidade, visitaram o Asilo São Vicente de Paulo 
no dia 1º de setembro, passando a tarde com os 86 
idosos. Os alunos serviram café com lanche e bolos, 
distribuíram lembranças e realizaram alongamento. 
A tarde teve música ao vivo, com violão e pandeiro.

DIREITO MÉDICO

Os alunos do 6º ano, através do Grupo Reflexivo, 
participaram no dia 13 de setembro de encontro 
com o tema “Direito médico - Questões jurídicas”, 
com o advogado Stefano Cocenza. Com o objetivo 
de orientar e preparar os alunos para a atuação no 
mercado de trabalho foram abordados processos 
Civil Criminal e Administrativo, Documentação 
Médica e Prontuários.

PÉ DIABÉTICO
A Liga de Endocrinologia e Diabetologia, com 

11 membros, realizou no dia 20 de setembro, na 
Unidade Básica de Saúde do Parque Flamingo, e 
no dia 25 de outubro, na Unidade Básica de Saúde 
do Solo Sagrado, em Catanduva, atendimento a 
pacientes diagnosticados com diabetes mellitus 
(tipos 1 e 2) para avaliar a presença de neuropatia 
periférica do pé diabético. As 23 consultas foram 
acompanhadas pela docente responsável pela Liga, 
Drª Eliana Perez, e médicos das UBSs e os resultados 
arquivados nos prontuários dos pacientes para 
posterior consulta.

SIMULADO
A Liga do Trauma, em parceria com o Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), realizou 
no dia 26 de setembro, com a participação de 24 de 
seus membros, simulado de atendimento a múltiplas 
vítimas na usina Cofco Agri. O objetivo foi avaliar o 
tempo de resposta da brigada interna, bem como o 
tempo de acionamento e resposta do SAMU, para 

corrigir eventuais falhas e melhorar a segurança da 
empresa, além de capacitar os funcionários caso 
uma eventualidade exija ação semelhante por parte 
deles. Participaram 174 funcionários da usina.

MÉTODOS CONTRACEPTIVOS E DSTS
Palestra sobre métodos contraceptivos e 

prevenção de doenças sexualmente transmissíveis foi 
ministrada por nove alunos da Liga de Ginecologia e 
Obstetrícia para 55 alunos da E.E. Antonio Maximiano 
Rodrigues, em Catanduva, no dia 27 de setembro. 
Através de dinâmica com copos com água limpa 
(sem DSTs), colorida (com DSTs) e com tampa (uso 
do preservativo), os alunos mostraram a importância 
do uso do preservativo, tanto para a prevenção de 
doenças sexualmente transmissíveis quanto para 
prevenção de gravidez indesejada.

ATIVIDADES COM CRIANÇAS
O Grupo de Ajuda Comunitária (GAC), a Liga de 

Pediatria e o projeto Sensibilizarte realizaram inú-
meras atividades no dia 04 de outubro no projeto 
ABC do Saber, em Catanduva: pintura no rosto, dese-
nhos, brincadeiras com bola (que foram doadas para 
o projeto) e bexigas canudo para fazer moldes para 
as crianças brincarem. Além disso, foi contratado um 
carrinho de pipoca e algodão doce para distribuição 
às crianças, assim como cachorro quente e refrige-
rante. Ao final da atividade os alunos entregaram a 
cada criança um saquinho com doces, uma bolha de 
sabão, uma corda e um boneco de farinha. 

ALEITAMENTO MATERNO
Doze alunos, integrantes da Liga de Ginecologia 

e Obstetrícia promoveram no dia 16 de outubro 
na Unidade de Saúde da Família do bairro Nova 
Catanduva dinâmica para interação e orientação 
de gestantes sobre a importância do aleitamento 
materno no desenvolvimento das crianças. Através 
de perguntas e respostas, os alunos informaram 
às mulheres sobre os hábitos errados ou corretos 
praticados com relação ao cuidado com o corpo e 
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saúde, além de orientarem sobre a forma de segurar 
e amamentar o bebê, com posicionamento correto, 
facilitando a prática do aleitamento. Além disso, 
foram sorteados dois kits com produtos para o bebê, 
como lenço umedecido, fraldas, roupas e sabonetes.

ACNE: ORIENTAÇÕES

Cravos, espinhas, cistos, caroços e cicatrizes 
são manifestações muito comuns na adolescência. 
Também são comuns os apelidos de mau gosto entre 
os jovens acometidos por acne de alto grau. Diante 
disso, a Liga de Dermatologia, com 24 membros, 
realizou a campanha “Acne: uma adolescência 
marcada” no COC Catanduva no dia 17 de outubro. Os 
membros da Liga promoveram Quiz sobre verdades 
e mitos a respeito do assunto, distribuíram brindes 
(sabonetes, protetor solar, secativos) e discutiram o 
estigma em torno do paciente com acne.

PRIMEIROS SOCORROS
A Liga do Coração realizou atividades de 

ensino referentes ao Dia mundial do coração (29 
de setembro) no dia 17 de outubro para o Ensino 
Fundamental da escola COC de Catanduva e no dia 
19 na fábrica de ventiladores Loren Sid, visando a 
capacitação para atendimentos de suporte básico 
de vida à população em geral. Na atividade, parceria 
com a Sociedade Paulista de Cardiologia, foram 
utilizados bonecos de reanimação cardiopulmonar 
do Laboratório de Habilidades em Emergências 
Médicas (LAHEM) do curso.

HOSPITAL DO URSINHO
No dia 18 de outubro, alunos desenvolveram o 

projeto Teddy Bear - Hospital do Ursinho no Colégio 
Catanduva. 82 alunos do Mini Maternal, Maternal, 
Pré I e Pré II participaram da ação que visa a familiari-
zação das crianças com o ambiente hospitalar. O pro-
jeto é realizado anualmente há quase dez anos em 
Catanduva. Organizado pela IFMSA Brazil e Liga de 
Pediatria, o projeto montou um mini hospital fictício 
e as crianças levaram seus ursinhos de pelúcia “doen-

tes” para consulta e cuidados médicos. Os estudantes 
de medicina realizaram a dinâmica pedagógica com 
atendimentos aos alunos e seus bonecos. O objeti-
vo foi proporcionar integração das crianças com o 
ambiente hospitalar, quebrando tabus e facilitando 
a compreensão e o envolvimento com a equipe de 
médicos e enfermeiros. A ação resulta no estabeleci-
mento de confiança entre médico-paciente através 
das brincadeiras.

O projeto também foi realizado no dia 25 de 
outubro na Casa da Criança Sinharinha Netto, em 
Catanduva.

OBESIDADE

A Liga de Endocrinologia e Diabetologia realizou 
no dia 18 de outubro, no Hospital Emílio Carlos, 
avaliações de peso e medidas alusivas ao Dia Mundial 
da Obesidade, comemorado no dia 11 do mesmo 
mês. Os alunos avaliaram cerca de 40 pessoas, entre 
funcionários e pacientes. A campanha também foi 
realizada no dia 20, no Poupatempo de Catanduva, 
com 80 pessoas avaliadas.

OUTUBRO ROSA
A Liga de Ginecologia e Obstetrícia, com 14 

alunos, realizou campanha referente ao Outubro 
Rosa no dia 18 de outubro no Hospital Emílio 
Carlos através da entrega de folhetos e explicação 
sobre o câncer de mama, autoexame, incentivando 
o autoconhecimento e o cuidado com o próprio 
corpo. Os alunos abordaram 120 mulheres presentes 
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PNEUMONIA
Campanha preventiva pelo Dia Mundial da 

Pneumonia (12 de novembro) foi realizada por 22 
alunos da Liga de Pneumologia e Terapia Intensiva 
no dia 08 de novembro no Hospital Emílio Carlos, 
das 7h00 às 9h00. Os alunos, através de explicação 
e entrega de folhetos, informaram sobre os 
principais sintomas e formas de prevenção, inclusive 
a vacinação, a 100 pacientes que aguardavam 
atendimento.   

COM CRIANÇAS
Na manhã de 10 de novembro, membros do 

Grupo de Ajuda Comunitária (GAC) desenvolveram 
atividade com 42 crianças do Conjunto Habitacional 
Gabriel Hernandez, em Catanduva, com distribuição 
de balas. Os alunos levaram kit com folha de papel 
grande, pincel e uma caixinha com seis cores. Os 
desenhos foram expostos em varal instalado entre 
as árvores e por fim cada criança levou seu desenho, 
pincel e tintas para casa. 

DIABETES

Para marcar o Dia mundial do diabetes (14 de 
novembro), a Liga de Endocrinologia e Diabetologia 
realizou campanha de 10 a 14 de novembro no 
Garden Shopping Catanduva e Hospital Emílio 
Carlos, em parceria com a Associação de Diabetes 
de Catanduva. Os 17 alunos aferiram a glicemia 
e pressão arterial de 200 pessoas no shopping e 
nos corredores do hospital e orientaram sobre a 
prevenção ao diabetes.

VISITA E DOAÇÃO
A Liga de Neuropsiquiatria visitou o Hospital 

Psiquiátrico Mahatma Gandhi, em Catanduva, 
no dia 26 de novembro. Divididos em grupos 
e acompanhados por funcionárias, os alunos 
conheceram as instalações e o funcionamento do 
hospital. Além disso, os integrantes da Liga arreca-
daram lâminas de barbear e doaram à instituição.

na sala de espera dos ambulatórios do hospital 
perguntando seus conhecimentos prévios sobre o 
assunto e orientaram para a realização do autoexame 
e a mamografia com frequência, de acordo com o 
protocolo de rastreamento de câncer de mama do 
Ministério da Saúde.

PROMOÇÃO DE SAÚDE

 

Alunos da primeira série realizaram no dia 05 
de outubro palestra sobre DSTs e alimentação 
saudável na empresa Energisa, de Catanduva, com a 
participação de cerca de 60 colaboradores.

Nos dias 23 de outubro e 06 de novembro, as 
ações de promoção de saúde foram na praça central 
do bairro Parque Flamingo, em Catanduva. Cerca de 
50 pessoas foram atendidas com aferição de sinais 
vitais, glicemia e orientações gerais.

No dia 31 de outubro as ações de prevenção e 
promoção da saúde foram para os funcionários 
da SAEC (Superintendência de Água e Esgoto de 
Catanduva) com aferição de sinais vitais, peso, altura, 
circunferência abdominal, cálculo de índice de massa 
corpórea (IMC) e glicemia. Da ação participaram 122 
funcionários.

