




A Fundação Padre Albino, entidade filantrópica sediada na cidade 
de Catanduva (SP) há 86 anos, conta com a participação direta de mais 
de 1.700 colaboradores, beneficiando Catanduva e mais 19 municípios 
da região, com uma população aproximada de 300 mil habitantes.

Graças à sua preocupação com a promoção social e com a 
melhoria da condição de vida dos mais necessitados, especialmente 
dos doentes, Padre Albino uniu a cidade em torno de seu ideal e se 
transformou no maior benfeitor de Catanduva, deixando um legado 
que hoje beneficia milhares de pessoas.

Durante esse período, a Fundação Padre Albino consolidou sua 
presença na comunidade através da atuação de seus Departamentos 
nas áreas da saúde, educação, assistência social e comunitária.

Na área da saúde a contribuição se faz através dos hospitais de 
ensino – Emílio Carlos e Padre Albino, que atendem pelo SUS e a 
usuários particulares e de convênios – e pelo plano de saúde Padre 
Albino Saúde.

Seguindo os ideais de seu fundador, a Fundação Padre Albino 
assumiu a gestão do Ambulatório Médico de Especialidades – AME 
Catanduva, na qualidade de Organização Social de Saúde (OSS), na 
procura de ampliar e proporcionar melhor atendimento à população 
de Catanduva e região.

O Recanto Monsenhor Albino oferece atendimento a idosos de 
ambos os sexos, institucionalizados, com assistência plena e integral 
na área psicossocial, da saúde, da reabilitação física e motora.

O arquivo histórico e a memória da instituição estão guardados 
no Museu Padre Albino, que possui, também, uma Hemeroteca 
especializada sobre a história da cidade, sendo fonte de consultas e 
pesquisas para estudantes e interessados.

Na área educacional, o Colégio de Aplicação atua na Educação 
Infantil, Ensino Fundamental e Médio e em parceria com a Unopar 
(Universidade Norte do Paraná) oferece o EAD – Sistema de Ensino 
Presencial Conectado.

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

Neste Balanço Social apresentamos a Fundação Padre Albino pelo 
seu trabalho desenvolvido, focalizando as ações de responsabilidade 
social e a relação com a comunidade, público interno, cliente e o 
compromisso com a qualidade dos serviços prestados.
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DIREtORIA  ADMINIStRAtIvA

atENdIMENtO 
O hospital registrou 12.520 internações e 114.269 atendimentos 

na sua Unidade de Urgência e Emergência pelo SUS. O Laboratório 
de Análises Clínicas fez 408.997 exames

pREvENÇÃO dE quEIMaduRaS 
A Unidade de Tratamento de Queimandos - UTQ, em parceria 

com a Liga de Cirurgia Plástica do curso de Medicina das FIPA, 
realizou atividade no dia 16 de junho para referenciar o Dia Nacional 
do Queimado, celebrado no dia 6 de junho. 

Banners foram expostos na Praça da República e distribuídos 
folhetos sobre o risco de acidentes domésticos com diversos 
materiais inflamáveis e os primeiros socorros às vítimas de 
queimadura.

ORIENtaÇÃO SOBRE aS dOENÇaS RENaIS 
O Serviço de Terapia Renal Substitutiva realizou diferentes 

atividades em comemoração ao Dia Mundial do Rim, celebrado na 
segunda quinta-feira do mês de março. As ações fizeram referência 
à campanha Previna-se da Sociedade Brasileira de Nefrologia que, 
neste ano, abordou o tema “Rins em Defesa da Vida”. O objetivo foi 
chamar a atenção das esferas governamentais e da população em 
geral sobre as questões relacionadas à doença renal crônica.

No dia 10 de março houve orientação, no centro da cidade, 
sobre a importância do controle da pressão arterial, da diabetes 
e da realização dos exames de creatinina e urina que identificam 
os indivíduos com a probabilidade de integrar o grupo de risco de 
insuficiência renal crônica. Além disso, a população foi informada 
sobre a importância da doação de órgãos.

vaCINaÇÃO CONtRa gRIpES

O Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho 
(SESMT), em parceria com a Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar (CCIH) e Serviço de Enfermagem dos hospitais, realizou 
campanha de vacinação contra as gripes H1N1 e sazonal de 02 a 
04 de maio no Hospital Padre Albino e nos dias 05 e 06 no Hospital 
Emílio Carlos. Durante a campanha foram administradas 960 doses 
de vacina.

O setor realizou ainda atividades de esclarecimento ligadas à 
saúde do trabalhador, como hipertensão, papanicolau, entre outras.

REStauRaNtE 
O restaurante, instalado no Hospital Emílio Carlos, atende, 

para almoço, aos alunos das Faculdades Integradas Padre Albino e 
colaboradores da Fundação, a preços subsidiados.

vOLuNtaRIadO 
A Fundação Padre Albino possui grupo de voluntários – o projeto 

Dr. Sara & Cura, que atua junto aos pacientes da Pediatria do Hospital 
Padre Albino, através de ações sociais organizadas.

tREINaMENtOS
O Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho 

(SESMT) promoveu treinamentos para colaboradores da Fundação, 
orientando-os sobre 20 temas relacionados às suas atividades. Os 
treinamentos foram ministrados durante a jornada de trabalho e 
beneficiaram 747 colaboradores.

As ações de capacitação e treinamento são direcionadas aos 
colaboradores 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 Setor de Recursos Humanos promoveu Integração para os 
novos colaboradores e Reintegração para os colaboradores com 
mais de dois anos de contratação, num total de 296 eventos.  

O setor de RH recebeu visitas de diversas instituições da 
área da saúde para conhecer as boas práticas desenvolvidas pela 
Fundação, como por exemplo, as Santas Casas de Ourinhos, São 
Carlos e Rio Claro.

paRCERIa 
Através do Departamento de Recursos Humanos, a Fundação 

fez parceria com o clube Curves, uma academia exclusiva para 
mulheres de todas as idades.

A parceria proporciona 100% de desconto na matrícula para 
funcionárias e esposas de funcionários.

INgLêS 
Através de convênio com a Planet Idiomas, a Fundação Padre 

Albino disponibilizou o aprendizado de inglês aos colaboradores e 
alunos das faculdades.
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aLOjaMENtO CONjuNtO 
A Maternidade possui o Alojamento Conjunto. Com isso, a mãe 

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

aCOLHIMENtO COM CLaSSIfICaÇÃO dE RISCO 
O Acolhimento com classificação de risco adotado na Unidade 

de Urgência e Emergência é um instrumento de humanização que se 
mostra como reorganizador dos processos de trabalho na tentativa 
de melhorar e consolidar o Sistema Único de Saúde/SUS.

A Classificação de risco, implantada em 2010, tem organizado o 
fluxo de pacientes que procuram as portas de entrada de urgência/ 
emergência, gerando um atendimento resolutivo e humanizado.

BaNCO dE LEItE HuMaNO 

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

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

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

pREvENÇÃO dE aCIdENtES dE tRaBaLHO

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA promoveu, 
nos dias 26 e 27 de junho, a XV Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes do Trabalho – SIPAT.

Na programação, palestras sobre a Direção Defensiva e as 
Doenças Sexualmente Transmissíveis com a participação de 232 
colaboradores.

pROjEtO dR. SaRa & CuRa 

Contando com aproximadamente  30 voluntários, o projeto Dr. 
Sara & Cura, mantido pelo Rotary Club Catanduva Norte, Rotary Club 
Catanduva e Rotary Club Catanduva Sul, em atividade desde 1998, 
atua na Pediatria, mesclando a alegria e irreverência dos palhaços e 
contadores de estórias, com música e números de mágicas. 

Rotineiramente, o hospital presta justa homenagem aos volun-
tários pelos relevantes serviços prestados.

SERvIÇO SOCIaL 
O Serviço Social é um abrangente mediador entre os usuários 

e a instituição, buscando facilitar o acesso da população e dos 
colaboradores aos serviços de saúde públicos e particulares.

 Por meio de orientações, encaminhamentos, solicitações, 
contatos, entre outros, atua nas enfermarias e no hospital em geral 
com o atendimento social individual/familiar, a fim de minimizar o 
trauma que pode ser causado pela hospitalização.

No ano de 2012 o Serviço Social fez 30.150 atendimentos, 
destacando-se:

pROdutOS E SERvIÇOS
ATENDIMENTO INDIVIDUAL.............................................
ATENDIMENTO EM GRUPO .............................................
VISITA DOMICILIAR .........................................................
LEITE COLETADO (LITROS) ..............................................
LEITE DISTRIBUíDO (LITROS) ..........................................
DOADORAS .....................................................................
RECEPTORAS ...................................................................
ExAME MICROBIOLóGICO ..............................................
EXAME FQ CREMATóCRITO ...........................................

tOtaL
1.921
311
464
557.800
486.500
224
173
1.280
1.279

ORIENTAçõES.............................................................................
OCORRêNCIAS DE AMBULâNCIAS 
DAS PREFEITURAS PARA REMOçãO DE 
PACIENTES àS CIDADES DE ORIGEM........................................
ATENDIMENTO FAMILIAR..........................................................
ATENDIMENTO SOCIAL NAS ENFERMARIAS............................
AUTORIzAçãO E ATENDIMENTO PARA 
FORNECIMENTO DE REFEIçõES......................................................
AVISO DE ALTA HOSPITALAR.....................................................
COMUNICAçãO FAMILIAR........................................................

TOTAL
2.041 

6.855
879
1.583

234
8.609
1.447

dISCRIMINaÇÃO
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SERvIÇO SOCIaL 
O Serviço Social é mediador entre o usuário e a instituição, 

buscando facilitar o acesso da população aos serviços oferecidos 
pelo Sistema Único de Saúde/SUS.

Atua nos ambulatórios, nas enfermarias e no hospital em geral, 
desenvolvendo tratamento individual/familiar. Investiga situações 
biopsicossociais e culturais que possam interferir no tratamento e 
na cura do paciente.

No atendimento ao usuário, o Serviço Social faz esclarecimentos, 
encaminhamentos, solicitações, contatos, entre outros. Em 2012 
foram 45.828 atendimentos, destacando-se:

aLEItaMENtO MatERNO 
O Consultório de Enfermagem/Sala de Assistência ao Aleitamento 

Materno registrou 310 consultas de aleitamento materno, 61 
consultas de pré-natal com orientação sobre o aleitamento materno 
e 156 curativos do coto umbilical, totalizando 527 atendimentos.

