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1 ASPECTOS GERAIS
1.1 Históricos das Faculdades Integradas Padre Albino (FIPA)
transformação em Centro Universitário Padre Albino - UNIFIPA

e

As Faculdades Integradas Padre Albino, denominada FIPA, e, em continuação
a Centro Universitário Padre Albino - UNIFIPA são mantidas pela fundação Padre
Albino, entidade jurídica sem fins lucrativos, que historicamente contribuiu até os dias
atuais, em uma solida formação humana e social para a comunidade Catanduvense e
região, integrando diversos municípios que a abrange. A sua origem dá-se com sua
fundação em 27 de março de 1968 e converge com a história de Monsenhor Albino
Alves da Cunha e Silva, falecido em 1973, que abnegou grande parte de sua vida, em
favor da comunidade, para construir a Casa de Misericórdia de Catanduva, que mais
tarde tornou-se a Fundação Padre Albino (FPA), a qual a maior finalidade era promover
melhorias nas condições de vida da sociedade, especialmente dos enfermos e
necessitados de cuidados de saúde.
Com maiores propósitos, Monsenhor Albino direcionou seus esforços
também para a formação escolar de jovens, com advento e criação de escolas no
município de Catanduva formando uma sociedade crítica e mais humanizada. Com a
evolução e experiências nas áreas educacionais, contando com mais de 50 anos de
história, foi iniciado em 1969 a Faculdade de Medicina de Catanduva (FAMECA), e
consequentemente, foram surgindo outros cursos mantidos pela entidade, além da
renomada e tradicional Faculdade de Medicina, foram criados os demais cursos da
fundação, sendo: Faculdade de Administração de Empresas (FAECA) em 1972 e a
Escola Superior de Educação Física e Desporto (ESEFIC) em 1973. Posteriormente,
foram criadas as Faculdades de Enfermagem de Catanduva, em 2000, e de Direito em
2002.
Em 2005, foi criado o Instituto Superior de Educação Padre Albino (ISE),
voltado para o ensino infantil, fundamental e médio, sendo que, a Fundação Padre
Albino mantém ainda o Colégio de Aplicação. A partir de abril de 2007, as Faculdades
da Fundação Padre Albino transformaram-se em FACULDADES INTEGRADAS PADRE
ALBINO. Em 2010, foram criados os cursos de Educação Física (Bacharelado) e
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Biomedicina, e em 2011, o curso de Pedagogia. A FIPA resulta da integração do
Instituto Superior de Educação e das Faculdades isoladas - Administração, Direito,
Educação Física, Enfermagem e Medicina, a partir de abril de 2007. O ato normativo
de transformação das Faculdades da Fundação em Faculdades Integradas Padre Albino
foi a Portaria MEC/SESu nº 301, de 11.04.07, publicada no DOU de 12.04.07,
recredenciadas pela Portaria nº 53, DOU de 23.01.2013.
Em 06 de Dezembro de 2017 as faculdades integradas Padre Albino – FIPA foi
credenciada como Centro Universitário Padre Albino – UNIFIPA, por meio da portaria
nº 1.519, de 05 de dezembro de 2017, com a homologação do Parecer nº 482/2017 da
Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, divulgada no Diário
Oficial da União. A instituição prima nessa vertente a ampliação da estrutura física dos
Campus, ampliação de cursos e, consequentemente o número de alunos, além de
autonomia universitária e o modelo organizacional pedagógico.
1.1.2 Mantenedora e Mantida

Fundação Padre Albino
Campus Sede – Rua dos Estudantes, 225 – Parque Iracema. Fone/fax: (17)
3311-3328 - CEP 15809-144.
Campus São Francisco – Rua Seminário, 281 – Bairro São Francisco Fone: (17)
3311-4800 - CEP 15806-310.

Reitor: Dr. Nelson Jimenes

Sites: http://fundacaopadrealbino.org.br
http://www.unifipa.com.br
E-mail: atendimento@unifipa.com.br

1.1.3 Metas

REVISAR E APLICAR todos os parâmetros que permeiam a formação
adequada, sistêmica e de alto padrão do curso de Agronomia/Engenharia Agronômica,
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com concordância dos colegiados do curso em reunião pautada para aprovação em
comum acordo com o núcleo docente estruturante (NDE).