NOVEMBRO AZUL

Alunos da 1ª e 2ª séries, integrantes da IFMSA, 
no dia 08 de novembro, orientaram pacientes e 
funcionários dos hospitais Emílio Carlos e Padre 
Albino sobre o câncer de próstata. A ação de 
conscientização foi alusiva ao Novembro Azul.
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CURSO DE 
PEDAGOGIA

INTEGRAÇÃO SOLIDÁRIA

No período de 26 de fevereiro a 02 de março foi 
realizada a VII Semana de Integração dos Calouros, 
com atividades lúdicas, culturais e sociais organizadas 
pelos próprios alunos. Entre as provas e brincadeiras 
os alunos e professores arrecadaram R$4.094,00, 
doados ao Hospital de Câncer de Catanduva/HCC.

LIVRO INFANTIL
Em comemoração ao Dia Nacional do Livro 

Infantil, o curso levou diversão, histórias e “Emílias” 
para evento realizado dia 18 de abril no Garden 
Shopping Catanduva, atraindo dezenas de crianças 
e adultos. Contação de histórias, apresentações 
musicais, distribuição de livros e máscaras e oficinas 
de pintura e dobraduras, além de atividades lúdicas 

pedagógicas envolveram a todos no mundo 
encantado de Monteiro Lobato.

TEM ARTE

No dia 22 de abril foi realizado no Recinto de 
exposições “João Zancaner”, em Catanduva, o evento 

SEMANA SOLIDÁRIA
No mês de novembro, através do projeto Se-

mana solidária, o Grupo de Ajuda Comunitária 
(GAC) buscou sensibilizar os alunos em ativida-
des para arrecadação de alimentos e material de 
limpeza para doação, na forma de cestas básicas, 
para residências em bairros carentes de Catandu-
va; membros do grupo também espalharam caixas 
pelo Hospital Emílio Carlos e arrecadaram brinque-
dos. Com a campanha foram montadas 18 cestas 
básicas, distribuídas pelo projeto “Panela Solidária”, 

que uma vez por semana distribui sopa para pesso-
as carentes em diversos bairros da cidade e por isso 
sabe das famílias que necessitam de doações.

EVENTOS
O curso promoveu durante o ano congressos, 

jornadas, mesas redondas, simpósios, cursos de 
atualização e capacitação científica-tecnológico 
com a participação de seus alunos e dos cursos de 
Biomedicina e Enfermagem e pessoas interessadas 
da comunidade.

Centro Universitário Padre Albino - UNIFIPA
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Tem Arte, parceria da TV Tem e Prefeitura do município, 
que levou diversão para crianças e adultos. O curso 
participou da atividade, através de seus docentes 
e alunos, que realizaram brincadeiras pedagógicas, 
gincanas e contação de histórias para as crianças.

LIVRO GIGANTE

O curso desenvolveu o projeto de extensão 
“Padre Albino para crianças: como tudo começou”. 
Dezoito alunos receberam orientações referentes 
à biografia de Monsenhor Albino, produziram 
textos destinados a crianças de 03 a 05 anos e 
confeccionaram o livro gigante “Padre Albino 
para crianças” para ser utilizado como principal 
ferramenta de recurso didático, contendo a biografia 
do Padre, com linguagem compatível à faixa-etária. 
O livro, destinado à comunidade, pode ser utilizado 
em ambientes não formais de ensino, bem como em 
instituições escolares do município.

BRINCADEIRAS NO BOSQUE

Numa interação dos alunos com a comunidade 
local e para comemorar o mês do Meio Ambiente, o 
curso, em parceria com a Prefeitura Municipal, através 
das Secretarias Municipais de Agricultura e Meio 
Ambiente e Cultura, realizou brincadeiras, danças e 
gincana no dia 24 de junho, no Bosque Municipal.

FOLCLORE
No dia 25 de agosto, o curso realizou atividades 

lúdicas na EMEF Prof. Nelson de Macedo Musa, no 

Jardim Alpino, em Catanduva. Os alunos e professores 
levaram até os moradores atividades como livro 
de história gigante, desenho para colorir, pandeiro 
de Saci sensorial e distribuíram pirulitos temáticos. 
O folclore nacional foi o tema predominante das 
ações em comemoração ao Dia Nacional do Folclore 
(22 de agosto). Com abordagens de lendas, como 
Saci Pererê, Sereia e Bumba meu Boi, através de 
desenhos, as crianças se divertiram e, ao mesmo 
tempo, adquiriram aprendizagens socioculturais.

CANTATA DE NATAL

O curso encantou alunos e funcionários no dia 
10 de dezembro com a Cantata de Natal do coral 
Doces Vozes da Pedagogia. Composto por alunos e 
docentes, o coral se apresentou no saguão térreo da 
UNIFIPA e contou com a participação especial do Prof. 
César Augusto da Silva, tenor do coral, e a presença 
de familiares dos alunos, diretores da instituição, 
coordenadores e docentes dos demais cursos.

EXTENSÃO EM CRECHE
Com o objetivo de possibilitar aos alunos e 

professores vivências e experiências educativas com 
a utilização de brinquedos, atividades recreativas e 
cooperativas como ferramenta pedagógica, o curso 
desenvolveu na Casa da Criança Sinharinha Netto, 
que atende crianças de 04 meses a 05 anos, o projeto 
de extensão “Brinquedoteca: jogos e brincadeiras 
no contexto escolar” sempre na última semana 
de cada mês. Os professores da creche receberam 

Centro Universitário Padre Albino - UNIFIPA
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orientações teóricas e práticas em relação à utilização 
de brinquedos produzidos na Brinquedoteca por 
alunos do curso, que foram selecionados e utilizados 
com os alunos nos encontros marcados de maneira 
dinâmica e criativa. As atividades foram realizadas 
nos dias 27/04, 25/05, 29/06, 29/09, 27/10 e 30/11.

GPS DA ALEGRIA

O Grupo de Pedagogos Solidários da Alegria, 
GPS da Alegria, formado por alunos, teve por 
objetivo amenizar o efeito do tratamento/
internação proporcionando às crianças, familiares, 
funcionários, docentes e alunos do curso momentos 
de descontração, entretenimento e aprendizado 
mediante atividades lúdico-pedagógicas, práticas 
de envolvimento social e pedagógico, integrados à 
leitura e dramatização de histórias. Nos encontros 
mensais com o professor, na Brinquedoteca da 
UNIFIPA, os alunos receberam orientações teóricas 
e práticas, construindo diversos recursos, tais como 
fantoches e aventais de histórias. Após a construção 
dos materiais, os alunos, utilizando diferentes 
estratégias no contexto hospitalar como músicas e 
livros infantis, visitaram a Pediatria do Hospital Padre 
Albino para o desenvolvimento da atividade nos dias 
28/04, 26/05, 30/06 25/08 e 06/10.

ESPAÇO DE LEITURA
Com o objetivo de estimular a leitura e promover 

o acolhimento, o curso de Pedagogia e o Hospital 
Emílio Carlos revitalizaram o espaço de leitura 
destinado a pacientes e acompanhantes que 

aguardam atendimento. O espaço fica próximo ao 
Ambulatório de Ortopedia e Laboratório de Análises. 
Na revitalização, o espaço recebeu nova cor, novos 
livros e brinquedos arrecadados em bom estado.

NATAL SOLIDÁRIO

O curso desenvolveu, em parceria com o 
Colégio Catanduva, a campanha Natal solidário, 
colaborando na separação, embalagem e entrega 
dos 865 brinquedos usados, que foram distribuídos 
na Pediatria do Hospital Padre Albino, dia 24 de 
novembro, e doados ao espaço de leitura destinado 
a pacientes e acompanhantes que aguardam 
atendimento no Hospital Emílio Carlos.

Centro Universitário Padre Albino - UNIFIPA
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Balanço Social 2018 Modelo para instituições de ensino, fundações e organizações sociais
1 - Identificação

2 - Origem dos recursos

3 - Aplicação dos recursos

4 - Indicadores sociais internos
(Ações e benefícios para os(as) funcionários(as)

5 - Projetos, ações e contribuições para a sociedade

2018 - Valor (mil reais)

2018 - Valor (mil reais)

2018 - Valor (mil reais)

2017 - Valor (mil reais)

2017 - Valor (mil reais)

2017 - Valor (mil reais)

Participantes/atendidos 2018Participantes/atendidos 2017

% sobre receita

% sobre receita

% sobre receita

% sobre receita

% sobre receita

% sobre receita

Nome da instituição: Fundação Padre Albino                                                                                            Tipo/categoria (conforme instruções): Entidade Privada

Natureza jurídica: [   ] associação [ x ] fundação [   ] sociedade    sem fins lucrativos? [ x ] sim [   ] não    Isenta da cota patronal do INSS? [ x ]sim [   ] não

Possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEAS)? [ x ] sim [   ] não        Possui registro no: [ x ] CNAS [   ] CEAS [   ] CMAS

De utilidade pública? [   ] não        Se sim, [ x ] federal   [ x ] estadual   [ x ] municipal         Classificada como OSCIP (lei 9790/99)? [   ] sim [ x ] não

Receitas Totais
a. Recursos governamentais (subvenções)
b. Doações de pessoas jurídicas
c. Doações de pessoas físicas
d. Contribuições
e. Patrocínios
f.  Cooperação internacional
g. Prestação de serviços e/ou venda de produtos
h. Outras receitas

Despesas Totais
a. Projetos, programas e ações sociais (excluindo pessoal)

b. Pessoal (salários + benefícios + encargos)
c. Despesas diversas (somatório das despesas abaixo)
    Operacionais
    Impostos e taxas
    Financeiras
    Capital (máquinas + instalações + equipamentos)
    Outras (terrenos e benfeitorias em imóveis)