O consultório orienta mães sobre a importância do aleitamento 
materno exclusivo até os seis meses de idade e sobre os problemas 
que podem acontecer durante esse período.

atENdIMENtO 
O hospital, que atende exclusivamente pelo SUS, registrou 5.504 

internações e 61.351 atendimentos no seu Ambulatório de Ensino. 
Seu Laboratório de Análises Clínicas fez 297.607 exames.

aMBuLâNCIa 

As ambulâncias da Fundação Padre Albino, gratuitamente, 24 
horas por dia, fazem o transporte de pacientes entre os hospitais 
Padre Albino e Emílio Carlos para consultas de urgência e exames 
de pacientes internados.

pREvENÇÃO dE aCIdENtES dE tRaBaLHO

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes/CIPA promoveu, nos 
dias 29 e 30 de maio, a XVI Semana Interna de Prevenção de Aci-
dentes do Trabalho – SIPAT.

Na programação, palestras sobre os linfomas e a autoestima, 
com a participação de 209 colaboradores.

pROdutOS E SERvIÇOS

ATENDIMENTO FAMILIAR ..............................................................
ATENDIMENTO SOCIAL AMBULATORIAL ......................................
ATENDIMENTO SOCIAL NAS ENFERMARIAS ................................
AUTORIzAçãO E ATENDIMENTO PARA 
FORNECIMENTO DE  REFEIçõES ...................................................
AVISO DE ALTA HOSPITALAR ........................................................
COMUNICAçãO FAMILIAR ...........................................................
OCORRêNCIAS DE AMBULâNCIAS DAS PREFEITURAS PARA 
REMOçãO DE PACIENTES àS CIDADES DE ORIGEM .....................
ORIENTAçõES ................................................................................

tOtaL

1.286
8.110
1.528

776
5.041
780

7.588
9.638

PROgRAMAS E AÇõES 
DESENvOLvIDAS NOS DOIS hOSPItAIS

SEguRaNÇa dO paCIENtE
As Comissões de Gerenciamento de Risco e Segurança do 

Paciente dos hospitais participam rotineiramente das reuniões do 
Pólo Regional de Segurança do Paciente de São José do Rio Preto e 
integram a Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente 
– Pólo São Paulo – REBRAENP.

Em 2012 foi implantado no Hospital Padre Albino o Grupo de 
Investigação para o Risco de Queda.

OuvIdORIa 
Os hospitais mantêm o Serviço de Ouvidoria, elo de comunicação 

entre o hospital e os clientes e colaboradores, que visa identificar e 
buscar soluções para as manifestações apresentadas.

O Serviço é um canal à expressão do direito de voz ao cliente de 
opinar sobre os serviços a ele ofertados pelo hospital. Os pacientes 
e acompanhantes podem solicitar informações e colaborar com 
sugestões para o aperfeiçoamento dos serviços oferecidos.
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pROgRaMa dE EduCaÇÃO CONtINuada 

O Programa de Educação Continuada visa a melhoria da 
qualidade da assistência, promovendo oportunidade de ensino, 
mediante o desenvolvimento da capacidade do corpo assistencial. 

O foco da Educação Continuada está em proporcionar, através 
dos treinamentos, competitividade da força de trabalho, exigindo 
que os profissionais estejam aptos para a tomada de decisões. Os 
principais temas abordados são relacionados à área de enfermagem 
e aos setores administrativos e de apoio.

A Educação Continuada realizou 91 treinamentos em 2012, 
sendo 15 no Hospital Emílio Carlos, 58 no Hospital Padre Albino e 18 
por meio do Sistema de Teleconferência – EDUCASUS. 

dataS COMEMORatIvaS

As festividades em datas  comemorativas proporcionam 
momentos de alegria e descontração, diminuindo a tensão do 
ambiente hospitalar - Dia da Mulher, Dia das Mães, Dia dos Pais, 
Dia do Homem, Dia da Criança, confraternização junina, Natal, entre 
outras, são lembradas.

aMBIêNCIa 
Ambiência na saúde refere-se ao tratamento dado ao espaço 

físico entendido como espaço social, profissional e de relações 
interpessoais que deve proporcionar atenção acolhedora, resolutiva 
e humana. Entre as ações desenvolvidas estão a revitalização do 
Pronto Atendimento, adequação da Central de Resíduos do Hospital 
Padre Albino, serviços em setores devidamente apropriados e 
humanizados.

gRupO dE tRaBaLHO E HuMaNIzaÇÃO 
Os hospitais contam com Grupo de Trabalho de Humanização 

com a participação de profissionais voluntários de diversas áreas. 
A equipe integra o Grupo Macrorregional de Humanização, mediado 
pela Diretoria Regional da Saúde de São José do Rio Preto/DRS XV, 
Diretoria Regional da Saúde de Araçatuba/DRS II, Núcleo Técnico de 
Humanização da Secretaria da Saúde do Governo do Estado de São 
Paulo e Ministério de Saúde.

O objetivo é humanizar o atendimento aos clientes internos e 
externos, além de organizar e apoiar programas de humanização 
existentes na Instituição.

vISIta aBERta

A Visita Aberta é uma proposta da Política Nacional de 
Humanização que tem o objetivo de ampliar o acesso dos visitantes 
às unidades de internação, de forma a garantir o elo entre o paciente, 
sua rede social e os diversos serviços de saúde, mantendo latente o 
projeto de vida do paciente. 

No Hospital Emílio Carlos o projeto é realizado desde 2009 e no 
Hospital Padre Albino foi implantado em 2011.

HOMENagEadO 
O Comitê e as Comissões de Humanização dos hospitais, 

em parceria com a Administração, o Serviço da Qualidade e o 
Departamento de Recursos Humanos, desenvolvem a campanha 
Homenageado do Mês com o objetivo de cultivar a humanização 
hospitalar.

Os clientes internos e externos podem conhecer o funcionário 
homenageado de cada setor por meio da veiculação do nome do 
mesmo no Jornal da Fundação Padre Albino. Periodicamente, 
as lideranças fazem a indicação com base no desempenho do 
colaborador nas avaliações mensais que seguem a política de 
recursos humanos. Além disso, os mesmos são convidados a contar 
a sua história profissional para veiculação no Jornal Mural.

dIa MuNdIaL dE HIgIENIzaÇÃO daS MÃOS
No dia 5 de maio, Dia Mundial de Higienização das Mãos, os 

hospitais sensibilizaram os profissionais sobre a importância da  
prática na prevenção da transmissão de infecções. Foram afixados 
banners nas portas de acesso dos hospitais, com ênfase na 
higienização das mãos, segundo recomendações da Organização 
Mundial de Saúde. Os computadores também apresentaram, como 
protetor de tela, as cinco oportunidades da higienização das mãos 
para maior conscientização dos profissionais.

A iniciativa fez parte da Campanha da Organização Mundial da 
Saúde, que contou com a adesão de hospitais de diversos países 
para a comemoração da data.

HuMaNIzaÇÃO 
Os hospitais Emílio Carlos e Padre Albino desenvolvem ações 

de humanização hospitalar, oferecendo novas perspectivas para 
assistência multiprofissional ao paciente.

COMISSÃO INtRa-HOSpItaLaR 
dE tRaNSpLaNtES 

Criada para melhorar a notificação de mortes encefálicas e 
potenciais doadores de órgãos, a Comissão Intra-hospitalar de 
Transplante dos hospitais ou Comissão Intra-Hospitalar de Captação 
de órgãos e Tecidos tem sensibilidade, responsabilidade, seriedade, 
ética e habilidade política para conciliar diversos serviços, setores 
e profissionais dentro do hospital em torno do seu objetivo maior: 
captação de órgãos e tecidos.
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CONSuMO CONSCIENtE da ENERgIa ELétRICa

Pensando na gestão dos recursos, a Fundação Padre Albino 
incentiva entre os seus colaboradores o consumo consciente da 
energia elétrica com a campanha “Ao sair apague a luz. Energia é 
dinheiro. Não desperdice”.  

Os hospitais, em parceria com a distribuidora de energia elétrica 
local, orientaram, nos dias 22 e 24 de agosto, os colaboradores 
sobre o consumo consciente da energia elétrica. Na ocasião, os 
colaboradores puderam conhecer dicas para a redução do consumo 
da energia elétrica e otimização dos recursos. 

SERvIÇO dE atENdIMENtO aO CLIENtE - SaC 
Os hospitais contam com o Serviço de Atendimento ao Cliente 

– SAC, com objetivo de obter indicadores de qualidade, aproximar 
o cliente da Instituição e conhecer as suas necessidades e 
expectativas visando à melhoria constante dos serviços oferecidos 
e a sua satisfação.

dIa da HuMaNIzaÇÃO HOSpItaLaR - dIa H

Os hospitais promoveram o Dia da Humanização Hospitalar no 
dia 29 de novembro. O “Dia H” é realizado anualmente para médicos, 
residentes e clientes internos e externos. A intenção é melhorar a 
qualidade do atendimento em saúde, mediante a promoção de 
entretenimento, cultura e informação educacional que sensibilizem 
profissionais e, ao mesmo tempo, proporcione um ambiente de 
trabalho descontraído, acolhedor e humanizado.

Na data, aconteceu o I Simpósio de Humanização dos 
Hospitais da Fundação Padre Albino. A responsável pelo Serviço de 
Enfermagem do Hospital de Base de São José do Rio Preto, Edna 
Castro, apresentou as experiências preconizadas pela Secretaria 
Estadual da Saúde. Na sequência, o profissional da enfermagem de 
Irapuã, Osmar Aparecido dos Santos, falou sobre a dedicação e o 
profissionalismo na atenção à saúde.

MEdICINa pREvENtIva 
Neste ano de 2012 foi concluída a VIII Turma da Medicina 

Preventiva, que trabalhou na prevenção de doenças como Diabetes 
Mellitus, Hipertensão Arterial Sistêmica e Obesidade Adulta e 
Infantil. A turma foi composta por 20 usuários.

O Programa de Medicina Preventiva do Padre Albino Saúde foi 
idealizado em 2006 e teve início em 2007.  Conta com uma equipe 
multidisciplinar formada por enfermeiros, educadores físicos, 
nutricionistas, psicólogos e médicos.

paRCERIaS 
Foram realizadas várias parcerias de cuidados com a saúde e 

palestras preventivas. O Padre Albino Saúde teve participação no Dia 
Internacional da Mulher, além de campanhas das empresas clientes.

dOaÇÃO 
O Padre Albino Saúde e seus clientes continuam colaborando 

com a campanha “Doe sua Nota Fiscal” da Fundação Padre Albino.

CuRSO paRa gEStaNtES 
Iniciado em 2003, o Curso de Gestantes, até 2012, 

atendeu 1.004 gestantes. O curso tem como finalidade 
orientar as gestantes sobre o pré-natal, até um ano 
de vida do bebê, além de fornecer dicas de saúde, 
sexualidade, alimentação, exercícios, maternidade, tipos 
de parto, curiosidades e afins, que são ministradas por 
profissionais qualificados como ginecologista, pediatra, 
enfermeira, dentista, fisioterapeuta, fonoaudióloga, 
nutricionista e psicóloga.

pERíOdO
18º CURSO (28/01, 04/02 E 11/02/2012)

INSCRItaS
50
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MUSEU PADRE ALBINO

O museu recebeu 2.100 visitantes, sendo 1.783 de 
Catanduva, 302 de outras 45 cidades paulistas, 9 de 
cidades de outros Estados e 6 de cidades da França, Itália, 
Polônia e Equador. 