ADQUIRIR locais apropriados para as finalidades didáticas do corpo discente
ingresso, estruturando de forma completa a biblioteca, em referência básica inicial e
posteriormente técnica, sendo referenciada com parâmetros obrigatórios para
pesquisa didática fundamentada no curso de Agronomia/Engenharia Agronômica.

AMPLIAR as áreas de salas de aula e laboratórios, conforme as necessidades
básicas e especificas de cada docente, para que os discentes, mediante as disciplinas
cursadas e vigentes em propostas do núcleo docente estruturante (NDE), obtendo
multifuncionalidade no aprendizado, com equipamentos para atender as necessidades
de ensino e pesquisa.

OFERECER padrão de infraestrutura, com modernização para os futuros
laboratórios e práticas laboratoriais e de campo adequando os futuros espaços as
necessidades dos alunos entre os anos de 2018 à 2022.

PROMOVER desde os primeiros anos a prática de iniciação cientifica,
incentivando a pesquisa técnica, definindo linhas de pesquisa, a qual o discente obterá
oportunidades oferecidas na área Agronômica e de Ciências Agrárias, podendo
angariar bolsa de fomento.

CELEBRAR convênios e parcerias com instituição e empresas privadas na área
Agronômica ou setor agrícola para projetos de pesquisa e extensão rural que possa
inserir os discentes em projeto com linhas de pesquisas e também visando o mercado
de trabalho.

IMPLANTAR semanas acadêmicas, cursos, ações comunitárias, projetos de
extensão e oficinas com abordagem técnicos-científicos que visa a promoção, inserção
e visibilidade à comunidade no âmbito social e agronômico das necessidades e
inovações tecnológicas no setor, e também, fomentar a publicação de pesquisas

8

vinculadas aos projetos de iniciação cientificas e dentre outros com inserção regional,
nacional e internacional dos trabalhos e pesquisas desenvolvidas no presente curso.

1.2 Missão

Oferecer, sobretudo um curso de qualidade aos ingressantes e colocar no
mercado de trabalho (egresso), profissionais preparados e qualificados com base
teórico-prática aprimorada e com convergências nas tecnologias inovadoras, as quais
tangem a grande área

de Ciências Agrárias, na esfera do curso de

Agronomia/Engenharia Agronômica oferecendo à sociedade em concordância com as
políticas de ensino de graduação, ensino de pós-graduação, pesquisa, extensão e
gestão para que a inserção regional e nacional sejam reconhecidos como excelência na
área de ciências agrárias.

1.1.1 Políticas de ensino de graduação

Como política institucional, o currículo de cada curso contém os conteúdos
necessários para o desenvolvimento das competências e habilidades estabelecidas nas
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN,s) de forma a garantir a qualidade da formação
profissional em uma dupla dimensão: a qualidade formal, que diz respeito ao conteúdo
específico de cada curso, e a qualidade social, que corresponde ao envolvimento crítico
com os problemas da sociedade. Ao estruturar o currículo, cada projeto pedagógico
prevê um conjunto de conteúdos de aprendizagem que deverá substituir antigas
disciplinas fragmentadas, muitas vezes sem articulação entre si, cedendo lugar ao
reconhecimento de outras formas de saber, o que implica a valorização do saber
científico, técnico e humanístico. A organização curricular contempla conteúdos de
aprendizagem norteados por um projeto interdisciplinar para cada momento de
formação. Na apresentação vertical, é possível observar como esses momentos são
compreendidos, de acordo com os objetivos daquela organização. A articulação entre
os diferentes momentos e conteúdos são indicadas nas ementas e na compatibilidade
entre competências, habilidades e dimensões da formação.
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Entende-se que, à medida que novas tecnologias forem criadas e colocadas a
serviço da sociedade, estas sejam introduzidas na estrutura curricular dos cursos da
UNIFIPA, na forma de conteúdos programáticos e de propostas de novos cursos. Desta
maneira, procura-se harmonizar o contemporâneo e o atual, ao saber de formação
consolidado, estabelecendo a desejada interdisciplinaridade e inovação, dentro de um
contexto pedagógico e em relação à formação profissional do graduando, pois permite
a constante transformação e atualização de conhecimentos universais, em sintonia
com o mundo do trabalho e o mercado de trabalho.
Do ponto de vista metodológico, procurar-se-á atender aos conteúdos
fundamentais de diferentes áreas, abrangendo as disciplinas básicas de laboratório e
as de conteúdo social, psicológico, antropológico, filosófico, ambiental, pedagógico e
metodológico. Quanto aos conteúdos específicos, estes são inerentes ao
conhecimento e à prática, enquanto subsídios para a formação do profissional, que
atuará no mercado de trabalho em um mundo globalizado; nessa especificidade, o
aluno se prepara para melhorar seu perfil.
Nesse sentido, o Centro Universitário Padre Albino – UNIFIPA - pretende
contribuir para o desenvolvimento local e regional do ensino superior com qualidade,
sobretudo fazer com que a ciência possa ser desenvolvida na IES com autonomia; uma
ciência que, antes de ser instrumental, esteja calcada no conhecimento humanístico e
ancorada no saber da tradição. A UNIFIPA tem a proposta pedagógica de articular o
ensino, a pesquisa e a extensão, como forma de garantir o ensino crítico e reflexivo na
busca de competências e habilidades esperadas para alunos de graduação. Com isso,
as políticas de ensino pretende:

- Adequar os currículos dos cursos de graduação às Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Superior;
- Realizar estudos que apontem alternativas para a criação de novos cursos
de graduação, segundo a vocação da instituição;
- Promover o contínuo aperfeiçoamento dos Recursos Humanos e o
aprimoramento das condições materiais e pedagógicas dos cursos;
- Adotar medidas de ajuste, correção e melhoria decorrentes da avaliação
pelo ENADE;
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- Tornar a pós-graduação “lato sensu” como eixo dinâmico e revitalizador da
melhoria da graduação, da pesquisa e da extensão;
- Promover o intercâmbio com instituições de ensino do País e do exterior;
- Ampliar a participação de professores e alunos em projetos de pesquisa;
- Fortalecer ações extensionistas locais, regionais e nacionais, consolidando a
IES como prestadora de serviço à comunidade, por intermédio de programas e projetos
institucionais de extensão em parcerias com instituições públicas e privadas;
- Favorecer a infraestrutura de atendimento ao docente visando a
disponibilidade de alternativas para o desenvolvimento de técnicas pedagógicas e
introdução de novas tecnologias em sintonia com o mundo do trabalho e o mercado
de trabalho.
Com base nestas políticas de ensino, são propostas as seguintes ações:
- Acompanhar a implantação de novas matrizes curriculares dos cursos,
realizando eventuais correções que se façam necessárias;
-

Manter

atualizados

os

recursos

laboratoriais,

infraestrutura

e

equipamentos;
- Incentivar o uso de sistemas de informática, como instrumentos de apoio ao
ensino;
- Atualizar o acervo da biblioteca e investir em conteúdos digitais, permitindo
o acesso aos diferentes meios de informatização científica e intercâmbios entre
bibliotecas;
- Implementar e aprimorar as atividades curriculares e extracurriculares
como monitorias, estágios supervisionados, programas de iniciação científica, iniciação
didática, atividades complementares e estágios em instituições públicas e privadas;
- Gerar mecanismos de acompanhamento e diálogo com os egressos, por
meio de sua participação em atividades profissionais, sociais e culturais, como forma
de integração da instituição com a sociedade e de estabelecimento de indicadores para
constante melhoria de qualidade dos cursos oferecidos;
- Incentivar a qualificação docente;
- Fortalecer os cursos existentes e implantar novos cursos de pós-graduação
lato sensu;
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- Aperfeiçoar o processo de avaliação institucional, como forma de garantir
os índices de qualidade de ensino;
- Acompanhar a implementação do plano de carreira dos docentes.

1.1.2 Políticas de pós-graduação

A concepção de uma política de pós-graduação da UNIFIPA pauta-se na
necessidade de expandir suas ações de formação profissional para além da graduação,
visando constituir-se em centro produtor e difusor de conhecimento e de cultura. Esta
postura vincula-se à crescente demanda do mercado por profissionais de alto nível nas
áreas de abrangência de seus cursos de formação e às exigências e necessidades de
um mundo altamente competitivo e globalizado.
A participação dos docentes na pós-graduação constitui-se caminho para
assegurar e ampliar a sua qualificação, mantendo e elevando o padrão de qualidade
de seus cursos de graduação. A pós-graduação “lato sensu” é uma atividade
integradora 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. A UNIFIPA instituiu o Núcleo de Pós-Graduação,
composto por um coordenador do Núcleo, designado pelo Reitor, e pelos
coordenadores de pós-graduação de cada curso. O Núcleo tem Regulamento próprio.