212.036.938
27.454.789

789.723
1.513.864

-
-
-

169.466.818
12.811.744

203.112.698,23
34.147.850,68

425.823,22
1.288.641,29

-
-
-

162.297.145,99
4.953.237,05

199.241.423
 -

101.293.538
97.947.885
93.855.674

541.348
3.159.924

 -
390.939

1.701.261
138.476
43.927

731.687
183.982
399.676
66.394

3.265.406

100,00%
12,95%
0,37%
0,71%
0,00%
0,00%
0,00%

79,92%
6,04%

100,00%
16,81%
0,21%
0,63%
0,00%
0,00%
0,00%

79,90%
2,44%

93,97%
0,00%

47,77%
46,19%
44,26%
0,26%
1,49%
0,00%
0,18%

203.422.271,04
-

108.061.809,07
95.360.461,97
91.354.771,37

524.055,98
2.983.978,88

-
497.655,74

100,15%
0,00%

53,20%
46,95%
44,98%
0,26%
1,47%
0,00%
0,25%

0,80%
0,07%
0,02%
0,35%
0,09%
0,19%
0,03%
1,54%

1.659.348
152.187
38.823

867.805
159.363
423.023
78.566

3.379.116

0,81%
0,07%
0,01%
0,42%
0,07%
0,20%
0,03%
1,66%

a. Alimentação
b. Capacitação e desenvolvimento profissional
c. Creche ou auxílio-creche
d. Saúde
e. Segurança e medicina no trabalho
f. Transporte
g. Bolsas/estágios
TOTAL - Indicadores Sociais Internos

a. Assistência jurídica

b. Esporte, cultura e Lazer

c. Inclusão digital

d. Assessorias/consultorias

e. Educação popular, alfabetização

f. Saúde

g. Direitos da 3ª Idade/pessoas idosas

h. Direitos da criança/adolescente

i. Direitos portadores necessidades especiais

j. Diversidade gênero/saúde da mulher

k. Educação Infantil/creches comunitárias

Projeto: 2
Participantes/atendidos: 461

Projeto: 1
Participantes/atendidos: 328

Projetos: 57
Participantes/atendidos: 5.424

Projetos: 38
Participantes/atendidos: 3.609

Projetos: 3
Participantes/atendidos: 47

Projetos: 3
Participantes/atendidos: 98

Projetos: 3
Participantes/atendidos: 1618

Projetos: 2
Participantes/atendidos: 1.262

Projetos: 4
Participantes/atendidos: 128

Projetos: 4
Participantes/atendidos: 94

Projetos: 112
Participantes/atendidos: 16.880

Projetos: 111
Participantes/atendidos: 14.606

Projetos: 71
Participantes/atendidos: 2.650

Projetos:  13
Participantes/atendidos: 1.099

Projetos: 2
Participantes/atendidos: 1

Projetos: 2
Participantes/atendidos: 62

Projetos: 11
Participantes/atendidos: 1.118

Projetos: 3
Participantes/atendidos: 202

Projetos: 11
Participantes/atendidos: 1.545

Projetos: 7
Participantes/atendidos: 874

Projetos: 28
Participantes/atendidos: 2.506

Projetos: 24
Participantes/atendidos: 1.921

6 - Outros indicadores 20182017 
Nº total de alunos(as)
Nº de alunos(as) com bolsas
Valor total das bolsas
Nº de alunos(as) com bolsas de Iniciação Científica e de Pesquisa
Valor total das bolsas de Iniciação Científica e de Pesquisa

2.507
1.250

3.638.481,25
34

94.413,86

2.463
1.488

6.716.602,31
39

131.538,61
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7 - Indicadores sobre o corpo funcional

8 - Qualificação do corpo funcional

9 - Informações relevantes quanto à ética, 
transparência e responsabilidade social

10 - Outras Informações

20182017 

2018 

2018 

2017 

2017 

2016 2016 

2018 2017 

Nº total de empregados(as) ao final do período
Nº de admissões durante o período
Nº de prestadores(as) de serviço
% de empregados(as) acima de 45 anos
Nº de mulheres que trabalham na instituição
% de cargos de chefia ocupados por mulheres
Idade média das mulheres em cargos de chefia
Salário médio das mulheres
Idade média dos homens em cargos de chefia
Salário médio dos homens
Nº de negros(as) que trabalham na instituição
% de cargos de chefia ocupados por negros(as)
Idade média dos(as) negros(as) em cargos de chefia
Salário médio dos(as) negros(as)
Nº de brancos(as) que trabalham na instituição
Salário médio dos(as) brancos(as)
Nº de estagiários(as)
Nº portadores(as) necessidades especiais
Salário médio portadores(as) necessidades especiais

Nº total de docentes
     Nº de doutores(as)
     Nº de mestres(as)
     Nº de especializados(as)
     Nº de graduados(as)
Nº total de funcionários(as) no corpo técnico e administrativo
     Nº de pós-graduados (especialistas, mestres e doutores)
     Nº de graduados(as)
     Nº de graduandos(as)
     Nº de pessoas com ensino médio
     Nº de pessoas com ensino fundamental
     Nº de pessoas com ensino fundamental incompleto
     Nº de pessoas não-alfabetizadas

Relação entre a maior e a menor remuneração
O processo de admissão de empregados(as) é:
A instituição desenvolve alguma política ou
ação de valorização da diversidade em seu
quadro funcional?
Se "sim" na questão anterior, qual?

A organização desenvolve alguma política ou
ação de valorização da diversidade entre
alunos(as) e/ou beneficiários(as)?
Se "sim" na questão anterior, qual?

Na seleção de parceiros e prestadores de
serv iço, critérios éticos e de responsabilidade
social e ambiental:
A participação de empregados(as) no
planejamento da instituição:
Os processos eleitorais democráticos para
escolha dos coordenadores(as) e diretores(as
 da organização:
A instituição possui Comissão/Conselho de
Ética para o acompanhamento de:

R$823,12 a R$25.000,00
100% por seleção/concurso
[   ] sim, institucionalizada
[   ] sim, não institucionalizada [   ] não

[   ] negros [   ] gênero [   ] opção sexual
[   ] portadores(as) de necessidades especiais
[   ] _______________________
[   ] sim, institucionalizada
[   ] sim, não institucionalizada [   ] não

[   ] negros [   ] gênero [   ] opção sexual
[   ] portadores(as) de necessidades especiais
[   ] _______________________
[   ] não são considerados
[   ] são sugeridos [   ] são exigidos

[   ] não ocorre [   ] ocorre em nível de chefia
[   ] ocorre em todos os níveis
[   ] não ocorrem [   ] ocorrem regularmente
[   ] ocorrem somente p/cargos intermediários

[   ] todas ações/atividades [   ] ensino e pesquisa
[   ] experimentação animal/vivissecção
[   ] não tem

R$809,44 a R$23.670,07
100% por seleção/concurso
[   ] sim, institucionalizada
[   ] sim, não institucionalizada [   ] não

[   ] negros [   ] gênero [   ] opção sexual
[   ] portadores(as) de necessidades especiais
[   ] _______________________
[   ] sim, institucionalizada
[   ] sim, não institucionalizada [   ] não

[   ] negros [   ] gênero [   ] opção sexual
[   ] portadores(as) de necessidades especiais
[   ] _______________________
[   ] não são considerados
[   ] são sugeridos [   ] são exigidos

[   ] não ocorre [   ] ocorre em nível de chefia
[   ] ocorre em todos os níveis
[   ] não ocorrem [   ] ocorrem regularmente
[   ] ocorrem somente p/cargos intermediários

[   ] todas ações/atividades [   ] ensino e pesquisa
[   ] experimentação animal/vivissecção
[   ] não tem

2.217
457
138

37,98%
1.620

63,93%
42

1.594,29
49

1.594,29
417

9,84%
44

1.493,21
1.800

1.609,48
14
67

1.497,56

2.253 
446
108

33,82%
1.669

66,31%
43

1.757,40
48

2.338,80
528

9,47% 
53

1.512,15
1.720

2.081,48 
17

115 
2.871,70

204
48
59
46
51

2217
126
539
35

1223
54

238
2

212
57
59
43
53

2393
13

532
34

1589
188
35
2
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CNPJ 47.074.851/0001-42 Inscrição Estadual: Isenta
17 3311 3200 - Rua dos Estudantes 225 - Catanduva SP - 15809-144

Declarada de Utilidade Pública:
Federal - Decreto  nº 49.886, de 12/01/61 - Estadual - Decreto nº 36.621, de 24/05/60

Municipal - Lei nº 934, de 09/04/68

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
 Dando cumprimento às disposições estatutárias temos a grata satisfação de submeter à apreciação de Vossas Senhorias as Demonstrações Financeiras consolidadas, levantadas em 31 de 

dezembro de 2018, compreendendo as diversas unidades que constituem a Fundação Padre Albino, contando já com o parecer favorável do Conselho Fiscal da Entidade e o parecer dos Auditores 
Independentes.

Durante o exercício a Entidade apresentou déficits em suas Unidades de Saúde, resultados que seguem a tendência dos últimos anos. Ainda na área da saúde, vale salientar que a unidade 
Padre Albino Saúde operou apenas até fevereiro de 2017, tendo em 1º de março de 2017 suas atividades encerradas na Fundação Padre Albino, sendo sua carteira de clientes transferida para a 
Associação Padre Albino Saúde, que após cumprir todas as exigências da Agencia Nacional de Saúde (ANS), passou a operar a carteira de clientes da operadora da Fundação Padre Albino.

Em 2018 a área de Educação seguiu a tendência dos últimos anos apresentando resultados sólidos. A boa performance contribuiu fortemente na obtenção da manutenção do resultado 
alcançado pela Fundação Padre Albino. Na área de Assistência Social o resultado também seguiu a tendência de déficits dos últimos anos. Nas demais atividades (atividades meio), a Fundação 
Padre Albino apresentou superávit. 