Dentre os visitantes destaca-se a turma do Programa 
“Educação para o Trabalho” do SENAC; classes da EE 
“Serafim Sanches”, de Catiguá; Programa “Aprendizagem 
Gestão de Negócios” do SENAC; “Projeto Cipó” do 
Colégio São José; turmas da Legião Mirim de Catanduva; 
classes de alunos do SESI local; classe da EE “Paulo de 
Lima Corrêa”; funcionários de vários setores da Fundação, 
de alguns Conselheiros e do ex-pracinha da FEB Sr. João 
Delgado Pinto, com 92 anos de idade.

O atendimento a todos os visitantes, individualmente 
ou em grupos, foi feito com acompanhamento e 
explicações sobre a vida e obra de Monsenhor Albino 
e do acervo em geral. Aos que foram pesquisar foi 
franqueada a Hemeroteca (com jornais, revistas, 
boletins, informativos, “Pastas de Recortes” e livros), 
assim como receberam orientações sobre os assuntos 
pesquisados.

pESquISadORES 
A Hemeroteca da Sala “Imprensa e Autores Catanduvenses” 

recebeu a visita de muitos alunos das diversas séries para trabalhos 
escolares, por alunos de faculdades para os TCCs e também por 
jornalistas e colunistas para suas matérias e por particulares 
buscando informações diversas. Foram registradas 109 pesquisas. 
Graças às coleções de jornais, revistas, informativos, pastas de 
recortes por assuntos e acervo de fotos, o Museu Padre Albino 
continua sendo local de referência obrigatória a quem queira 
pesquisar sobre a história de Catanduva.

Até dezembro de 2011 estavam registradas 1.493 peças. 
Atualmente são 1.606. No dia 22 de dezembro o Vice-Postulador da 
causa de beatificação do Padre Albino, Pe. José Luiz Cassimiro, e o 
Bispo D. Otacílio Luziano da Silva ofereceram ao museu as seis alças 
do caixão mortuário do Pe. Albino para o acervo.

CESSÃO dE SaLa 
Sem qualquer tipo de interferência nas atividades normais 

do museu, na segunda quinta-feira de cada mês, a partir do mês 
de julho, a Sala da “Imagem e Som” foi cedida para reunião das 
integrantes da Pastoral da Saúde Hospitalar, que conta com 
participantes de várias paróquias da cidade e que atuam nos 
Hospitais Emílio Carlos e Padre Albino, coordenadas pela Sra. 
Maria José e presença do Padre Luciano Gonella.

ExpOSIÇõES 
NESTE ANO FORAM REALIzADAS AS SEGUINTES EXPOSIçõES:

• Exposição Fotográfica “Cem anos da chegada do Padre Albino 
ao Brasil – 1912-2012”, com 130 fotos, no Museu Padre Albino, de 
18/9 a 18/10, e de 4 novos “banners” e peças.

• Em parceria com as FIPA, Exposição Fotográfica “II Concurso 
de Fotografias das FIPA – tema “Envelhecer”, organizada pelo Núcleo 
de Apoio ao Estudante (NAE), com 50 fotos. De 5 a 26/11/2012 
(empréstimo dos painéis e montagem).

• Em parceria com a Sociedade ítalo-Brasileira, Exposição 
Fotográfica “Minha Itália, de estação em estação”, com 50 fotos 
de Rosálie Gallo y Sanchez. Na Sociedade ítalo-Brasileira, de 10/3 a 
10/4 (com empréstimo dos painéis e montagem).

• Em parceria com o curso de Enfermagem das FIPA, Exposição 
do “Relatório de Auto-Avaliação FIPA – 2011”, com 20 folhas, no 
período de 31/7 a 30/8 (com empréstimo dos painéis e montagem).

atIvIdadES INtERNaS E ExtERNaS 
Diariamente são lidos jornais e outros informativos para 

separação de assuntos de interesse para as pastas de recortes 
sobre a história de Catanduva. O museu foi representado em vários 
acontecimentos e solenidades e seu diretor concedeu entrevistas 
em rádios, jornais e tevê, quando solicitado, assim como realizou 
palestras em escolas.

COLaBORaÇÃO 
Além de empréstimos e montagens de exposições, o Museu 

colaborou com atividades de várias escolas, destacando-se o envio 
de carta (respondendo a consulta) ao Prefeito Municipal sugerindo 
denominação ao obelisco colocado no Parque das Américas 
(confluência das ruas Brasil e 15 de Novembro) de “Obelisco 
Comemorativo aos Migrantes e Imigrantes”. A sugestão foi aceita - 
Lei nº 5.328, de 18/6/2012.

Nos meses de julho/agosto colaborou com o SESC local com 
pesquisas, informações e fotos para o projeto “Ação do Padre 
Albino em nossa cidade”, com montagens, gibi, teatro, exposição 
e caminhada fotográfica, principalmente envolvendo público jovem.
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vISItaNtES
JANEIRO
FEVEREIRO
MARçO
ABRIL
MAIO
JUNHO

Nº
171
137
138
116
213
180

vISItaNtES
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEzEMBRO

Nº
184
237
220
160
150
194

tOtaL 2.100

VISITANTES DE CATANDUVA: 1783
VISITANTES DE OUTROS ESTADOS: 09

VISITANTES DE CIDADES DO ESTADO: 302
VISITANTES DE OUTROS PAíSES: 06

NúMERO dE vISItaNtES

QUANTIDADE DE PASTAS
ASSUNTOS CONSTANTES NAS PASTAS

383
235

paStaS dE RECORtES

dadOS dIvERSOS 
CESSãO DE PAINéIS E MONTAGEM .........................................................

DEPOIMENTOS GRAVADOS – DE 1.999 A 2.012 .....................................

EMPRéSTIMO DE QUADROS PARA FOTOS ..............................................

EMPRéSTIMO DE FOTOS ...........................................................................

EMPRéSTIMO DE QUADROS .....................................................................

EXPOSIçãO DE BANNERS E NOVAS PEçAS PARA O ACERVO (MUSEU) .......

EXPOSIçõES DE FOTOS .............................................................................

EXPOSIçãO DE FOTOS EM 2012 (MUSEU= 02 E FIPA= 01) .................

EXPOSIçõES DE CARTõES POSTAIS ........................................................

EXPOSIçãO DE NOVAS PEçAS – 1999 ATé 2011 ...................................

EXPOSIçõES DE TRABALHOS ESCRITOS/DESENHOS .............................

EXPOSIçõES DE CARTAzES ......................................................................

EXPOSIçãO DE CHARGES .........................................................................

NÚMERO DE PEçAS REGISTRADAS – DE 2001 A 2011 ..........................

PESQUISAS REALIzADAS .........................................................................

LIVROS EDITADOS COM PESQUISAS REALIzADAS NO MUSEU ............

02

49

02

01

01

01

05

03

01

02

01

01

01

1.493

109

02

fEIRa CuLtuRaL
Dia 22 de setembro, envolvendo alunos do Mini Maternal ao 3º 

ano do Ensino Médio, foi realizada a III Feira Cultural Espanhola, a 
partir das 19h30, cujo ingresso foi um produto de higiene.

Na feira, pais, alunos e a comunidade puderam saborear 
comidas típicas, assistir a danças e atividades culturais. Com a 
renda da barraca de comidas típicas, o Colégio adquiriu produtos 
de higiene que, juntamente com os produtos arrecadados na 
bilheteria, foram doados ao Recanto Monsenhor Albino.

SEMaNa dE ENfERMagEM 
No período de 07 a 11 de maio foi realizada a Semana da 

Enfermagem, com palestras a partir das 13 horas na Sala de Vídeo 
e Eventos.

As palestras foram dirigidas para as funcionárias do Serviço de 
Enfermagem do Recanto e às pessoas interessadas da comunidade 
em geral, com o objetivo de levar novos conhecimentos e 
atualizações.

Ix SEMaNa da CONSCIêNCIa SaudávEL 
O Recanto realizou a sua Ix Semana da Consciência Saudável 

na Empresa que teve por objetivo fornecer informações sobre 
qualidade de vida para os funcionários na intenção de mudar as 
rotinas de vida não saudáveis.

As palestras foram ministradas na Sala de Vídeo e Eventos do 
Recanto, a partir das 13 horas.

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.

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.
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HOSpItaL dO uRSINHO 

No dia 14 de junho, aproximadamente 60 alunos da Educação Infantil 
e 1º ano do Ensino Fundamental participaram, das 14h00 às 17h00, do 
projeto “Teddy Bear” (Hospital do Ursinho) desenvolvido pelos alunos 
do curso de Medicina das Faculdades Integradas Padre Albino.

Os alunos levaram seus próprios ursos de pelúcia (os supostos 
pacientes) para serem consultados pelos médicos (estudantes 
de medicina). Eles acompanharam seus ursinhos nas diferentes 

estações, como a sala de espera (em que os próprios alunos de 
medicina fazem uma recreação para interagir com os pequenos), 
o consultório (onde as próprias crianças relatam as dores e os 
engraçados hábitos de seu bichinho), raio-x, sala de procedimentos, 
sala de higiene, farmácia, entre outras.

O objetivo do projeto é familiarizar a criança com o ambiente 
hospitalar, quebrando tabus e facilitando a compreensão e o 
envolvimento com a equipe hospitalar, criando assim confiança entre 
médico-paciente.

SOLIdaRIEdadE 
Durante a xxI Semana Monsenhor Albino, em setembro, o 

Colégio promoveu a campanha Solidariedade não tem idade, quando 
os alunos doaram seu tempo no ensaio de danças para apresentação 
na Feira Cultural Espanhola, cujo objetivo foi arrecadar produtos de 
higiene para o Recanto Monsenhor Albino.

apOIO aO EStudaNtE 
O Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE) atendeu alunos com 

orientações individuais ou em grupos. Os alunos buscaram 
orientações sobre sua relação com a Instituição e a família, dúvidas 
contratuais, obrigações civis, criminais e trabalhistas. O atendimento 
para Apoio jurídico, Apoio psicológico, Apoio pedagógico, Apoio 
financeiro, Apoio cultural e preservação do patrimônio é previamente 
agendado.