1.1.3 Políticas de pesquisa

As atividades de pesquisa são coordenadas pelo Núcleo de Pesquisa (NEp),
composto pelos coordenadores de pesquisa de cada curso e tem por objetivo organizar
as atividades de pesquisa em áreas temáticas previamente definidas e mediante o
desenvolvimento de projetos de investigação pessoal ou de grupos de docentes e
alunos.
A Iniciação Científica é uma atividade realizada pelos alunos sob orientação
docente. Torna-se vinculada à orientação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
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quando o Projeto Pedagógico o exigir. Ao disciplinar esta atividade, como política de
trabalho da instituição, os projetos de iniciação científica e de TCC deverão estar de
acordo com a natureza e característica do curso, dentro das competências técnicas e
habilidades de cada área de ensino, e de acordo com as linhas de pesquisa e pelos
projetos individuais ou coletivos, com o intuito de garantir a inserção do aluno no
trabalho de iniciação científica.
Como política institucional, os regulamentos do Trabalho de Conclusão de
Curso e de Iniciação Científica, inseridos nos respectivos projetos pedagógicos,
contemplam prazos, encaminhamentos, aprovação e avaliação dos projetos. O Núcleo
de Pesquisa da UNIFIPA propõe a realização anual de Congresso de Iniciação Científica
(CIC), onde são apresentados, em forma de Resumo e de Painéis, os trabalhos de TCC,
de Iniciação Científica e de Extensão. A UNIFIPA promove outros eventos técnicocientíficos, no sentido de divulgar os trabalhos à comunidade acadêmica, sendo que
os pesquisadores e alunos de iniciação são incentivados a apresentar os trabalhos
produzidos que dão subsídio à editoração das revistas científicas na área de Medicina
(Ciência Pesquisa e Consciência: revista de Medicina), de Enfermagem (CuidArte
Enfermagem), de Administração (Temas em administração: diversos olhares), de
Direito (Direito e Sociedade – revista de Estudos Jurídicos e Interdisciplinares) e de
Educação Física (Corpo e Movimento: revista de Educação Física). A proposta é
concretizar em periódicos de revistas vinculados a Capes na área de Ciências Agrárias
para comtemplar a pesquisa cientifica de docentes e discentes em inserção regional e
nacional no âmbito de pesquisa acadêmica com ênfase agronômica. Nesse contexto,
são políticas de pesquisa:
- Investir na qualificação dos docentes;
- Fomentar novas linhas de pesquisa voltadas ao atendimento da demanda
social;
- Implementar a infraestrutura física e instrumental necessária para a
pesquisa; - Buscar novas fontes de recursos financeiros para auxílio à pesquisa;
- Incentivar a divulgação dos trabalhos científicos e o acesso destes às
diferentes camadas sociais em eventos científicos institucionais e externos;
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- Dotação de recursos financeiros para a publicação de periódicos nos cursos
da IES e incentivo à publicação em periódicos nacionais, internacionais. Com base
nestas políticas de pesquisa, são propostas as seguintes ações:
- Institucionalizar novas linhas de pesquisa;
- Manter incentivo ao programa de Iniciação Científica como forma de
introdução do alunado à metodologia científica e de colaboração para a sedimentação
das linhas de pesquisa institucionais;
- Incentivar e implementar atividades curriculares e complementares, como
projetos de meio e fim de curso, nos quais os alunos vivenciam e se aprofundam na
prática da investigação científica;
- Investir em recursos laboratoriais e de informática para o desenvolvimento
de pesquisa;
- Manter a Unidade Didática e de Pesquisas Experimentais (UDPE) como setor
de apoio para a pesquisa clínica envolvendo animais de laboratório;
- Apoiar o pleno funcionamento do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e do
Comitê de Ética em Pesquisa com Uso de Animais (CEUA) para pesquisas com seres
humanos e animais (ANEXOS K, L do PDI);
- Incentivar a organização de eventos técnico-científicos internos, buscando
um maior envolvimento de toda a comunidade e a divulgação dos projetos de
pesquisa;
- Possibilitar a inserção do corpo docente na comunidade científica por meio
de auxílio financeiro à participação em eventos nacionais e internacionais;
- Criar um processo de avaliação que permita garantir os índices de qualidade
da pesquisa desenvolvida na Instituição.
- Promover área técnica e cientifica para produção de pesquisa e extensão na
área de ciências agrárias com ênfase experimental e convênios com órgãos de pesquisa
estadual, federal e municipal que deem ao docente e discente respaldos de trabalho.
O Curso de Agronomia/Engenharia Agronômica da UNIFIPA desenvolverá
pesquisas que estarão anexas em um prontuário especifico com regulação e vigência
de acordo ao PDI denominado: ANUÁRIO DE PESQUISA E EXTENSÃO EM CIÊNCIAS
AGRÁRIAS E CORRELATAS – APEXCIA.
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1.1.4 Políticas de extensão