Em 2018 a Fundação Padre Albino promoveu investimentos em diversas áreas de atuação, a saber:

SAÚDE
- Hospital Padre Albino - Aquisição de maquinas e equipamentos no valor de R$ 1.191.928,94. Aquisição de móveis e utensílios no valor de R$ 258.314,83. Aquisição de equipamentos de 

informática no valor de R$ 155.215,38. Aquisição de softwares no valor de R$ 5.972,40. O valor total dos investimentos foi de R$ 1.611.431,55 (um milhão, seiscentos e onze mil, quatrocentos e 
trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos);

- Hospital Emílio Carlos - Aquisição de maquinas e equipamentos no valor de R$ 2.408.120,56. Benfeitorias em imóveis no valor de R$ 3.057.734,21. Aquisição de móveis e utensílios no valor 
de R$ 690.268,54. Aquisições de veículos no valor de R$ 157.370,00. Aquisição de equipamentos de informática no valor de R$ 49.445,56. Aquisição de softwares no valor de R$ 4.337,10. O 
valor total dos investimentos foi de R$ 6.367.275,97 (seis milhões, trezentos e sessenta e sete mil, duzentos e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos);

EDUCAÇÃO
- Centro Universitário Padre Albino - UNIFIPA - Aquisição de maquinas e equipamentos no valor de R$ 386.599,20. Aquisição de móveis e utensílios no valor de R$ 207.718,80. Aquisição de 

equipamentos de informática no valor de R$ 95.302,16. Aquisição de softwares no valor de R$ 10.840,10. Benfeitorias em imóveis no valor de R$ 7.875,00. O valor total dos investimentos foi de 
R$ 708.335,26 (setecentos e oito mil, trezentos e trinta e cinco reais e vente e seis centavos);

- Colégio Catanduva - Aquisição de moveis e utensílios no valor de R$ 36.725,40. Aquisição de equipamentos de informática no valor de R$ 11.696,80. Aquisição de maquinas e equipamentos 
no valor de R$ 1.989,80. O valor total dos investimentos foi de R$ 50.412,00 (cinquenta mil, quatrocentos e doze reais).

ASSISTÊNCIA SOCIAL / ADMINISTRATIVO
- Recanto Monsenhor Albino - Aquisição de maquinas e equipamentos no valor de R$ 10.555,00. Aquisição de equipamentos de informática no valor de R$ 3.831,73.  O valor total dos 

investimentos foi de R$ 14.386,73 (quatorze mil, trezentos e oitenta e seis reais e setenta e três centavos);

- Coordenadoria Geral - Edificações recebidas como doações patrimoniais no valor de R$ 334.424,95. Aquisições de equipamentos de informática no valor de R$ 113.725,37. Aquisição de 
veículos no valor de R$ 78.822,00. Aquisições de moveis e utensílios no valor de R$ 62.971,00. Aquisição de softwares no valor de R$ 9.715,80. Aquisição de maquinas e equipamentos no 
valore de R$ 7.900,00. Benfeitorias em imóveis no valor de R$ 7.800,00. O valor total dos investimentos foi de R$ 615.359,12 (seiscentos e quinze mil, trezentos e cinquenta e nove reais e doze 
centavos).

No âmbito social, a entidade, através do Centro Universitário Padre Albino - UNIFIPA, Hospitais Padre Albino, Hospital Emílio Carlos e Recanto Monsenhor Albino, deu andamento a vários 
projetos beneficentes e ações sociais realizadas para a comunidade de Catanduva e região, através de projetos e atividades, cursos e palestras, orientações, pesquisas e prestação de serviços 
institucionais.

O número total de colaboradores no término dos exercícios de 2018 e 2017 era de 2.276 e 2.171, respectivamente.
Os Hospitais Padre Albino e Emílio Carlos prosseguem com o Projeto de reciclagem de lixo (papelão, plástico e sucatas), onde a coleta é realizada. Os produtos são vendidos e a renda é 

destinada para a campanha de arrecadação de valores para o termino das obras do complexo de radioterapia, que concretizará o Hospital de Câncer de Catanduva - HCC.                         
Durante o ano foram promovidas várias ações e benefícios sociais para os seus colaboradores com relação à alimentação, educação, capacitação e desenvolvimento profissional, saúde, 

segurança e medicina do trabalho, transporte, treinamento e outras.
Junto à comunidade foram desenvolvidos vários projetos, ações e contribuições, a saber: assistência jurídica gratuita a pessoas carentes através do CEPRAJUR, esporte, cultura e lazer, 

inclusão digital, assessoria e consultorias, educação, saúde e saneamento, segurança no trabalho, treinamento de Gestão de Processos como fator de segurança para os pacientes, orientação à 
população sobre os cuidados e prevenção de queimaduras e doenças em geral.

Para o exercício de 2019 os objetivos, na área da saúde, serão dar andamento nos projetos de adequação do Hospital Padre Albino e com isso possibilitar que o mesmo atenda melhor as 
demandas sociais atuais. Na mesma linha, dar continuidade à construção do complexo de radioterapia e oncologia no Hospital Emílio Carlos (verbas Federais, Estaduais e próprias) e fazer vários 
outros investimentos que assegurem a continuidade dos negócios de saúde.

No Departamento Educacional os planos incluem dar andamento no projeto de construção do novo complexo universitário.
No Departamento de Assistência Social os planos incluem a manutenção das instalações das edificações e aquisições de novos bens móveis.

Ativo  

 Circulante  

  Caixa e Equivalentes de Caixa (Recursos Livres)

  Caixa e Equivalentes de Caixa (Recursos Restritos)

  Subvenções a Receber

  Despesas antecipadas 

  

  Clientes e Outros Recebíveis

  Mensalidades - Anuidades a Receber

(-) Perdas Estimadas de Crédito de Liqui. Duvidosa

  Adiantamentos 

  "Estoque"

  

  

  

 Não Circulante  

  Realizável a longo prazo 

  Recursos Restritos Longo Prazo

  Imobilizado

  (-) Depreciação Acumulada

  Intangível

  (-) Amortização Acumulada

  

  

  

 Total do Ativo  

54.897.918,49 

 9.705.499,40 

 25.789.587,90 

 52.190,87 

 6.673.357,66 

 7.217.365,95 

 (5.375.393,59)

 1.985.739,45 

 3.985.764,37 

 104.932.030,50 

 

9.698.155,49 

 -   

 130.695.106,10 

 (46.779.510,40)

 138.565,17 

 (54.778,03)

 93.697.538,33 

 198.629.568,83 

2d1

2d2

2e

2e1

2f

2f1

2f2

2f3

2f4

  

2g

2h

2h

2i

2i

2j

2k

2l

2m

2n

2o

Consolidado

2018Nota Nota2017

Consolidado

2018 2017

 4.658.664,09 

 11.283.122,12 

 34.789.326,28 

 7.680.048,24 

 5.302.415,33 

 63.713.576,06 

 5.546.536,37 

 5.546.536,37 

 106.891.294,77 

 -   

 22.787.734,44 

 (309.572,81)

 129.369.456,40 

 198.629.568,83 

 60.572.276,75 

 617.836,87 

 -   

 53.365,76 

 15.020.723,27 

 7.302.880,33 

 (6.135.485,95)

 4.797.683,91 

 3.024.242,94 

 85.253.523,88 

 5.701.512,85 

 -   

 121.451.031,97 

 (40.730.748,53)

 107.699,77 

 (30.930,03)

 86.498.566,03 

 171.752.089,91 

 4.120.735,11 

 10.321.185,97 

 11.382.710,89 

 6.651.100,77 

 4.608.999,18 

 37.084.731,92 

 4.988.328,78 

 4.988.328,78 

 94.095.779,45 

 -   

 22.787.734,44 

 12.795.515,32 

 129.679.029,21 

 171.752.089,91 

Passivo  

 Balanço Patrimonial  

  Fornecedores

Obrigações Trabalhistas eEncargos Sociais

  Subvenções a Realizar

Provisões Trabalhistas ede Encargos

  

  Outras Contas a Pagar

    

 

  

Não Circulante  

  Exigível a Longo Prazo

  

  

  

Patrimônio Líquido  

  Patrimônio Social

  Ajustes de exercicios anteriores 

  Reservas Patrimoniais

  Superávit (Déficit) do Exercício

  

  

  

  

Total do Passivo e Patrimônio Líquido

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis
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2018

Consolidado

2017

206.102.572,18 
180.069.621,00 
60.005.903,27 
25.848.695,09 
1.919.400,44 

 
46.225.540,46 
3.334.843,50 
3.777.789,59 

 
34.147.850,68 

466.704,37 
2.506.039,35 
1.160.016,40 

 
650.258,52 

 
26.579,33 

 
1.365.284,60 

567.102,95 
798.181,65 

 
24.667.666,58 

 
20.088.473,15 
4.129.238,82 

449.954,61 
 

6.716.602,31 
 

363.637,00 
3.135,00 

2.544.716,98 
866.300,61 

2.130.932,91 
807.879,81 

 
199.385.969,87 
145.847.517,02 
145.847.517,02 
83.844.097,10 
37.785.707,95 

 
24.217.711,97 

 
53.538.452,85 

 
20.442.924,46 
20.442.924,46 

 
 

19.146.069,00 
 

384.040,92 
415.158,80 
497.655,74 

 
34.147.850,68 

 
(1.052.322,29) 

 
742.749,48 

3.726.728,36 
2.983.978,88 

 
(309.572,81)

 207.691.060,76
 183.281.128,79
 59.428.640,66
 35.911.596,55
 1.418.605,38

 
 43.901.910,51
 3.166.530,35

 
 

 27.454.788,70
 

 3.120.743,32
 546.391,43

 
 641.921,89

 7.690.000,00
 
 

 1.136.105,67
 360.238,69
 775.866,98

 
 23.273.826,30

 
 18.718.504,67
 4.089.165,73

 466.155,90
 

 3.638.481,25
 
 
 
 
 

 2.859.068,38
 779.412,87

 
 204.052.579,51

 
 
 
 
 
 
 

 204.052.579,51
 

 164.977.592,88
 164.977.592,88
 101.293.537,90

 8.133.725,76
 53.671.084,60

 
 

 1.488.305,30
 390.939,32

 
 27.454.788,70

 
 11.620.197,93

 
 1.175.317,39
 4.335.241,05
 3.159.923,66

 
 12.795.515,32

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis

Superávit/Déficit Líquido Do Período   
   
  (-) Despesas Financeiras 
  Receitas Financeiras 
 Receita (Despesa) Financeira  
   
Superávit/Déficit Antes do Resultado Financeiro     
   
 (-) Aplicação de Recursos das Subvenções e Parcerias   
   
  Outras Despesas 
  Perdas no recebimento de mensalidades 
  Despesas com Provisões 
  Despesas das atividades sustentáveis (Captação de recursos)  
  Despesas Administrativas 
  Despesas com Manutenção e Infra-Estrutura 
  Despesas com Pessoal 
 (-) Despesas Operacionais  
Despesas Operacionais   
   
Superávit/Déficit Bruto   
   
  Imunidade das Constribuições Sociais  
  Custos com Voluntariado 
  Custos com Manutenção das Atividades 
  Custos com Pessoal 
  (-) Custos do Serviços e Atividades  
 Custos dos Serviços e Atividades   
Receita Líquida   
   