O NAE realizou os seguintes atendimentos: Apoio Jurídico: 220 
atendimentos totais, sendo 44 alunos em atendimentos individuais; 
Orientação profissional – Simulação de Júri para 66 alunos do 
1º ano do curso de Medicina; Orientação ética na Enfermagem 
para a Fundação Padre Albino: público interno 80 e externo, 30; 
Apoio Psicológico: atendimentos individuais a dois alunos; Apoio 
Pedagógico: 78 atendimentos totais, sendo atendimento individual 
a 24 alunos e quatro docentes; Orientação profissional – palestra: 
Administração do tempo e prioridades no percurso estudantil: 50 
alunos; Apoio financeiro: 310 atendimentos totais a alunos, sendo 
60 individuais e 250 coletivos e Apoio cultural e preservação do 
patrimônio: 3.437 atendimentos totais.

1° tROtE SOLIdáRIO INtEgRadO 
O 1º Trote Solidário Integrado das FIPA, realizado dia 03 de 

março, arrecadou 350 quilos de alimentos não perecíveis, 50 litros 
de leite, enlatados, roupas e material de higiene.

Cerca de 60 alunos dos cursos de Administração, Direito e 
Medicina participaram do trote solidário integrado, que recebeu 
esse nome por reunir cursos das FIPA em prol da ajuda comunitária.

O trote foi organizado pelos Centros Acadêmicos dos cursos de 
Administração e Direito e pelo GAC – Grupo de Apoio Comunitário 
do curso de Medicina, que realizava esse trote há 14 anos. Os 
produtos arrecadados foram doados para entidades assistenciais 
de Catanduva.

atIvIdadES fíSICaS paRa aLuNOS E fuNCIONáRIOS

De fevereiro a dezembro foram oferecidas a funcionários e 
alunos as dependências poliesportivas e a academia de ginástica, 
de segunda a sexta-feira, das 17 às 19 horas. Os interessados 
tiveram à disposição step, jump, pilates e a quadra poliesportiva 
(com agendamento de horário).

Nesse período foram atendidos 84 alunos e funcionários, que 
participaram das aulas da academia e ginástica; alunos da Atlética 
(Medicina) utilizaram a quadra de esportes.

vISItaS ORIENtadaS 
Com o objetivo de proporcionar à comunidade estudantil a 

possibilidade de escolha profissional mais adequada, as FIPA 
desenvolveram de março a outubro a atividade Escola aberta à 
comunidade: visitas orientadas e em outubro, a VESTFIPA.

Na visita, os estudantes do último ano do ensino médio de 
escolas públicas e particulares de Catanduva e região conheceram a 
Unidade Sede das FIPA, compreendendo biblioteca, salas de aulas, 
laboratórios de ensino, Unidade de Pesquisa Experimental, além de 
demonstração de algumas práticas de laboratórios.

As visitas orientadas tiveram a duração de duas horas e reuniram 
grupos de até 40 alunos cada, num total de 1000 alunos.
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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.

As FIPA mantêm convênios e parcerias com prefeituras municipais, 
autarquias, instituições financeiras públicas, órgãos federais e estaduais, 
poder judiciário, fundações, academias e entidades, entre outras.

fINaNÇaS pESSOaIS 
O Apoio Financeiro do NAE, através do Prof. Marcos Venício Braz 

de Assis, promoveu o curso Conceito e aplicabilidade das ferramentas 
financeiras com foco em orçamento pessoal para os colaboradores da 
ETEC Elias Nechar/Catanduva - Centro Paula Souza.

Gratuito, o curso foi ministrado para 25 funcionários e professores 
da instituição no dia 02 de junho.

CuLtuRa afRO-BRaSILEIRa 
No dia 20 de novembro, para marcar e divulgar o Dia Nacional da 

Consciência Negra, foi realizado o evento As relações étnico-sociais e 
a cultura afro-brasileira envolvendo os Coordenadores dos cursos e a 
professora da disciplina Temas Contemporâneos: Textos e Contextos.

Faixas e cartazes foram fixados nos dois campi e postado texto 
a respeito no site da instituição. A Profª Jéssica Maria dos Santos 
foi convidada para proferir palestra sobre o tema com o título “Con-
sciência Negra: algumas reflexões”.

ESCOLa da faMíLIa 
Em convênio com a Fundação para o Desenvolvimento da  

Educação/FDE - Programa Escola da Família, as FIPA ofereceram 37 
vagas para alunos matriculados nos cursos de Administração, Direito, 
Educação Física e Enfermagem para desenvolverem atividades junto 
às escolas estaduais e municipais de Catanduva e região.

O Programa Escola da Família, desenvolvido nos finais de 
semana, das 9h00 às 17h00, atende uma clientela diversificada, 
formada por crianças, jovens e adultos da comunidade onde está 
inserida a Unidade Escolar, oferecendo trabalhos dentro das áreas 
desportivas, de recreação, artes, saúde e outras afins. O programa 
destina aos alunos bolsa de estudo integral, sendo 50% do valor da 
mensalidade, até o máximo de R$ 310,00, repassado pelo programa 
Bolsa Universidade – Programa Escola da Família e 50% pela 
Mantenedora.

IES SOCIaLMENtE RESpONSávEL 
A Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior 

(ABMES) outorgou às FIPA, pelo segundo ano seguido, o selo “IES 
Socialmente Responsável”, certificando-a como Instituição de 
Ensino Superior comprometida com a educação e com a sociedade. 
O selo é válido por um ano (ciclo da campanha).

As FIPA inscreveram os seguintes projetos por cursos: 
Enfermagem: Saúde do Caminhoneiro e Campanha do Coração: 
Eu sou 12 por 8; Medicina: Peer Education e Cursinho Comunitário 
Sala Extra; Educação física: Gincana Esportiva na Casa de Apoio 
ao Menor, Recreação Solidária, Interação entre Educação Básica e 
Ensino Superior e Faculdade da 3ª Idade; pedagogia: GPS da Alegria 
(Grupo dos Pedagogos Solidários da Alegria); administração: 
Integração Bairro/Escola sobre aula de Informática para deficientes 
visuais, Projeto Social Informática Inclusiva para Crianças, Projeto 
“ABC da Informática”, Projeto Informática Inclusiva para Deficientes 
Visuais Adultos e Projeto o Bê-a-Bá da Informática para Bombeiros 
Mirins; direito: Adolescentes em situação irregular.

Os projetos elencados para o evento envolveram 26 
professores, oito funcionários técnico-administrativos, 246 alunos 
e foram realizados 1.171 atendimentos.

O Dia da Responsabilidade Social é uma iniciativa da ABMES 
que visa concentrar em um único dia, por todo país, uma mostra das 
atividades desenvolvidas pelas IES com a comunidade ao longo do 
ano, proporcionando mais visibilidade e força aos atos realizados em 
benefício da sociedade.

pREvENÇÃO CONtRa 
a gRIpE

Ampla divulgação foi feita, 
através de folheto, divulgação 
no site da instituição e 
informação em sala de aula, 
da campanha de prevenção 
contra a gripe H1N1.

A campanha foi realizada 
nos meses de maio e junho 
nos dois campi.

CuRSOS aLuNOS BENEfICIadOS 50%

BOLSa uNIvERSIdadE – pROgRaMa ESCOLa da faMíLIa – paRCERIa fIpa/fdE

BOLSaS dE EStudOS

ADMINISTRAçãO
BIOMEDICINA
DIREITO
EDUCAçãO FíSICA (LICENCIATURA)
EDUCAçãO FíSICA (BACHARELADO)
ENFERMAGEM
PEDAGOGIA

06
0
06
18
0
04
04

INvEStIMENtOS EM R$

19.360,71
0
29.433,33
35.206,56
0
14.107,08
0

TOTAL 38 98.107,68
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BOLSaS INtERNatO
As Bolsas de Internato totalizaram 252 alunos beneficiados no 

curso de Medicina para o 5º e 6º anos, sendo 125 Bolsas Estágio, 
concedendo desconto de 10% nas mensalidades, e 127 com 
refeição gratuita durante o ano.

BOLSaS dE MONItORIa

ADMINISTRAçãO
DIREITO
ENFERMAGEM
MEDICINA

03
02
01
08

CuRSO aLuNOS
BENEfICIadOS

pERíOdO: MAIO A DEzEMBRO

10%
10%
10%
10%

vaLOR da 
BOLSa

ADMINISTRAçãO
BIOMEDICINA
DIREITO
EDUCAçãO FíSICA
ENFERMAGEM
MEDICINA
PEDAGOGIA

BOLSaS da INStItuIÇÃO

13
01
14
22
06
04
0

60TOTAL

CuRSOS 100%

03
01
04
0
01
02
01

12

75%

05
0
02
0
01
01
0

09

50%

15
0
07
02
23
04
0

51

30%

13
0
17
05
03
16
0

54

20%

15
04
02
03
14
0
01

39

25%

32
02
35
11
07
148
0

235

10%

96
08
81
43
55
175
02

460

tOtaL dE 
BENEfICIadOS

ADMINISTRAçãO
DIREITO
EDUCAçãO FíSICA
ENFERMAGEM
MEDICINA                

NaE
-
-
-
-
04

BOLSaS dE MéRItO aCadêMICO ENSINO, 
pESquISa E ExtENSÃO

BOLSaS dE EStudOS

pESquISa
04
05
01
-
17

ExtENSÃO
03
07
01
-
-

MONItORIa
03
02
-
01
08

TOTAL 04 27 11 14

CuRSOS
ADMINISTRAçãO
BIOMEDICINA
DIREITO
EDUCAçãO FíSICA
ENFERMAGEM
MEDICINA
PEDAGOGIA

paRCIaL
11
05
25
01
13
147
0

fIES – fINaNCIaMENtO EStudaNtIL

BOLSaS NÃO aCadêMICaS

INtEgRaL
11
14
17
25
13
67
6

tOtaL
22
19
42
26
26
214
6

TOTAL 202 153 355

CURSO DE ADMINIStRAÇÃO

EMpRESa júNIOR 
Os alunos, através da FAECA Júnior, empresa de consultoria sem 

fins lucrativos, prestaram serviços e desenvolveram projetos para em-
presas, entidades e sociedade em geral nas suas áreas de atuação, 
sob a supervisão dos professores.

A FAECA Junior realizou 20 atendimentos.

CuRSO 
A FAECA Junior promoveu dias 23 e 30 de junho um curso de 

utilização da calculadora HP 12 C. O curso, que deu sequência aos 
projetos da FAECA Junior de qualificação profissional aos alunos 
das FIPA e integrantes da comunidade, foi ministrado pelo Prof. 
Nilson Mozas Olivares no Laboratório de Informática II do Campus I 
no período das 8 às 17 horas.
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gRupO dE dESENvOLvIMENtO pROfISSIONaL

Desenvolvido de fevereiro a dezembro, o programa GDP – Grupo de 
Desenvolvimento Profissional tem como objetivo o desenvolvimento 
das habilidades e competências interpessoais, através de vivências, 
discussões em grupo, análise de vídeos e estudo de caso.