As atividades de Extensão são coordenadas pelo Núcleo de Extensão,
denominado NEXT. Através de suas diretrizes, visa oferecer educação continuada a
acadêmicos, profissionais e gestores atuantes nas organizações, bem como, promover
atividades que propiciem o desenvolvimento profissional e humano às pessoas com
necessidades sociais emergentes. 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.
Mediante projetos comunitários e sociais, ações de educação continuada,
assessorias, consultorias, convênios e parcerias, bem como seminários, publicações e
programações culturais e esportivas em geral, a extensão se torna um efetivo canal de
diálogo entre os saberes da faculdade e os diferentes agentes e instâncias com os quais
a instituição de ensino atua na sociedade. Neste contexto pretende-se buscar as
transformações e aportes aos problemas da sociedade e, através da ciência, relacionar
os saberes desenvolvidos na instituição à construção de um contexto mais
humanizado, refletido na geração de bem estar social e melhor qualidade de vida do
grupo ou região.

Constituem-se ações de responsabilidade social:
- Propiciar atividades teóricas e práticas que visem à preservação e a
sustentabilidade do meio ambiente;
- Oferecer atividades de qualificação básica e instrumental de informática,
administrativa e desenvolvimento comportamental para adultos, jovens e crianças que
permitirão sua inserção ou reinserção no mercado de trabalho, atual e futuro;
- Estimular as atividades que contribuam para a valorização de pessoas com
necessidades especiais;
- Desenvolver programas de inclusão social e digital;
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- Viabilizar atividades artísticas e culturais, valorizando o patrimônio artístico
e cultural, local e regional;
- Manter o patrimônio histórico-cultural das Instituições da Fundação Padre
Albino e da comunidade através do Museu Padre Albino;
- Criar condições para a preservação da saúde e melhoria da qualidade de vida
de sua comunidade acadêmica;
- Manter relações com o mercado de trabalho, setor produtivo e serviços
públicos;
- Prestar serviços assistenciais ao indivíduo e à comunidade; - Oferecer
atividades de educação que visem à promoção da saúde, prevenção de doenças e
reabilitação em nível individual e coletivo;
- Desenvolver atividades que visem à integralidade da assistência, bem como
a interdisciplinaridade. Constituem-se ações de capacitação científico-tecnológica;
- Possibilitar meios de aprofundamento de conteúdos e novas bases
tecnológicas, permitindo à comunidade interna e à sociedade o acesso ao saber na
busca da plena formação do indivíduo e das organizações;
- Prestar às organizações locais e regionais, serviços de consultorias, de
assessorias e de treinamento, de forma contínua, visando sua atualização,
competitividade e desenvolvimento;
- Aprimorar a qualidade de ensino através de atividades de formação
continuada de seus docentes e funcionários, atendendo as exigências da realidade; e Integrar interinstitucionalmente através de projeto de extensão comum, objetivando
o desenvolvimento do ser humano.
Constituem-se ações de comunicação da produção acadêmica:
- Criar meios de publicações que visem tornar o conhecimento produzido na
instituição acessível à sociedade;
- Desenvolver estudos e pesquisas visando o aprimoramento do
conhecimento e de processos e a sua divulgação;
As atividades de extensão são desenvolvidas por docentes vinculados à
instituição e financiadas pela própria instituição e/ou por parcerias com a iniciativa
privada ou pública.
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São considerados como extensão os seguintes tipos de atividades:
- Eventos culturais e científicos, como palestras, visitas de estudo
programadas, painéis, oficinas, simpósios, seminários de lazer e/ou desportivos ou
outros que tenham como finalidade oferecer meios para a comunidade e a sociedade
conhecer os bens científicos, culturais e técnicos disponíveis e deles usufruir, para os
quais haverá controles de participação e, quando necessário, emissão de declarações;
- Cursos, configurados como conjunto de ações de atualização científica, de
aperfeiçoamento profissional, de ampliação cultural, de ampliação da formação
universitária e outros, com carga horária mínima de 8 horas, executado na forma