  Bolsas de Estudos Concedidas - Educação Básica   
  Bolsas de Estudos Concedidas - Educação Superior 
  Bolsas de Estudos Parciais (50%) - Ensino Superior - Lei 12.101/2009 
  Bolsas de Estudos Integrais (100%) - Ensino Superior - Lei 12.101/2009 
  Bolsas de Estudos Parciais (50%) - Educação Básica - Lei 12.101/2009 

  Atendimento Gratuitos Pactuados Secretária de Saúde - Lei 12.101/2009 
  Bolsas de Estudos Integrais (100%) - Educação Básica -  Lei 12.101/2009 

 (-) Deduções da Receita  
  
  Outros   
  Cofins 
  INSS Cota Patronal 
  PIS 
 Imunidades Usufruídas  
   
  Aluguéis  
  Receita com Prestação de Serviço e Eventos 
 Geração de renda- Sustentáveis   
   
  Outras Receitas 
  Alienação Ativo Imobilizado  
  Serviços Voluntários Obtidos  
  Eventos  
  Doações em artigos e bens 
  Doações pessoas fisicas e juridicas  para custeio  
  Contraprestações Assistenciais Recebidas 
  Subvenções e parcerias  
  Taxas Escolares 
  Gratuidade com Bolsas de Estudos Integrais e Parciais 
  Receita Mensalidades - Educação Básica 
  Receita Mensalidades - Educação Superior 
  Atendimentos Gratuitos 
  Serviços Hospitalares e Ambulatoriais Particulares 
  Planos de Saúde Privado 
  Contratualização SUS 

Receita Bruta   
 Receita Bruta das Atividades  

Saldo em 31/12/2016

Superávit do Exercício

Saldo em 31/12/2017

Superávit do Exercício

Déficit do Exercício

Saldo em 31/12/2018

 94.095.779,45 

 -   

 94.095.779,45 

 12.795.515,32 

 -   

 106.891.294,77 

 22.787.734,44 

 -   

 22.787.734,44 

 -   

 -   

 22.787.734,44 

 -   

 12.795.515,32 

 12.795.515,32 

 (12.795.515,32)

 (309.572,81)

 (309.572,81)

 116.883.513,89  

 12.795.515,32  

 129.679.029,21  

 -

 (309.572,81) 

 129.369.456,40

Superávit / Déficit AcumuladoReservas PatrimoniaisPatrimônio Social Total do Patrimônio Líquido

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis
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2018

Consolidado

2017

 -   
 (309.572,81)
 5.706.681,99 

 496.855,74 
 71.071,71 

 5.965.036,63 

 (20.626.428,85)
 3.395.102,67 

 (25.789.587,90)
 3.501.015,08 
 (961.521,43)
 (772.612,16)

 1.174,89 

 27.187.468,98 
 1.049.336,85 

 237.304,54 
 746.358,01 

 (5.355.440,09)
 1.010.002,77 

 -   
 384.040,92 

 -   
 29.115.865,98 

 12.526.076,76 

 (9.476.939,10)
 (9.476.939,10)

 -   

 (9.476.939,10)

 364.166,61 
 -   

 364.166,61 

 364.166,61 

 3.413.304,27 
 61.190.113,62 
 64.603.417,89 

 3.413.304,27

 -
12.795.515,32 
 5.314.291,11 

 756.539,32 
 (410.028,37)

 18.456.317,38 
 -   

 (1.955.359,75)
 506.017,78 

 -   
 (2.124.692,88)

 (333.635,75)
 -   

 (3.048,90)

 (2.476.664,41)
 (1.315.069,88)

 374.693,51 
 675.110,16 

 (3.189.214,05)
 475.218,99 

 -   
 1.204.348,78 

 -   
 (701.751,92)

 14.024.293,22 

 (1.680.962,94)
 (1.680.962,94)

 -   

 (1.680.962,94)

 (40.899,52)
 -   

 (40.899,52)

 (40.899,52)

 12.302.430,76 
 48.887.682,86 
 61.190.113,62 

 12.302.430,76

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

Fluxo De Caixa Das Atividades Operacionais   
 Superávit/Déficit Líquido Do Período  
  Depreciação e Amortizações 
  Custo Residual dos Bens do Ativo Imobilizado Baixado 
  Demais Ajustes de Resultado 
   
Superávit/Déficit Ajustado   
   
 Variações Ativos Operacionais de Curto e Longo Prazo  
  Clientes e Créditos Recebíveis 
  Subvenções a Receber 
  Outros Créditos 
  Estoques 
  Depósitos Judiciais 
  Despesas Antecipadas 
   
 Variações Passivos Operacionais de Curto e Longo Prazo  
  Fornecedores 
  Obrigações com Pessoal 
  Obrigações Tributárias 
  Subvenções Públicas a Realizar 
  Provisões para Férias e Encargos 
  Adiantamentos de Clientes 
  Provisão para Contingências  
  Receitas Diferidas 
  Outras Contas a Pagar 
   
Fluxo de Caixa Gerado (Consumido) nas Atividades Operacionais   
   
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos   
 Imobilizado  
  Aquisição de Bens do Imobilizado e Intangível 
  Aumento de Investimentos 
   
Fluxo de Caixa Gerado (Consumido) nas Atividades de Investimentos   
   
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento   
 Atividades de Financiamentos  
  Empréstimos 
  Financiamentos 
   
Fluxo de Caixa Gerado (Consumido) nas Atividades de Financiamentos   
   
Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa    
 Caixa e Equivalente de Caixa no Inicio do Periodo  
 Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Periodo  
   
Variação Ocorrida no Período

 Total geral dos auxílios e subvenções recebidos em 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 35.252.339,18

 Total dos auxílios e subvenções estaduais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R$ 5.254.000,00
ESTADUAL - CONTRATO DE GESTÃO - CUSTEIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 5.254.000,00
 

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES - AME CATANDUVA

 Total das subvenções municipais para CUSTEIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R$ 80.000,00
MUNICIPAL  -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA - CUSTEIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 80.000,00

RECANTO MONSENHOR ALBINO

 Total das subvenções dos Hospitais Padre Albino e Emilio Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 29.918.339,18
                        Total dos auxílios e subvenções federais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 3.790.035,33
 HEC - CONVÊNIOS - CUSTEIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 500.000,00
FEDERAL -  HEC - CONVÊNIOS - INVESTIMENTOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R$ 3.290.035,33

 Total dos auxílios e subvenções estaduais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 26.128.303,85
                        HEC - CONVÊNIOS - INVESTIMENTOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 705.738,25
                        HPA - CONVÊNIOS - CUSTEIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R$ 21.013.760,60
ESTADUAL - HEC - CONVÊNIOS - CUSTEIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 4.408.805,00
 

HOSPITAIS PADRE ALBINO (HPA) E EMÍLIO CARLOS (HEC)

Durante o ano de 2018 foram recebidos auxílios e subvenções governamentais, destinados ao custeio e investimentos, a saber:

As receitas operacionais da Fundação Padre Albino constituem-se basicamente dos serviços hospitalares prestados em seus dois Hospitais-Escola, das mensalidades escolares dos 
alunos matriculados em seus diversos departamentos de ensino, das doações de pessoas físicas e jurídicas e dos auxílios e subvenções recebidos de órgãos governamentais.  As despesas 
são classificadas por grupos, segundo suas origens, sendo consolidadas, por espécie, quando do encerramento do exercício social, ao final de cada ano civil, sendo ambas (receitas e 
despesas) apuradas pelo regime de competência dos exercícios e contabilizadas em conformidade com um plano de contas único.

As gratuidades são praticadas em todos os departamentos mantidos pela Fundação, tendo em vista sua finalidade filantrópica, sendo apuradas de acordo com as áreas de atuação da 
entidade, a saber: Saúde, Educação e Assistência Social. 

a) Critérios de apuração das receitas e das despesas

As principais práticas contábeis adotadas pela Fundação, para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis, são as seguintes:
2. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A emissão das demonstrações contábeis foi autorizada pela administração em 13 de março de 2019, considerando os eventos subsequentes ocorridos até essa data.

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária 
brasileira, os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, alterações promovidas pela Lei nº 11.638/07 e pela Lei 11.941 de 
27/05/2009, disposições contidas na Norma Brasileira de Contabilidade ITG 2002 (R1) - Entidade Sem Finalidade de Lucros, em conformidade com a Norma Brasileira de Contabilidade NBC 
TG 1000 (R1) - Contabilidade para Pequenas e Medias Empresas. 

Fundação Padre Albino, entidade filantrópica, é mantenedora das seguintes unidades: Hospital Escola “Padre Albino”, Hospital Escola “Emílio Carlos”, Centro Universitário Padre Albino - 
UNIFIPA, Colégio Catanduva, Recanto “Monsenhor Albino”, Museu “Padre Albino”, da propriedade rural Fazenda Promissão e do Ambulatório Médico de Especialidades - AME Catanduva.  

1. CONTEXTO OPERACIONAL

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017.
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolidadas
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Ano-Base: 2018 e 2017
Devidas ao INSS, por Departamentos, caso a Entidade não gozasse da isenção

Demonstração das Contribuições Previdenciárias Patronais

A Fundação Padre Albino, utiliza-se do grupo Benefícios Usufruídos para registro da compensação do custo da isenção da cota patronal da Previdência Social. Em atendimento ao artigo 
29 da Lei nº 12.101/09 (alterada pela Lei 12.868/13 e decreto nº 8242/14), são demonstrados a seguir, os valores relativos as isenções previdenciárias,  como se devido fossem, gozadas 
durante o exercício: 

b 1) Isenções previdenciárias usufruídas

Na área de assistência social, foram atendidos gratuitamente, em regime de internato, anciãos de ambos os sexos no Recanto Monsenhor Albino, conforme demonstrativo a seguir:

Na área de ensino, a Fundação concedeu bolsas de estudos a alunos, conforme demonstrativo a seguir:

ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM 2018 E 2017

TOTAL DE INTERNAÇÕES EM  2018 E 2017

TOTAL DE PACIENTE DIA (INTERNAÇÕES) EM 2018 E 2017

Na área de saúde, a Fundação Padre Albino, no cumprimento das exigências legais emanadas pela Lei 12.101/2009, seus respectivos decretos regulamentadores e Portaria n. 834 de 
26/04/2016, prestou ao longo do exercício de 2018, atendimento a pacientes Sistema Único de Saúde - SUS em percentual superior a 60% (sessenta por cento) de sua capacidade instalada, 
conforme abaixo demonstrado:

b) Mensuração dos gastos e despesas relacionados à atividade assistencial

Os recursos financeiros recebidos pela Entidade de órgãos governamentais destinados ao custeio e investimento são devidamente aplicados de acordo com o objeto do Termo Aditivo 
e/ou Convênio firmado e feita a prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos por conta da execução do objeto previsto, na forma da legislação em vigor. São reconhecidas no 
resultado observado o disposto na NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais.