Dividido em dois módulos, o Básico contempla os temas 
Comunicação, Trabalho em equipe, Liderança, Gestão de conflitos e 
Criatividade. O segundo está voltado à formação de multiplicadores 
e inclui o treinamento de habilidades sociais e enfrentamento e 
assertividade, conversação e desenvoltura social, auto-exposição 
e situações novas e desconhecidas, coordenação de equipes, 
mediação, além do refinamento das habilidades de comunicação já 
treinadas no módulo básico.

A participação é gratuita e o programa oferece vagas para alunos 
e pessoas da comunidade, maiores de 18 anos e com ensino médio 
completo. Em 2012, participaram do programa 62 pessoas, sendo 
45 do curso de Administração das FIPA e 17 alunos da comunidade.

INfORMátICa INCLuSIva

O curso oferece quatro projetos sociais de inclusão digital que 
beneficiam crianças e adultos, propiciando-lhes conhecimento básico 
em informática. Nesse ano foram beneficiados 148 adultos e crianças.

O aBC da Informática é destinado a adultos. Desenvolvido 
nos dois semestres, de março a junho e de agosto novembro, 
o projeto atendeu 49 pessoas em duas turmas; O bê-a-bá da 
informática aos Bombeiros Mirins, para crianças de 11 a 14 
anos, atendeu 55 crianças, de março a novembro, em parceria com 
o Educandário São José e o Corpo de Bombeiros de Catanduva; 
o projeto Informática Inclusiva para Crianças, em parceria com 
o Educandário São José, atendeu 35 crianças de 11 a 16 anos, 
de março a novembro; o projeto Informática para deficientes 
visuais - adultos tem o objetivo de capacitar o deficiente visual a 
utilizar o computador como instrumento para auxiliá-lo a minimizar 
as restrições existentes com o advento da era digital. De março a 
novembro, o projeto beneficiou 09 pessoas da comunidade.

Os cursos básicos de computação têm aulas ministradas no 
Laboratório de Informática do curso.

CESSÃO dE LaBORatóRIO 
O curso cedeu seu laboratório de informática para o projeto 

“Criança Doce Energia”, da N - Noble bionergia, onde 60 crianças e 
jovens, de fevereiro a dezembro, tiveram curso básico de informática 
duas vezes por semana.

NataL júNIOR

Dia 16 de dezembro, a FAECA JUNIOR realizou o seu 7º Natal 
Junior. Neste ano a entidade beneficiada foi a Conferência Vicentina 
da Paróquia de São Francisco de Assis, de Catanduva, com a doação 
de cestas básicas com produtos natalinos para as famílias atendidas, 
bem como a entrega de presentes aos filhos dessas famílias.

O Natal Junior foi realizado no Educandário e Escola São José, 
cedido pelas irmãs, com um almoço de confraternização oferecido 
pelos Vicentinos, assessorados pelos integrantes voluntários da 
Faeca Junior na distribuição de alimentos, servindo as mesas, 
no controle das brincadeiras com as crianças – pula-pula, parque 
infantil e distribuição de sorvete. No meio do almoço todos foram 
surpreendidos com a entrada do Papai Noel, patrocinado pela Faeca 
Junior, cumprimentando e distribuindo balas. Em seguida foram 
entregues os presentes às crianças.

Esse projeto social da Faeca Junior é realizado no mês de dezembro de 
cada ano com o objetivo de proporcionar um natal melhor para a criança 
carente. Neste ano foram atendidas 75 pessoas, sendo 35 crianças.

pROgRaMa 5S 
A empresa Junior continuou com o processo de implantação 

do programa 5S na APAE de Catanduva. A parceria teve início em 
2011. A implantação do programa começou na área administrativa 
da APAE e nesse ano se estendeu para a equipe operacional. 

Foram realizadas reuniões com todos os coordenadores das 
equipes envolvidas para apresentação do programa. A partir daí, 
as equipes foram escaladas em sábados alternados, quando os 
alunos integrantes da empresa júnior, acompanhados do professor 
coordenador, deram orientações para a realização dos trabalhos.

apRESENtaÇÃO dE pROjEtO paRa dEfICIENtES vISuaIS

O curso apresentou, dia 29 de setembro, para cerca de 60 
convidados do bairro São Francisco, o projeto social “Informática 
para Deficientes Visuais”, lançado há mais de cinco anos.

O Prof. Ms. Marcílio Antônio Bortoluci fez a palestra “A 
valorização da vida e o deficiente visual” e o projeto foi apresentado 
pelo Prof. Ms. José Claudinei Cordeiro, seu idealizador. Em seguida, 
os convidados interagiram com os deficientes visuais no laboratório 
de informática do curso.
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CURSO DE DIREItO

aSSIStêNCIa juRídICa gRatuIta 
O Escritório de Assistência Jurídica do CEPRAJUR – Centro de 

Prática Jurídica do curso, através dos alunos estagiários orientados 
por uma docente, realizou 593 atendimentos à população de 
Catanduva.

O Escritório funcionou de terça e quinta-feira, das 13h30 às 
16h30, de 28 de fevereiro a 28 de novembro, compreendendo 83 
dias, interrompendo o atendimento nas férias no mês de julho. A 
maioria dos atendimentos está relacionada a relações de consumo, 
Direito de família (principalmente pensão alimentícia) e questões 
referentes a imóveis. 

paRCERIa COM O pROCON 
Através de convênio com a Prefeitura de Catanduva, um Balcão 

de Atendimento do PROCON funciona junto à sede do CEPRAJUR. 
Com isso, a população tem à disposição, gratuitamente, atendimento 
pessoal e telefônico. 

No primeiro contato com o consumidor, alunos bolsistas 
matriculados nos três últimos anos do curso esclarecem dúvidas, 
orientam e intermediam acordos com os fornecedores. Na 
impossibilidade de composição entre as partes é registrada a 
reclamação. Nesta nova etapa, a reclamação fundamentada é 
submetida à apreciação da Coordenação que, após estudo detalhado 
da questão, verifica a possibilidade de propor soluções por meio de 
acordos e conciliações individuais ou coletivas.

O Balcão funcionou das 9h às 16h30, de segunda à sexta-feira.

paLEStRa paRa adOLESCENtES 
Dia 28 de setembro, das 10h30 às 12 horas, alunos do 2º 

ano do curso, orientados por um docente, ministraram a palestra 
“Adolescentes em situação irregular” para alunos do 2º grau da EE 
Paulo de Lima Correa, de Catanduva.

A palestra foi ministrada por oito alunos que fizeram suas 
explanações para aproximadamente 80 adolescentes da escola, 
com a presença de professores e funcionários. Os temas foram 
desenvolvidos de forma a sanar eventuais dúvidas no plano jurídico 
dos alunos no que diz respeito ao envolvimento em eventuais ações 
ilícitas, como quem pode ser punido pelo ECA, quais as medidas 
previstas para o adolescente que cometeu atos ilícitos; como 
funciona a aplicação das regras processuais para os adolescentes 
envolvidos em crimes e drogas, bulling, uso de aparelhos de telefone 
celular nas escolas, entre outros.

paLEStRaS SOBRE dIREItOS dO CONSuMIdOR

O curso, através do projeto de extensão A busca pela efetivação da 
cidadania, realizou palestra dia 18 de junho na Escola Estadual Alfredo 
Minervino para as classes de supletivo, com aproximadamente 100 
alunos, e na classe de 3º colegial, com aproximadamente 30 alunos.

Os alunos, do 2º ano, passaram informações sobre o exercício dos 
direitos e deveres do consumidor, entre outros.

CONSuMO CONSCIENtE

Alunos do 2º e 3º anos ministraram palestras na manhã do dia 20 
de novembro na EE Joaquim Alves Figueiredo para todas as classes de 
colegiais, atendendo um público total de aproximadamente 180 alunos.

A palestra faz parte do projeto de extensão A busca pela 
efetivação da cidadania, que tem um caráter de prevenção e 
reparação dos danos causados aos consumidores, de maneira 
coletiva, e com o objetivo de disseminar e intensificar o estudo dos 
princípios e institutos de Direito do Consumidor, criando um fórum 
de discussão de idéias e de diagnósticos capazes de melhorar a 
qualidade de vida da população a partir da promoção da proteção e 
defesa do consumidor. 

No dia 13 de novembro alunos ministraram palestras para cinco 
classes dos cursos técnicos da Escola Elias Nechar (ETEC), de 
Catanduva. Aproximadamente 150 alunos assistiram às palestras.

INCLuSÃO dE pESSOaS COM 
dEfICIêNCIa NO MERCadO dE tRaBaLHO 

O curso promoveu dia 13 de setembro, no Teatro Municipal, a partir 
das 19h30, o 8º Seminário “A inclusão de pessoas com deficiência no 
mercado de trabalho”, cujo tema foi “Deficiente é eficiente”.

A FAECA Junior apresentou a pesquisa “A inclusão de pessoas 
com deficiência no mercado de trabalho em Catanduva”, seguida 
da apresentação do grupo de dança Viver a Dança, da APAE 
de Catanduva, da palestra “O trabalho da APAE e a preparação 
para a inclusão”, pela representante da APAE de Catanduva, da 
apresentação do coral Encantos, da APAE de Catanduva, e de filme 
sobre inclusão no mercado de trabalho. O seminário, gratuito, foi 
aberto para alunos do curso e para a comunidade.
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CURSO DE BIOMEDICINA

dOaÇÃO dE agaSaLHOS

O curso entregou no dia 12 de julho, para a Paróquia 
Imaculada Conceição, de Catanduva, agasalhos arrecadados na 
campanha Aqueça o seu coração. A campanha, que teve como 
objetivo arrecadar agasalhos em bom estado e auxiliar entidades 
assistenciais de Catanduva, foi iniciada no dia 04 de junho.

A campanha arrecadou aproximadamente 80 kg de roupas 
masculinas, femininas e infantis, doadas por alunos e professores 
do curso.

paLEStRaS

Nos dias 17, 18 e 19 de outubro, dois alunos do curso ministraram 
palestras sobre doenças sexualmente transmissíveis na juventude 
na EE Nestor Sampaio Bittencourt e na ONG Criança, Cidadão do 
Futuro, de Catanduva. 

Os acadêmicos informaram aos jovens sobre as diversas 
doenças sexualmente transmissíveis e as formas de se proteger 
contra elas através dos métodos contraceptivos.

CURSO DE EDUCAÇÃO FíSICA

dIa INtERNaCIONaL da SíNdROME dE dOwN

O curso apoiou o evento que comemorou o Dia Internacional 
da Síndrome de Down (21/03). Nesse ano, o tema definido pela 
Organização Mundial da Saúde foi Vivendo nosso presente. 
Construindo nosso futuro.

As atividades foram desenvolvidas na APAE de Catanduva no 
dia 22 de março, das 8 às 13 horas. Aproximadamente 50 alunos 
realizaram atividades lúdicas de diferentes tipos.

ORgaNIzaÇÃO dE OLIMpíada ESCOLaR 
Dia 23 de junho, alunos de todas as turmas dos cursos de 

Licenciatura e Bacharelado participaram da organização da  
I Olimpíada Escolar de Artes Marciais realizada no SESC/Catanduva.

Os alunos auxiliaram na determinação da pontuação dos 
participantes nas lutas, arbitragem, organização das crianças, 
premiação e na distribuição de frutas. Cerca de 300 crianças 
e adolescentes, entre 6 e 17 anos de idade, de escolas públicas 
municipais e estaduais e particulares participaram das competições 
de judô, jiu-jitsu, capoeira, caratê e taekwondo.

dESENvOLvIMENtO dE HaBILIdadES 
Cerca de 20 alunos do 2° ano de Licenciatura, coordenados por 

dois docentes, desenvolveram atividade no dia 29 de setembro na 
EMEF Prof. Waldemar Martins Aydar, no Residencial Pachá.

Em grupo foram desenvolvidas habilidades motoras e cognitivas, 
para incentivar a atividade física e estimular a experiência de 
partilhar. Os alunos desenvolveram as atividades utilizando materiais 
recicláveis, tais como vai e vem de garrafas pets, dominós de caixas 
de leite, mini jump, arcos e cordas, teatrinho, balangandãs, entre 
outros. Participaram das atividades cerca de 50 pessoas, incluindo 
crianças e pessoas da comunidade.

OfICINa pEdagógICa

O projeto Brinquedoteca: a arte de fazer brinquedo com sucata 
promoveu oficina com a participação de 15 alunos do curso no dia 
29 de setembro. 

O objetivo foi conscientizar sobre a importância e incentivar o 
uso dos materiais alternativos para preservar a natureza e melhorar 
a qualidade de vida, confeccionando brinquedos com sucata.
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avaLIaÇÃO fíSICa

Dia 20 de abril, alunos do curso de Licenciatura e Bacharelado, 
sob a orientação de um docente, e da responsável pelo Laboratório 
de Fisiologia do Exercício, realizaram atividades de avaliação 
física com pais e alunos do Colégio Ressurreição. O trabalho foi 
desenvolvido em dia de reunião de pais e mestres com o objetivo 
de conscientizar os participantes sobre a importância do estilo de 
vida ativo, assim como oportunizar a tomada de consciência sobre 
a situação aproximada da própria aptidão física. 

O público participou de testes de composição corporal 
(porcentagem de gordura, peso gordo, massa corporal magra, 
IMC, ICQ), assim como testes de medidas neuromotoras (força de 
resistência, força explosiva, agilidade e flexibilidade). Além disso, 
os participantes puderam esclarecer dúvidas e compreender melhor 
aspectos relacionados à prática de exercícios físicos para a saúde.

CORRIda MatILat-NaRdINI

No dia 19 de agosto, 50 alunos do curso participaram do Projeto 
de Extensão “Corrida Matilat-Nardini e Corrida Kids”. Dos 50 alunos, 
cinco participaram da corrida, acompanhados por professores. Os 
demais alunos auxiliaram na organização da Corrida Kids, na largada 
do pelotão de atletas, e realizaram pesquisa de campo sobre a 
utilização de suplementos pelos atletas que participaram da corrida.

vISIta dE aLuNOS

O curso recebeu 42 alunos da EE Capitão Henrique Montenegro, 
da cidade de Bocaina, que visitaram as FIPA com o objetivo de 
adquirir informações e conhecimentos sobre a perspectiva biológica 
do corpo humano. Os alunos tiveram contato com a estrutura de 
laboratórios oferecida pelas FIPA e foram acompanhados pelos 
graduandos do curso de Licenciatura em Educação Física, que 
interagiram com eles, além de orientá-los em diferentes momentos 
sobre conhecimentos específicos da área de Educação Física.

• De 1º a 31 de março foi recolhido o material doado no 
trote solidário, que anualmente é promovido pelas alunas, seus 
amigos e familiares. Tendo como foco o cuidado com a pele 
dos idosos foram doados para o Recanto Monsenhor Albino 27 
potes de 200 mg de cremes cicatrizantes e três frascos de 200 
ml de óleos emolientes para epiderme seca.

• Dia 05 de abril, as alunas tiveram aula de como trabalhar 
o chocolate com arte. Elas confeccionaram cerca de 300 
coelhinhos de chocolate, que foram distribuídos para a creche 
Antonio Nelson zancaner, Casa do Menor e para os idosos do 
Recanto Monsenhor Albino.

• No dia 25 de maio, a partir das 20 horas, no Clube dos 
300, foi realizado o desfile de modas beneficente Vovó Fashion 
(foto). As alunas desfilaram moda esporte e social e o ingresso 
para o desfile foram duas caixas de leite longa vida. As 300 
caixas arrecadadas foram doadas para o Recanto Monsenhor 
Albino, Vila São Vicente de Paula, Associação Beneficente 
Nosso Lar e RNP+.

• A festa junina foi realizada no dia 05 de julho, na quadra 
coberta do Colégio de Aplicação, numa confraternização com 
casas de repouso de Catanduva: Asilo São Vicente de Paulo, 
Recanto Monsenhor Albino e Associação Beneficente Recanto 
Nosso Lar.

• Novamente as alunas se engajaram na campanha Outubro 
Rosa. Elas participaram comprando camisetas e acessórios, 
divulgando o movimento e esclarecendo as mulheres sobre a 
importância da prevenção do câncer de mama.

pROgRaMa paRa a tERCEIRa IdadE

CORRIda 
25 alunos do curso de Licenciatura e Bacharelado, coordenados 

por um docente, participaram da 2ª Corrida Corpo Atleta no dia 10 
de novembro. Os alunos auxiliaram na organização da corrida, no 
percurso da prova e aquecimento inicial para os aproximadamente 
500 atletas.

EduCaÇÃO paRa a SaúdE 
Dia 24 de março, durante as aulas de Práticas Pedagógicas, os 

alunos dos terceiros anos do curso de Licenciatura, juntamente com 
o professor da disciplina, desenvolveram estudos sobre a “Educação 
Física na perspectiva da Educação para a saúde”.

O período da manhã foi dedicado às abordagens teóricas. As 
atividades práticas foram realizadas no período da tarde, na E. E. 
Profª Dinorah Silveira Borges, durante o programa Escola da Família. 
O público presente foi composto por alunos da escola e, em sua 
maioria, pessoas da comunidade que puderam aprender alguns 
conceitos sobre a saúde e a cultura corporal de movimento, através 
de diferentes atividades elaboradas e executadas pelos alunos.
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CURSO DE ENFERMAgEM

atIvIdadES EduCatIvaS EM ESCOLa 
Alunos desenvolveram no dia 07 de março, a partir das 9 

horas, atividades educativas na EMEIF Profª Marisa Aparecida Vera 
Dervelan, no bairro São Francisco, para os alunos do Maternal, 
Jardim I e Jardim II, totalizando 60 alunos.

Os alunos abordaram os temas lavagem das mãos, alimentação 
saudável e higiene bucal.

pREvENÇÃO da vIOLêNCIa E pRECONCEItO 
Dia 29 de março, um grupo de alunos da 4ª série matutina, 

supervisionado por uma docente, realizou atividade educativa nos 
períodos da manhã e da tarde para 75 alunos com idade entre 14 
e 15 anos matriculados na 8ª série da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental “Nelson de Macedo Musa”, no bairro Jardim Alpino.

O tema Prevenção da violência e do preconceito foi abordado 
através de palestra e apresentação de vídeos educativos e debate.

dROgaS

Um grupo de alunos da 4ª série noturna, com supervisão de uma 
docente, realizou dia 23 de maio atividade educativa nos períodos 
da manhã e da tarde para cinco docentes e 66 alunos, com idades 
entre 14 e 15 anos, matriculados na 8ª série da EMEF “Nelson de 
Macedo Musa”, no Jardim Alpino.

O tema  Consequência do uso/abuso de drogas lícitas e ilícitas 
foi abordado através de palestra, apresentação de vídeos educativos 
e debate, por meio de vários questionamentos do público alvo.

CuIdadO dE ENfERMagEM 
Nos meses de junho a novembro alunos do 4º ano e professoras 

desenvolveram o projeto Educação permanente para a equipe de 
enfermagem para as equipes de enfermagem dos hospitais Emílio 
Carlos e Padre Albino e Recanto Monsenhor Albino, equipes de saúde 
da USF Dr. Armindo Mastrocola, alunos do curso e dos cursos de 
Auxiliar e Técnico de Enfermagem. 

Vários temas relacionados com o cuidado de enfermagem 
ao paciente foram apresentados e refletidos, sendo que os 581 
participantes puderam ainda esclarecer dúvidas.

vIda SaudávEL 
Alunos do 4º ano, supervisionados por uma docente, em parceria 

com a Secretaria Municipal de Educação, realizaram dia 27 de 
setembro, na USF Dr. Armindo Mastrocola, o projeto Vida Saudável.

A atividade beneficiou 64 frequentadores daquela Unidade de 
Saúde da Família.

dIa INtERNaCIONaL da MuLHER 
O curso participou dia 08 de março de atividade educativa no 

período da manhã no Conjunto Esportivo Municipal, em parceria com 
a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo de Catanduva 
(SMELT), em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

Um grupo de alunos da 4ª série do período matutino, 
supervisionado por docente, aferiu a pressão arterial e deu 
orientações para prevenção do câncer de mama a 111 mulheres 
que faziam atividades físicas naquele local.

dECORaÇÃO LúdICa

Dia 05 de abril, um grupo de alunos da 4ª série matutina, 
supervisionado por uma docente, planejou e executou decoração 
lúdica na sala de vacinação da Unidade de Saúde da Família (USF) 
Dr. José Pelicano, no Jardim Alpino, com o objetivo de promover a 
humanização para as crianças que recebem vacinas naquela Unidade.

dROgaS, dSt E HIgIENE pESSOaL

Alunos do 4º ano do curso, sob a orientação de docentes, 
fizeram palestra sobre drogas, DST e higiene pessoal na Comunidade 
Terapêutica Cáritas, no bairro Santa Rosa, em Catanduva, dia 24 de 
maio, das 15h00 às 16h30.

A atividade fez parte do Projeto Educativo Estágio Supervisionado 
do curso e dela participaram 28 internos dependentes de 
substâncias químicas - indivíduos do sexo masculino, adultos 
e jovens de Catanduva e região. A palestra teve os objetivos de 
apresentar material educativo sobre drogas, doenças sexualmente 
transmissíveis, vícios e higiene pessoal; alertar sobre os riscos das 
drogas para a saúde, as formas para deixar o hábito, a importância 
da recuperação e reinserção na sociedade; ressaltar a importância 
da prevenção e dos cuidados psicossociais e da saúde pessoal 
e coletiva; estimular o uso da vontade e do esforço próprio, fruto 
da conscientização como medida importante para deixar o vício e 
destacar a importância da saúde e o bem maior que é a vida.