SUS
%

Dedicação
ao SUS (Leitos)

Capacidade
Instalada (Leitos)

Departamento de Saúde

Hospital - Escola Padre Albino
Hospital - Escola Emílio Carlos
TOTAL

   2018 2017 2018 2017 2018 2017
           
   198 198 131 131 66,16 66,16
   142 142 142 142 100,00 100,00           
   340 340 273 273 80,29 80,29

SUS
%

SUS
%

SUS
%

Hospital
Padre Albino

Hospital
Padre Albino

Hospital
Padre Albino

Nº de Alunos Beneficiados

Anciãos Atendidos

Valor dos Benefícios

Custo Anual De Atendimento

Total

Total

Total

Hospital
Emílio Carlos

Hospital
Emílio Carlos

Hospital
Emílio Carlos

Classificação

SUS
Convênios/Partic.
TOTAL

Classificação

SUS
Convênios/Partic.
TOTAL

Classificação

SUS
Convênios/Partic.
TOTAL

Departamento de Ensino

UNIFIPA - Medicina
UNIFIPA - Direito e Adm. Empresas
UNIFIPA - Enfermagem
 UNIFIPA - Educação Física 
 UNIFIPA - Biomedicina
 UNIFIPA - Pedagogia
 UNIFIPA - Pós-Graduação
 UNIFIPA - Agronomia
Colégio Catanduva
Total

Departamento de Assistência Social

Recanto Monsenhor Albino
TOTAL

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
               
 42.982 40.396 43.901 45.011 86.883 85.407 85,25 83,10
 15.029 17.375 - - 15.029 17.375 14,75 16,90               
 58.011 57.771 43.901 45.011 101.912 102.782 100 100

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
               
 8.893 8.580 5.646 6.001 14.539 14.581 78,91 76,94
 3.885 4.369 - - 3.885 4.369 21,09 23,06         
 12.778 12.949 5.646 6.001 18.424 18.950 100 100

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
               
 35.133 32.462 90.079 80.948 125.212 113.410 79,39 74,57
 32.501 38.672 - - 32.501 38.672 20,61 25,43    
 67.634 71.134 90.079 80.948 157.713 152.082 100 100

 2018 2017 2018 2017
       
 185 162 2.266.179,53 1.224.563,04
 216 168 1.429.737,10 669.288,69
 84 84 410.866,73 243.029,81
 194 164 876.347,43 379.498,77
 90 46 280.753,23 122.592,75
 83 87 216.223,60 145.752,82
 20 56 35.852,94 74.342,50
 9 0 25.989,94 0,00
 607 483 1.174.651.81 779.412,87 
 1488 1250 6.716.602,31 3.638.481,25

 2018 2017 2018 2017
       
 44 49 3.557.860,58 3.520.952,42
 44 49 3.557.860,58 3.520.952,42

Valor Bruto - Folhas de Pagamento Contribuição Anual devida

Departamentos da Fundação
 
Hospital - Escola Padre Albino
Hospital - Escola Emílio Carlos
Ambulatório Médico de Especialidades - AME
Padre Albino Saúde
TOTAL - DEPARTAMENTOS DE SAÚDE

Centro Universitário Padre Albino - UNIFIPA
Colégio Catanduva
TOTAL - DEPARTAMENTOS DE ENSINO

Recanto Monsenhor Albino
TOTAL - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Coordenadoria Geral
Museu Padre Albino
TOTAL - OUTROS DEPARTAMENTOS
TOTAL GERAL

 2018 2017 2018 2017
       
 29.602.115,62 28.091.823,80 8.229.388,14 7.809.527,02
 12.936.223,01 11.825.514,63 3.596.270,00 3.287.493,07
 2.568.620,71 2.651.420,54 714.076,55 737.094,91
 0,00 241.655,01 0,00 67.180,09
 45.106.959,34 42.810.413,98 12.539.734,69 11.901.295,09
 
 17.888.582,62 15.605.385,10 4.794.140,14 4.338.297,06
 1.548.657,61 1.287.021,62 415.040,24 357.792,01
 19.437.240,23 16.892.406,72 5.209.180,38 4.696.089,07
       
 1.462.549,15 1.480.294,32 391.963,17 411.521,82
 1.462.549,15 1.480.294,32 391.963,17 411.521,82
       
 6.953.087,14 6.097.420,90 1.932.958,22 1.695.083,01
 54.614,48 52.214,66 14.636,68 14.515,68
 7.007.701,62 6.149.635,56 1.947.594,90 1.709.598,69
 73.014.450,34 67.332.750,58 20.088.473,14 18.718.504,67
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Demonstração da Cofins devida a Receita Federal, por departamento, caso a entidade não gozasse da isenção em 2018

b 3) Isenção usufruída da Cofins sobre o faturamento em 2018

No decorrer do ano de 2018 a diretoria administrativa, que é composta por voluntários, doou para a Fundação Padre Albino 3.240 horas de trabalho. Essas horas de 
trabalho e os encargos incidentes sobre elas, somaram um montante de R$ 650.258,52, que foram registrados conforme definem as normas citadas acima.

b 2) Trabalhos voluntários usufruídos

f 3) Adiantamentos:

f 2) (-) Perdas Estimadas de Crédito de Liquidação Duvidosa:

f 1) Mensalidades - Anuidades a Receber:

f) Clientes e Outros Recebíveis:

e 1) Despesas Antecipadas

e) Subvenções a Receber

d 2) Caixa e Equivalentes de Caixa (Recursos Restritos):

d 1) Caixa e Equivalentes de Caixa (Recursos Livres):
 

 São valores que a Entidade possui com livre movimentação para aplicação imediata em suas operações. Em 31/12/2018 e 31/12/2017, as disponibilidades estavam assim 
constituídas:

d) Caixa e Equivalentes de Caixa
 

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis, no decorrer do exercício seguinte, são classificados como circulante; acima deste prazo, são classificados como não circulante.
c) Segregação de prazos realizáveis e exigíveis

Base Cálculo (receita) Cofins anual devida

Departamentos da Fundação
 
Hospital - Escola Padre Albino
Hospital - Escola Emílio Carlos
TOTAL - DEPARTAMENTOS DE SAÚDE

Centro Universitário Padre Albino - UNIFIPA
Colégio Catanduva
TOTAL - DEPARTAMENTOS DE ENSINO

Recanto Monsenhor Albino
TOTAL - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Coordenadoria Geral
Museu Padre Albino
TOTAL - OUTROS DEPARTAMENTOS
TOTAL GERAL

 2018 2018

 68.713.643,82 2.061.409,34
 20.213.084,25 606.392,53
 88.926.728,07 2.667.801,87
  
 45.162.873,43 1.354.886,20
 2.517.884,29 75.536,53
 47.680.757,72 1.430.422,73
  
 466.704,37 14.001,13
 466.704,37 14.001,13
  
 567.102,95 17.013,09
 0,00 0,00
 567.102,95 17.013,09
 137.641.293,11 4.129.238,82

Valor R$

Valor R$

Valor R$

Contas
 
Caixa
Bancos conta Depósito
Bancos conta Aplicação

Contas
 
Bancos conta Depósito
Bancos conta Aplicação

 2018 2017
   
 75.695,11 190.087,54
 314.119,85 5.369.447,68
 54.508.103,53 55.012.741,53 
 54.897.918,49 60.572.276,75

 2018 2017
   
 1.238.088,26 81.831,97
 8.467.411,14 536.004,90 
 9.705.499,40 617.836,87

 2018 2017
   
 25.789.587,90 0,00     
 25.789.587,90 0,00

Contas
 
Subvenções a Receber

Valor R$

Valor R$

Valor R$

 2018 2017
   
 52.190,87 53.365,76   
 52.190,87 53.365,76

 2018 2017
   
 7.217.365,95 7.302.880,33  
 7.217.365,95 7.302.880,33 

 2018 2017
   
 33.666,94 36.329,67
 220.758,50 973.742,95
 6.070.287,90 13.732.501,00
 217.847,53 177.683,15
 27.730,29 0,00
 102.066,50 99.466,50
 1.000,00 1.000,00
 6.673.357,66 15.020.723,27

Contas
 
Despesas com Seguros

Contas
 
Outros créditos ou bens a receber

Contas
 
Créditos Tributários e Previdenciários
Títulos a Receber
Contas a Receber
Cheques e Ordens a Receber
Outros Títulos a Receber
Alugueis a Receber
Cheques de Terceiros a Receber

Valor R$

Valor R$

 2018 2017
   
 -5.375.393,59 -6.135.485,95  
 -5.375.393,59 -6.135.485,95

 2018 2017
   
 23.306,97 26.595,09
 1.962.432,48 4.771.088,82
 1.985.739,45 4.797.683,91

Contas
 
(-) Provisão para Perdas s. Créditos

Contas
 
Adiantamentos a Funcionários
Adiantamentos Diversos
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i) O Intangível estava assim estava assim composto em 31 de dezembro de 2018 e 2017:

j) Fornecedores:

k) Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o Ativo Imobilizado estava assim constituído:

No que diz respeito a vida útil dos Ativos Fixos (depreciação), temos pareceres das nossas áreas de Engenharia Clinica e Engenharia Civil, atestando que a vida útil que usamos para 
cálculo da depreciação dos Ativos Fixos está correta. Isso foi possível através da verificação contínua de todos os nossos equipamentos (móveis e imóveis), que por sua vez, são usados vinte e 
quatro horas por dia para prestar os serviços a que a Fundação Padre Albino se prontificou. Fazendo referência agora a NBC TG 01 – “Redução ao valor recuperável de ativos”, vale ressaltar 
também que o valor recuperável dos itens do Ativo Fixo está acobertado pelos futuros benefícios econômicos gerados pelas operações da Fundação Padre Albino, lembrando que estamos 
falando de uma empresa sem a finalidade de lucro. Por outro lado, tendo em vista que os bens nunca foram reavaliados e que aproximadamente oitenta e cinco por cento deles são, Terrenos e 
Edificações registrados por custo histórico, fica comprovado que os mesmos não estão registrados por valor superior ao praticado no mercado. Fica também latente que em caso de 
necessidade extrema, e com autorização do curador da entidade, os bens imóveis do Ativo Fixo poderiam ser vendidos por valores superiores aos registrados nos livros contábeis.