Os alunos distribuíram livretos ilustrativos e mensagens 
estimulantes de auto-estima, confiança, respeito, convívio social 
interativo e saudável, fé e crença em Deus.
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tuBERCuLOSE 
No dia 1º de março, o curso desenvolveu uma atividade educativa 

no período da manhã sobre tuberculose para 16 moradores do Jardim 
Alpino, na área de abrangência da USF Dr. Napoleão Pellicano.

O grupo falou sobre a prevenção da doença, seu controle e 
orientou a população para a coleta de escarro em sintomáticos 
respiratórios (pessoas com tosse há duas semanas ou mais) para 
detecção do Bacilo de Koch. 

dENguE 
Alunas do 2º ano realizaram dia 17 de abril, no período da 

manhã, através da disciplina Processo de Cuidar da Criança e do 
Adolescente, atividade educativa para 120 crianças, de 3 a 5 anos, 
matriculadas na creche Irmã Sheila e na EMEI Profª  Maria Áurea 
Rosa Domingues, no bairro Vila Soto.

O tema Dengue foi abordado pelo grupo de alunas através de 
teatro de fantoches e música, sob orientação de uma docente.

aLIMENtaÇÃO, HIgIENE E fESta juNINa 
Alunas do 2º ano do curso realizaram atividades educativas para 

crianças da Creche Irmã Sheila, na Vila Soto, sobre Alimentação 
saudável e Higiene corporal no dia 29 maio e Prevenção de acidentes 
- festa Junina no dia 5 de julho.

As atividades beneficiaram aproximadamente 100 crianças 
matriculadas na creche.

SExuaLIdadE Na adOLESCêNCIa 
Com a orientação de uma docente, alunos da 4ª série do curso 

ministraram palestras para crianças e adolescentes da EEPG 
Joaquim Alves Figueiredo.

As palestras foram realizadas no período de 05 de agosto a 09 
de novembro e beneficiaram 137 estudantes da escola.

CaMpaNHa dO CORaÇÃO: Eu SOu 12 pOR 8

O curso, através de alunos da 2ª a 4ª séries, realizou a Campanha 
do Coração: Eu sou 12 por 8 em vários pontos da cidade de Catanduva. 
As atividades compreenderam consulta de enfermagem, com enfoque 
educativo e informativo, abrangendo aferição da pressão arterial; 
medição de peso e altura e cálculo do índice de massa corpórea/IMC; 
dieta alimentar e restrição ao sal; redução e possível abandono do 
cigarro e bebida; exercícios físicos regulares, controle do colesterol, 
triglicérides e diabetes e medidas antiestresse.

Nos dias 1º e 02 de setembro atenderam 96 pessoas na Feira 
do Vestibular; no dia 23 de setembro, 217 pessoas no 3º Encontro 
de Opalas e carros antigos de Catanduva; dia 29 de setembro, 184 
pessoas no Maranhão Supermercados; de 03 a 05 de outubro, 117 
participantes da VestFipa; dias 17 e 18 de outubro, 96 participantes 
da Feira do Vestibular da EEPSG Barão do Rio Branco; dia 24 de 
outubro, 95 fiéis da Paróquia Santa Rita de Cássia e dia 16 de 
novembro, 51 fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus.

CaMpaNHa dE vaCINaÇÃO CONtRa a gRIpE 
Os alunos do curso participaram da Campanha Nacional de 

Vacinação contra Gripe, de 05 a 25 de maio, no Centro de Saúde 
José Perri, em Catanduva. 

No dia 05 participaram os alunos da 2ª série e nos dias 09, 10, 
11, 16, 17 e 18 de maio os alunos da 4ª série matutino e noturno, 
sempre acompanhados por docentes.

aMaMENtaÇÃO 
Através do projeto “Educação em Saúde na Comunidade – 

Saúde da Mulher”, docentes, alunos e o Banco de Leite do Hospital 
Padre Albino ministraram palestras sobre os temas Manejo clínico 
da lactação - uso de recursos para orientação da amamentação e A 
importância da amamentação.

As palestras foram ministradas no Anfiteatro Padre Albino e no 
Ambulatório de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Emílio Carlos 
nos dias 06, 07 e 08 de agosto nos períodos da manhã e tarde para 
aproximadamente 100 pessoas.

ORIENtaÇÃO a CaMINHONEIROS

Na tentativa de minimizar possíveis agravos à saúde dos 
caminhoneiros, o curso realizou a campanha Saúde do Caminhoneiro 
em parceria com a Polícia Militar Rodoviária. 

Dia 18 de setembro, das 8h00 às 16h30 horas, os alunos do 4º 
ano, com supervisão de docentes, realizaram educação em saúde, 
antropometria e cálculo de IMC, medida de pressão arterial indireta 
por meio de esfigmomanômetro aneróide e dosagem de índices de 
glicemia capilar por meio de glicosímetro. Foram examinados 92 
condutores de veículos de carga com idades entre 23 a 72 anos.

Na tEvê 
Professoras e alunos do 4º ano prepararam a série Primeiros 

socorros para leigos que foi exibida na TV Nova Catanduva, no 
período de 29 de outubro a 02 de novembro, nos telejornais da 
emissora.

ORIENtaÇÃO paRa adOLESCENtES 
Os alunos do 4° ano matutino, por ocasião do Estágio 

Supervisionado em Saúde Coletiva na USF “Dr. Armindo Mastrocola”, 
no bairro Santa Rosa, em Catanduva, desenvolveram, dia 20 de 
novembro, atividade na EE Joaquim Alves Figueiredo sobre o tema 
Comportamento na adolescência.

Realizada nos períodos da manhã, tarde e noite, as alunas, 
sob a supervisão de três docentes, abordaram o comportamento 
em grupo, as vantagens e desvantagens de uma gravidez não 
planejada e o bullying na escola, através de uma aula ilustrativa 
e dinâmica. Após a aula houve demonstração e orientação com 
relação ao uso do preservativo masculino e feminino e distribuído 
preservativo masculino. Da atividade participaram 90 alunos do 
Ensino Fundamental e 110 do Ensino Médio.
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CURSO DE MEDICINA

dIa INtERNaCIONaL da SíNdROME dE dOwN

O curso apoiou evento que comemorou o Dia Internacional 
da Síndrome de Down (21/03). Nesse ano, o tema definido pela 
Organização Mundial da Saúde foi Vivendo nosso presente. 
Construindo nosso futuro.

As atividades foram desenvolvidas na APAE de Catanduva no 
dia 22 de março, das 8 às 13 horas. Aproximadamente 100 alunos 
do curso aferiram pressão arterial, frequência cardíaca, pulso e 
temperatura, fizeram triagem para diabetes através de dosagem 
de glicose, avaliação de medidas antropométricas (peso, altura, 
cintura, quadril, perímetro cefálico e composição corporal).

pROjEtO adOLESCER
Alunos do curso, integrantes da IFMSA Brazil realizaram o Projeto 

Adolescer - Peer Education 2012. O projeto teve a participação de 
cerca de 40 alunos, do 1º ao 3º ano. Iniciado no dia 08 de agosto, as 
ações ocorreram de 20 de agosto a 20 de setembro na ONG Programa 
Beneficente Criança, Cidadão do Futuro e na EE “Nestor Sampaio 
Bittencourt”, beneficiando mais de 400 adolescentes entre 12 e 17 anos.

O projeto promoveu dinâmicas, atividades, preenchimento de 
questionários e discussões envolvendo os temas auto-estima, 
puberdade, namoro, relação sexual, TPM, masturbação, gravidez na 
adolescência, métodos contraceptivos, preliminares, relação com 
os pais e DSTs e AIDS.

CaMpaNHa dE dEtECÇÃO dE dIaBEtES 

A Associação de Diabetes de Catanduva e a Liga de Endocrinologia 
e Diabetes (LED) do curso de Medicina, alunos do curso de 
Enfermagem das FIPA e a Secretaria Municipal de Saúde realizaram 
dia 24 de novembro, na Praça da República, das 7h30 às 11h30, a 15ª 
Campanha de Detecção de Diabetes.

O objetivo foi diagnosticar casos novos de Diabetes Mellitus. Nessa 
campanha, além da realização da glicemia, foi aferida a pressão arterial, 
com orientação médica aos pacientes diagnosticados no evento. 

Cerca de 300 pessoas foram atendidas, sendo diagnosticados 
aproximadamente 31 casos novos de diabetes e 19 casos novos de 
hipertensão arterial.

MuLHERES: dIREItO & vIOLêNCIa 
Para comemorar o Dia Internacional da Mulher o Comitê local da 

IFMSA Brazil (representante no Brasil da Federação Internacional 
de Associações de Estudantes de Medicina) promoveu palestra na 
escola do SESI de Catanduva no dia 08 de março, às 20 horas.

O grupo formado por 22 alunos abordou os direitos e a violência 
contra a mulher para um público de 100 pessoas – homens e 
mulheres. No período da manhã os alunos distribuíram rosas para as 
funcionárias das Faculdades Integradas Padre Albino.

BLItz da pREvENÇÃO 
A campanha Blitz da prevenção realizada pela IFMSA Brazil no 

dia 16 de fevereiro, no centro da cidade de Catanduva, teve como 
objetivo conscientizar a população dos riscos de se contrair HIV no 
carnaval.

Após capacitação, 39 acadêmicos, divididos em quatro grupos, 
distribuíram mais de 1.300 preservativos e transmitiram informações 
básicas sobre sexualidade aos jovens, explicando-lhes dos perigos 
da AIDS e da importância do sexo seguro. A campanha atingiu um 
público total de 250 pessoas.

CuRSINHO SaLa ExtRa 
O cursinho Sala Extra ministrou aulas de março a novembro para os 

78 alunos aprovados no exame de seleção realizado no início do ano. 
Elas foram ministradas de segunda a sexta-feira, das 19h00 às 22h30.

Totalmente gratuito, o cursinho funciona nas dependências das 
FIPA, no prédio do Hospital Escola Emílio Carlos. Os professores/
monitores são acadêmicos de Medicina e participam como 
voluntários no projeto, iniciado em 2004, que tem como parceiros 
o curso de Medicina, as FIPA, o Centro Acadêmico Emílio Ribas, a 
Fundação Padre Albino e a Secretaria de Educação de Catanduva.

O cursinho aprovou 37 alunos nos vestibulares/2012.

Na aMazôNIa 

No período de 30 de junho a 28 de julho, 13 alunos do curso 
de Medicina e 02 alunos do curso de Direito participaram do 
NAPRA - Núcleo de Apoio à População Ribeirinha da Amazônia, 
nas comunidades ribeirinhas do Baixo Madeira – São Carlos do 
Jamari, RESEX do Lago do Cuniã, Nazaré e Calama, distritos de 
Porto Velho, Estado de Rondônia.