(b) o custo do item puder ser mensurado confiavelmente.”
(a) for provável que futuros benefícios econômicos associados ao item fluirão para a entidade; e 
 “O custo de um item de ativo imobilizado deve ser reconhecido como ativo se, e apenas se: 

É registrado ao custo de aquisição ou construção, independente dos bens terem sido adquiridos por contrato de compra e venda ou arrendamento financeiro, deduzido da depreciação 
acumulada, calculada pelo método linear de acordo com a vida útil-econômica estimada dos bens. Ainda nessa questão e conforme define a NBC TG 27 (R4):

h) Imobilizado

g) Realizável a longo prazo:

f 4) Os Estoques são avaliados ao custo médio de aquisição. Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, estavam assim constituídos:
Valor R$

Valor R$

 2018 2017
   
 101.851,19 65.005,65
 3.190.877,50 2.595.707,30
 96.720,09 70.627,11
 72.959,36 43.867,24
 25.686,17 18.746,76
 119.131,93 80.187,66 
 144.533,48 107.428,08
 37.441,54 15.865,76
 101.944,33 26.807,38
 94.618,78 0,00
 3.985.764,37 3.024.242,94

 2018 2017
   
 3.212.000,00 0,00
 6.486.155,49 5.701.512,85
 9.698.155,49 5.701.512,85

Contas
 
Almoxarifado
Medicamentos e Mat. hospitares
Gêneros Alimentícios
Materiais de Costura
Materiais de Escritório
Materiais de Limpeza
Materiais de Manutenção
Materiais Descartaveis
Materiais SESMT
Semoventes bovinos

Contas
 
Títulos a Receber
Depósitos Judiciais e Fiscais

Valor R$

Valor R$

 2018 2017
   
 8.286,82 8.286,82
 130.278,35 99.412,95
 (54.778,03) (30.930,03)
 83.787,14 76.769,74

 2018 2017
   
 4.658.664,09 4.120.735,11  
 4.658.664,09 4.120.735,11

Contas
 
Marcas e patentes
Software
(-) Amortização Acumulada

Contas
 
Fornecedores

Descrição das Contas 
 
Edificações e Benfeitorias 
Benfeitorias (provisão p. perda p. redução de valor recuperável)
Terrenos 
Total Imóveis 
Instalações 
Total Instalações 
Máquinas e Equipamentos 
Máquinas e Equipamentos  - Bens de terceiros em nosso poder
Total Máquinas e Equipamentos 
Informática 
Total Informática 
Móveis e Utensílios 
Total Móveis e Utensílios 
Veículos
Total Veículos 
Imobilizações em curso – Radioterapia
Imobilizações em curso  - CPC 07
Outras Imobilizações 
Total Custo de Aquisição 
Depreciação de Edificações e Benf. 
Depreciação de Instalações 
Depreciação de Maquinas e Equip. 
Depreciação Equip. Informática 
Depreciação de Móveis e Utensílios 
Depreciação Veículos 
Depreciação Biblioteca
 
TOTAL DO ATIVO IMOBILIZADO 

Saldo em
31/12/2017

Adições
2018

Impairment
2018

Bens de
 terceiros 2018

Depreciação
em 2018

Baixas
em 2018

Saldo em
31/12/2018

 59.643.015,87 3.374.447,36 - - - - 63.017.463,23 
 -  - (493.404,40) - - - (493.404,40)
 20.357.477,36 - - - -  - 20.357.477,36 
 80.000.493,23 3.374.447,36 (493.404,40) - - - 82.881.536,19 
 1.047.878,09 - -   - -    1.047.878,09 
 1.047.878,09 - - - - - 1.047.878,09 
 22.215.205,76 4.007.093,50 - - - (45.735,37) 26.176.563,89 
 - 5.823.314,91 - (5.823.314,91) - - -   
 22.215.205,76 9.830.408,41 -    (5.823.314,91) -    (45.735,37) 26.176.563,89 
 2.704.916,39 433.049,01 - - - (25.796,00) 3.112.169,40 
 2.704.916,39  433.049,01 - - -    (25.796,00) 3.112.169,40 
 7.559.843,43  1.255.998,57 - - -    (14.760,50) 8.801.081,50 
 7.559.843,43  1.255.998,57 -  -  -    (14.760,50) 8.801.081,50 
 1.117.759,27  236.192,00 -  -  -   -    1.353.951,27 
 1.117.759,27  236.192,00 - -  -  -    1.353.951,27 
 6.238.451,32 841.903,49 - - - -    7.080.354,81 
 (5.495.418,02) - - - - (808.516,69) (6.303.934,71)
 566.484,48 260.861,14 - -  -    (585.774,67) 241.570,95 
 115.955.613,95 16.232.859,98  (493.404,40) (5.823.314,91) -    (1.480.583,23) 124.391.171,39 
 (11.695.554,82) - - - (2.358.029,95) - (14.053.584,77)
 (728.859,74) - - -    (104.464,82) -    (833.324,56)
 (14.766.464,46) - - -    (1.616.098,55) 45.569,76  (16.336.993,25)
 (2.112.113,20) -   - -    (407.954,34) 25.732,18  (2.494.335,36)
 (5.126.624,73) -   - -    (712.402,45) 11.538,59  (5.827.488,59)
 (805.713,56) -    - -    (124.135,60) -    (929.849,16)
  - - - -    (359.748,28) 359.748,2 -   
 (35.235.330,51) - - -    (5.682.833,99) 442.588,81  (40.475.575,69)
 80.720.283,44  16.232.859,98  (493.404,40) (5.823.314,91) (5.682.833,99) (1.037.994,42) 83.915.595,70 

Valor R$

 2018 2017
   
 6.092.219,50 5.421.974,30
 727.229,60 741.441,23
 505.210,93 511.355,07
 84.375,61 3.050,52
 23.717,69 23.315,99
 17.861,51 6.071,22
 4.190,50 4.020,70
 3.738.750,24 3.501.445,70
 89.566,54 108.511,24
 11.283.122,12 10.321.185,97

Contas
 
Tributos e Contribuições
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários
INSS - Trabalho Assalariado
Contribuição Sindical a Recolher
Contribuição Confederativa a Recolher
Contribuição Assistencial
Mensalidade Sindical
Salários a Pagar
Outras Obrigações com Pessoal



Relatór io  de  At iv idades  e  B alanço S ocial  2018 -  Fundação Padre  Albino136

l) Subvenções a Realizar

 

m) Provisões Trabalhistas e de Encargos

n) Outras Contas a Pagar

São atualizados pelas variações monetárias incorridas até a data do Balanço e os juros respectivos transcorridos estão provisionados. As variações monetárias e os juros são apropriados 
em despesas financeiras.

As provisões para contingencias trabalhistas e cíveis são suficientes para cobrir eventuais perdas classificadas em um primeiro momento como prováveis. A administração acredita 
baseada na opinião de seus colaboradores do departamento jurídico, que as provisões são suficientes para cobrir as perdas prováveis decorrentes de decisões desfavoráveis, bem como que 
as decisões definitivas não terão impactos significativos na posição econômico-financeira da entidade em 31 de dezembro de 2018.

A Fundação Padre Albino, em atendimento a IN TCESP nº 01/2008, em seu artigo 40 e artigo 179, prestou contas das receitas e despesas computadas por fonte de recursos, aplicadas no 
objeto do contrato de gestão, a saber:

3 - AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES - CATANDUVA

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, os empréstimos e financiamentos e as provisões para contingências cíveis e trabalhistas, estavam assim constituídos:

A entidade está envolvida em outros processos de natureza trabalhista e civil, cujo valor totaliza R$ 28.494.893,37 que por apresentarem probabilidade de perda possível, não foram 
provisionados no exercício de 2018. Vale salientar que dentro do montante classificado como perda possível a importância de R$ 21.993.477,03 corresponde a ação popular nº 0003640-
34.2014.403.6100 atualmente em grau de recurso junto ao TRF do Rio Grande do Sul figurando como autor da lide o Sr. Luis Claudio de Lemos Tavares, o qual ajuizou inúmeras ações dessa 
espécie contra várias entidades filantrópicas do país, onde pretende a anulação do certificado CEBAS, sendo que uma delas foi dirigida contra a Fundação Padre Albino referente ao CEBAS do 
período de 2007 a 2009.