Os alunos participaram de atividades de atenção em saúde, 
educação, meio ambiente, direitos humanos, controle social, dentre 
outras. As atividades beneficiaram mais de 900 famílias e uma 
população aproximada de 5.000 habitantes.
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CuIdadOS E pREvENÇÃO daS quEIMaduRaS

As Ligas de Cirurgia Plástica, Cirurgia Geral e da Dor e Médicos 
Residentes, em parceria com a Unidade de Tratamento de Queimados 
– UTQ do Hospital Padre Albino e o Projeto Dr. Sara & Cura, do Rotary 
Club, orientaram a população sobre os cuidados e a prevenção das 
queimaduras no dia 16 de junho, na Praça da República, em Catanduva.

Os 42 alunos participantes, das 8h00 às 12h00, distribuíram 
folhetos informativos alertando a população com o objetivo de 
reduzir os casos de queimaduras registrados na cidade e região.

pREvENÇÃO dO CâNCER dE pELE E dE
quEIMaduRaS COM áLCOOL

A Liga de Cirurgia Plástica realizou dia 03 de outubro, das 18 
às 21 horas, no Conjunto Esportivo de Catanduva, as campanhas 
contra o câncer de pele e de queimaduras com álcool.

Com banners e distribuição de folhetos os alunos informaram 
sobre prevenção e identificação precoce do câncer de pele, além de 
conscientizar a população sobre os riscos do uso do álcool líquido ou 
gel nas atividades domésticas, visando eliminar seu uso.

utILIzaÇÃO dOS SERvIÇOS púBLICOS dE SaúdE 
A Liga de Medicina de Família e Comunidade e a IFMSA 

Brazil realizaram de 21 a 23 de novembro, nas Unidades de 
Saúde da Família e Unidades Básicas de Saúde, campanha de 
esclarecimento à população sobre a utilização dos serviços 
públicos de saúde do município.

O objetivo geral da campanha foi esclarecer dúvidas da 
população sobre quando e como utilizar os diferentes meios de 
atenção à saúde em seus níveis primário, secundário e terciário, 
ou seja, quando procurar atendimento nas Unidades de Saúde 
da Família, nos ambulatórios de especialidades, nos hospitais e 
no pronto atendimento. Os alunos prestaram esclarecimentos a 
aproximadamente 200 pessoas.

ORIENtaÇÃO à pOpuLaÇÃO 
A Liga de Endocrinologia e Diabetologia, em parceria com a 

Associação do Diabetes de Catanduva, promoveu no SESC local, 
toda última quinta-feira de cada mês, de janeiro a novembro, uma 
palestra para diabéticos e seus familiares.

Com a participação de cerca de dez alunos foram feitas glicemias 
capilares e aferição da pressão arterial. Em média são atendidas 30 
pessoas por reunião, num total de 330 no período. Essa atividade é 
realizada desde 1995.

HOMENagEM aOS MORtOS pELa aIdS

O Comitê local da IFMSA Brazil, formado por alunos do curso, 
realizou dias 23 e 24 de maio o Candlelight Memorial em homenagem 
aos mortos pela AIDS.

A campanha começou no dia 23 com palestra sobre o tema e 
logo após foram acesas velas em memória a todos aqueles que já 
morreram da doença. No dia 24 os alunos foram à Praça da República 
para uma ação com a população, através da distribuição de folhetos 
informativos e preservativos, além de tirar possíveis dúvidas.

paz NO tRâNSItO 
Para combater a violência no trânsito foi desenvolvido pela 

IFMSA Brazil o projeto Paz no trânsito com crianças e adolescentes. 
Após um período de capacitação, 47 alunos, divididos em grupos, 
ministraram palestras para 40 crianças da creche Antonio Nelson 
zancaner e 280 adolescentes da EE Dr. Nestor Sampaio Bittencourt.

Os acadêmicos de Medicina falaram sobre as atitudes corretas 
no trânsito, as regras básicas (placas, semáforo, faixa de pedestre) 
e primeiros socorros básicos.

CRIaNÇaS x HOSpItaL

Os alunos realizaram dia 14 de junho, das 14 às 17 horas, no 
Colégio de Aplicação, o projeto “Teddy Bear” (Hospital do Ursinho) 
para 60 alunos da Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental.

Os alunos do Colégio de Aplicação levaram seus próprios 
ursos de pelúcia, os supostos pacientes, para serem consultados 
pelos médicos (estudantes de medicina). Eles acompanharam 
seus ursinhos nas diferentes estações, como a sala de espera (em 
que os próprios alunos de medicina fizeram uma recreação para 
interagir com os pequenos), o consultório (onde as próprias crianças 
relataram as dores e os engraçados hábitos de seu bichinho), raio-x, 
sala de procedimentos, sala de higiene, farmácia, entre outras.

O objetivo do projeto é familiarizar a criança com o ambiente hospitalar, 
quebrando tabus e facilitando a compreensão e o envolvimento com a 
equipe hospitalar, criando assim confiança entre médico-paciente.

aLIMENtaÇÃO 
No dia 07 de março, o curso realizou atividade educativa 

no período da manhã para alunos das 4ª e 5ª séries do Ensino 
Fundamental da Escola Municipal Nelson de Macedo Musa, no 
Jardim Alpino.

O tema Alimentação e hábitos saudáveis para prevenção da 
obesidade infantil foi abordado para 71 crianças através de palestra 
nas classes e mensuração de dados antropométricos (peso/altura e 
cálculo de índice de massa corpórea - IMC).
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ORIENtaÇÃO Na pRaÇa

Dia 10 de novembro, das 8 às 14 horas, foi realizado, na Praça 
da República, o Encontro das Ligas Estudantis de Catanduva (ELEC), 
cujo tema foi Ressocialização e Reabilitação.

Dezesseis ligas que integram os projetos de Extensão do curso 
de Medicina participaram do ELEC: Liga de Clínica Médica, Coração, 
Cirurgia Geral, Dermatologia, Dor, Endocrinologia e Diabetologia, 
Medicina Esportiva, Geriatria e Gerontologia, Infectologia, Medicina 
de Família, Neuropsiquiatria, Oncologia, Pediatria, Cirurgia Plástica, 
Cirurgia de Urgência e Trauma, Cirurgia Vascular e Angiologia, além 
do GAC – Grupo de Ajuda Comunitária e do cursinho preparatório 
Sala Extra.

Os estudantes esclareceram dúvidas e realizaram atendimentos 
básicos, como aferição de pressão, dosagem de glicemia e outros 
que puderam diagnosticar disfunções e direcionar as pessoas para 
atendimento médico específico. Aproximadamente 200 alunos 
participaram do evento.

vISIta aO RECaNtO 

O Grupo de Apoio à Comunidade (GAC), formado em sua maioria 
por alunos do 1° e 2° ano do curso, visitou o Recanto Monsenhor 
Albino. O grupo arrecada recursos através de festas e patrocínios e 
realiza atividades em dias festivos como Dia da Criança, dos Idosos, 
entre outros.

No Recanto os alunos comemoraram o Dia do Idoso (1º de 
outubro) e desenvolveram atividades de manicure e pedicure com 
as idosas, jogos com os idosos e um bingo com todos os idosos. O 
grupo levou lanche e refrigerante e se confraternizou com os idosos.

EvENtOS 
O curso promoveu durante o ano congressos, jornadas, mesas 

redondas, simpósios, cursos de atualização e capacitação científico-
tecnológico com a participação de seus alunos e do curso de 
Enfermagem.

CURSO DE PEDAgOgIA

gpS da aLEgRIa

O curso criou o Grupo dos Pedagogos Solidários da Alegria, GPS 
da Alegria, formado por seus alunos, para participar de todas as 
ações sociais promovidas. 

A primeira ação aconteceu durante a Semana Monsenhor Albino, 
de 17 a 22 de setembro, quando os alunos que se inscreveram para 
palestras levaram brinquedos ou livros infantis. Os itens arrecadados 
foram doados para a Pediatria do Hospital Padre Albino no dia 29 de 
setembro, Dia da Responsabilidade Social. Na entrega, o GPS da 
Alegria contou histórias para as crianças.

páSCOa

No dia 31 de março, os alunos entregaram coelhos com 
chocolate para as crianças moradoras na Vila São Vicente de Paulo 
e apresentaram um teatro sobre a solidariedade e o significado do 
período de Páscoa.

Na manhã do dia 05 de abril foram entregues aproximadamente 
75 copos com ovos de chocolate para funcionários, professoras 
e crianças da Creche Dagmar Almendros, da Vila São Vicente de 
Paulo. No período da tarde, alunos e professoras promoveram 
a Páscoa Solidária, entregado saquinhos com chocolates para 
os funcionários do Campus Sede das FIPA. Os chocolates foram 
doados pelos alunos dos cursos sediados no campus sede.

ENtREga dE MatERIaL
No dia 19 de maio os alunos distribuíram para moradoras na 

Vila São Vicente de Paulo 45 kits de material de beleza e higiene 
arrecadados.



23

vISIta a pEdIatRIa

Dia 28 de outubro, às 15h00, o GPS da Alegria visitou a Pediatria 
do Hospital Padre Albino, onde fez a entrega de brinquedos e contou 
histórias para as crianças internadas. 

O grupo pretende fazer dessas visitas uma prática mensal.

vISIta àS CRIaNÇaS INtERNadaS 

Dia 29 de setembro, através do projeto GPS da Alegria, o curso 
visitou as crianças internadas na Pediatria e na Unidade de Queimados 
do Hospital Padre Albino. O objetivo foi proporcionar entretenimento e 
aprendizado por meio de leituras/contação de histórias para crianças 
em sistema de internação hospitalar. As histórias foram lidas/contadas 
com a utilização de diversos recursos, tais como fantoches, músicas, 
livros infantis, maquiagens e massas de modelar.

Seis alunas e duas docentes contaram histórias e entregaram 
a cada criança o “avental de histórias dos Três Porquinhos”. Em 
parceria, o Colégio de Aplicação arrecadou cerca de 450 brinquedos 
usados, que foram doados à brinquedoteca da Pediatria.

tROtE SOLIdáRIO

O curso realizou trote solidário durante o mês de fevereiro. Os 
alunos arrecadaram brinquedos e material de higiene. O produto 
arrecadado - bonecas, jogos, carrinhos, entre outros, por volta de 
120, assim como o material de higiene, foi entregue para a Vila São 
Vicente de Paulo.

dIa da CRIaNÇa Na pRaÇa 

Dia 20 de outubro, o GPS da Alegria, acompanhado por duas 
docentes, realizou, na Praça da República, das 8 às 10 horas, o “Dia 
da criança na praça”. 

O grupo levou brinquedos confeccionados com materiais recicláveis 
para interagir com as crianças que passaram pelo local.

Catanduva, abril de 2013
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