A Fundação Padre Albino firmou contrato de gestão com o Governo do Estado de São Paulo, em 26 de julho de 2011 (001.0500.000.023/2011) que foi renovado em 26 de Julho de 2016 
(001.0500.000.015/2016), por intermédio da Secretária de Estado da Saúde, regido pela Lei Complementar nº 846 de 04 de Junho de 1998, para regulamentar o desenvolvimento das ações e 
serviços no Ambulatório Médico de Especialidades Catanduva - AME CATANDUVA, mediante o cumprimento integral do contrato de gestão acima mencionado tem por finalidade atender com 
recursos humanos e técnicos os usuários do SUS – Sistema Único de Saúde e IAMSPE tendo como objeto a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde em 
conformidade com os anexos técnicos que integram os contratos de gestão citados acima.

o) Exigível a Longo Prazo

 

Valor R$

 2018 2017
   
 32.122.49 13.888,71
 1.870.141,58 6.039.023,15
 3.333.264,54 2.575.427,08
 0,00 2.754.371,95
 1.022.462,48 0,00
 28.531.335,19 0,00
 34.789.326,28 11.382.710,89

Contas
 
CMB e Fehosp - Projeto Educação Continuada
Secretaria de Estado da Saude de SP
Fundo Nacional de Saude - Conv.797285.2013
MS - Convenio Siconv. 65836.2011
Pronon
Subvenções a Realizar

Valor R$

Valor R$

 2018 2017
   
 7.045.915,71 6.103.940,14
 563.673,36 486.372,99
 70.459,17 60.787,64
 7.680.048,24 6.651.100,77

 2018 2017
   
 1.051.791,87 957.989,40
 3.432.942,25 2.921.534,38
 39.861,70 52.582,97
 60.280,12 75.682,14
 16.959,63 15.047,26
 22.949,92 46.329,84
 97.591,44 45.218,90
 190.000,00 0,06
 (937,04) 159.773,91
 0,00 65.876,24
 928,40 5.061,50
 94.618,78 0,00
 64.425,44 66.141,38
 37.331,37 9.055,40
 41.549,88 38.556,82
 16.357,31 16.365,39
 118.206,66 118.106,42
 17.557,60 15.677,17
 5.302.415,33 4.608.999,18

Contas
 
Provisão para Férias
FGTS S. Provisão de Férias
PIS S. Provisão de Férias

Contas
 
Provisões Técnicas Operações de Assistência a Saúde
Débitos a Prestadores de Serviços de Assistência
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros
Imposto sobre Serviços Retido na Fonte
INSS - Terceiros a Recolher
INSS - Pessoa Física
Pis.Cofins.Csll a Recolher de Terceiros
Financiamentos
Créditos de Fies a Regularizar
Depósitos Bancários a Regularizar
Adiantamentos de Clientes
Semoventes Bovinos (doações)
Cheques a Compensar
Contas a Pagar
Dentista. Locadora a Pagar
Desconto Farmácia Folha Pagamento
Empréstimos Bancários de Funcionários
Pensão Alimentícia a Pagar

Valor R$

 2018 2017
   
 3.268.369,70 3.187.539,44
 2.104.000,00 1.800.789,34
 174.166,67 0,00
 5.546.536,37 4.988.328,78

Contas
 
Provisão para Contingência Cível
Provisão para Contingência Trabalhista
Empréstimos e Financiamentos a Pagar

2018

TOTAL

 
5.206.000,00
247.065,86

0,00
5.453.065,86

 
 

3.867.309,27
4.593.134,17
614.647,26
192.422,39
10.750,06

9.278.263,15
 

 -3.825.197,29
 

71.071,71

 

RECEITAS OPERACIONAIS
Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + variável)
Resultado de Aplicação Financeira
Outras Receitas 
Total das Receitas 
 
DESPESAS OPERACIONAIS
Pessoal
Serviços de Terceiros - P. Jurídica
Materiais
Gerais (Água, Luz, Telefone, Aluguel)
Tributárias/Financeiras
Total das Despesas 
 
Resultado Operacional
 
Total dos Investimentos 

2017

TOTAL

 
8.330.784,90
600.359,68

591,68
8.931.736,26

 
 

3.809.177,42
4.634.479,85
553.542,43
189.599,16
11.671,54

9.198.470,40
 

 -266.734,14
 

61.871,63
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A Fundação Padre Albino teve a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS – deferida mediante Portaria SAS/MS nº 74, de 26/01/2012, publicada 
no Diário Oficial da União (DOU) em 27/01/2012, sendo retificada pela Portaria SAS/MS nº 536, de 03/07/2014, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 04/07/2014, com validade de 
01/01/2010 a 31/12/2014. Protocolou, junto ao Ministério da Saúde, pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), que está em curso nesse 
órgão sob nº de controle, SIPAR 25000.215295/2014-51, protocolado “TEMPESTIVAMENTE” no dia 19/11/2014, o qual encontra-se em análise técnica, com base na Lei nº 12.101, de 27 de 
novembro de 2009, e suas alterações, no Decreto nº 7.237, de 20 de julho de 2010, e suas alterações e na Portaria GM/MS nº 1.970 de 16/08/2011. Protocolou, junto ao Ministério da Saúde, 
pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), que está em curso nesse órgão sob nº de controle, SIPAR 25000.497104/2017-11, protocolado 
“TEMPESTIVAMENTE” no dia 29/12/2017, o qual encontra-se em análise técnica, com base na Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e suas alterações, no Decreto nº 8242/14 e na 
Portaria GM/MS nº 834 de 26/04/2016.   

Catanduva (SP), 31 de dezembro de 2.018.

4. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Nós, membros do Conselho Fiscal da Fundação Padre Albino, tendo examinado o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício, as Mutações do Patrimônio Social e 

o Fluxo de Caixa, das diversas unidades que compõem a Entidade, encerrados em 31 de dezembro de 2.018, que instituíram a elaboração do Balanço Patrimonial e a Demonstração do 
Resultado do Exercício consolidada desta Instituição, declaramos que tudo se encontra em perfeita ordem, refletindo fielmente com os livros e documentos contábeis constantes dos diversos 
arquivos, somos favoráveis a sua aprovação pelo Conselho de Curadores.

Delcides Montes
Conselho Fiscal

CPF. 012.014.848-04

João Antonio Corniani
Conselho Fiscal

CPF. 503.545.828-87

Padre Sylvio Fernando Ferreira
Conselho Fiscal

CPF. 299.757.948-15

Laer Sérgio Dervelan
1º Tesoureiro da Diretoria

Administrativa
CPF. 190.606.888-72

José Carlos Rodrigues Amarante
1º Tesoureiro da Diretoria

Administrativa
CPF. 784.539.258-87

Héliton Wagner Benetelli
Contador CRC
1SP199582/O-3

CPF. 170.643.438-35

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Opinião sobre as demonstrações contábeis
Examinamos as demonstrações contábeis da FUNDAÇÃO PADRE ALBINO que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2018, e as respectivas demonstrações do 
resultado do período, das mutações do patrimônio líquido, e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Entidade, em 31 de 
dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião sobre as demonstrações contábeis 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a 
seguir, intitulada.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de 
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
contábeis.
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso:

·  Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais.

·  Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

·  Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 
·  Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante 

em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

·  Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, 
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo - SP, 01 de março de 2019.

AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS
CRC/SP 2SP 024298/O-3

Alexandre Chiaratti do Nascimento
Contador

CRC/SP 187.003/ O- 0
CNAI-SP - 1620
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MEMBROS CONSELHEIROS
Os membros conselheiros que em 31 de dezembro 

de 2.018 constituíam a Fundação Padre Albino eram 
os seguintes:

1. Antonio Hércules
2. Antonio José dos Santos
3. Delcides Montes
4. Joaquim Carlos Martins
5. João Antonio Corniani
6. José Carlos Rodrigues Amarante
7. José Silas Januário
8. Laer Sérgio Dervelan
9. Luiz Marcos Garcia
10. Natalin Antonio Natalício
11. Nelson Aparecido Oliani
12. Nelson Jimenes
13. Nelson Lopes Martins
14. Olegário Braido
15. Pedro Gonzaga da Silva Netto
16. Renato Centurion Stuchi
17. Rodrigo Alonso Garcia
18. Padre Sylvio Fernando Ferreira
19. Vanderlei Carlos Facchin
20. Vicente Chiavolotti

MEMBROS SUPLENTES DO CONSELHO DE 
CURADORES

1. Bento Geraldo Salles Neto
2. Gilson Antonio Porceban 
3. Mário Luís Trassi Colnagi

MEMBROS HONORÁRIOS

1. Antonio Alberto Gonçalves Mergulhão
2. Geraldo Paiva de Oliveira
3. Jayme de Andrade Telles
4. Jeová Bezerra da Silva- Padre 
5. João Righini
6. João Walter Agudo Romão
7. José Altêmio Ferreira
8. Luiz Celso Hernandes Teles
9. Raul José de Andrade Vianna
10. Renato Segura Ramires Júnior
11. Synval Januário - Padre

COMPOSIÇÃO DAS DIRETORIAS DOS ÓRGÃOS 
DIRETIVOS E FISCALIZADORES

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente: Dr. Antonio Hércules
Membros: Sr. Antonio Salvador dos Santos 
  Dr. Diomar Paleta
  Dr. Kelver Oliviero Rodrigues
  Sr. Renato Centurion Stuchi
  Sr. Rodrigo Alonso Garcia
  Sr. Valdi Fornazieri
  Dr. Vanderlei Carlos Facchin
  Sr. Vicente Chiavolotti      

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Presidente: Dr. José Carlos Rodrigues Amarante
Vice-Pres.: Sr. Luiz Marcos Garcia 
Secretário: Prof. Nélson Lopes Martins
Tesoureiro: Prof. Laer Sérgio Dervelan
2º Tesoureiro: Prof. Joaquim Carlos Martins

CONSELHO FISCAL

Membros Efetivos:   
  Sr. Delcides Montes
  Sr. João Antonio Corniani
  Padre Sylvio Fernando  Ferreira
        
Membros Suplentes:
  Prof. Nelson Aparecido Oliani
  Dr. Olegário Braido 

EXPEDIENTE
Este Balanço Social foi elaborado pela Assessoria de 

Imprensa da Fundação Padre Albino.

Rua dos Estudantes, 225 - Parque Iracema
15.809-144 - Catanduva -SP - Fone: 17 3311-3200

imprensa@padrealbino.com.br
www.fundacaopadrealbino.org.br



AGRADECIMENTO

Deixamos consignados, nesta oportunidade, nosso mais profundo reconhecimento e gratidão a todos 
aqueles que contribuíram direta ou indiretamente para que os ideais do Monsenhor Albino fossem atingidos 
e que esta Instituição continuasse trilhando as diretrizes por ele traçadas no ano que findou.

De modo especial agradecemos nossos funcionários, desde o mais humilde ao mais especializado 
profissional, religiosas, médicos, pessoal docente e discente e técnico-administrativo dos nossos 
estabelecimentos de ensino pela dedicação e empenho demonstrados a esta nobre causa.

Que as graças e bênçãos de Deus lhes sejam sempre abundantes.

Catanduva (SP), março de 2.019.

FUNDAÇÃO PADRE ALBINO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

FUNDAÇÃO PADRE ALBINO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SR. LUIZ MARCOS GARCIA
VICE-PRESIDENTE

DR. JOSÉ CARLOS RODRIGUES AMARANTE
PRESIDENTE

PROF. JOAQUIM CARLOS MARTINS
2º TESOUREIRO

PROF. LAER SÉRGIO DERVELAN
TESOUREIRO

PROF. NÉLSON LOPES MARTINS
SECRETÁRIO

DR. ANTONIO HÉRCULES
PRESIDENTE