presencial, semipresencial ou à distância, para os quais haverá controle de
assiduidade, avaliações e emissão de certificados devidamente registrados pela
instituição;
- Projetos, caracterizados como conjunto de ações de caráter educativo,
científico ou tecnológico com objetivos e prazos de execução definidos em propostas
específicas, executados presencialmente, semipresencialmente ou a distância, para os
quais serão elaborados controles de assiduidade, avaliações e emitidos certificados
devidamente registrados pela instituição;
- Prestação de serviços, caracterizados como serviços assistenciais, de
consultoria ou assessoria que se destinam direta ou indiretamente a atender às
demandas das organizações e da sociedade local e regional, realizados através da
instituição, registrados conforme estatuto vigente e normas estabelecidas pela
instituição;
- Publicações e outros produtos acadêmicos, caracterizados como ações de
extensão que visam à difusão do conhecimento cultural, científico e tecnológico.
A UNIFIPA instituiu o Núcleo de Extensão, composto por um coordenador do
Núcleo, designado pelo Reitor, e pelos coordenadores de Extensão de cada curso. O
Núcleo tem regulamento próprio. A UNIFIPA mantém programas de inclusão social e
digital através da participação de seus cursos em atividades dirigidas a pessoas
portadoras de necessidades especiais, grupos de idosos e pessoas carentes visando
prepará-las para o mercado de trabalho. São exemplos dessa atuação os projetos:
“Faculdade da 3ª Idade”; Bombeiro Mirim, em parceria com o Colégio São José e Corpo
de Bombeiros de Catanduva; ABC da Informática; Inclusão de Pessoas com
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Necessidades Especiais; Cursinho preparatório “Sala Extra” propostos e praticados no
Centro Universitário Padre Albino - UNIFIPA.
As atividades extensionistas da UNIFIPA estendem-se nas áreas de educação,
lazer, esporte, saúde, empresarial, jurídica, promoção e inclusão social. A abrangência
geográfica dessas atividades extrapola os limites regionais, através de projetos em
parcerias com outras organizações não-governamentais e instituições de ensino.
Por esta razão serão implementados na comunidade projetos na área de
ciências agrárias que convergem com os anseios da sociedade na forma de ajuda sócio
ambiental e cultura no ambiente agrícola. Os projetos de extensão do curso de
Engenharia Agronômica também serão anexas em um prontuário especifico com
regulação e vigência de acordo ao PDI, denominado: ANUÁRIO DE PESQUISA E
EXTENSÃO EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS E CORRELATAS – APEXCIA.
Esse anuário auxiliará a comunidade acadêmica de pesquisa e extensão a
protocolar, elencar, organizar, prontificar e cumprir metas anuais de dados e pesquisa
para comparação de trabalho ano a ano e visualizar com precisão os trabalhos
desenvolvidos no âmbito de ciências agrárias.

1.1.5 Políticas de gestão

Em todo o processo de gestão, as pessoas são os agentes de mudanças. Os
gestores e cada membro da comunidade acadêmica, em particular, têm contribuição
indispensável na construção da gestão democrática. A primeira contribuição é
entender que a instituição tem uma identidade própria que se fortalece pelos
trabalhos e se nutre dos novos processos multidisciplinares e interdisciplinares. A
segunda contribuição é a valorização dos docentes, consubstanciada no Plano de
Carreira Docente aprovado no Ministério do Trabalho, em agosto de 2008, que prevê
e provê a carreira do docente de forma vertical (títulos) e horizontal (produção
científica). Nessa perspectiva, a formação continuada tem fundamental importância,
pois além de possibilitar a qualificação, a competência e a progressão funcional na
carreira, propicia o desenvolvimento profissional do docente articulado ao projeto e
às finalidades da Instituição.
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A gerência envolve uma visão mais diversificada de atividades. O gestor precisa
estar apto a perceber, refletir, decidir e agir. O conceito de gestão da UNIFIPA vinculase a uma prática social que depende de pessoas, da sociedade, da economia, da
cultura, das possibilidades tecnológicas e de outras dimensões da vida. Enquanto na
gestão pública essas variáveis têm maior influência, na gestão privada os limites das
variáveis às vezes são mais estreitos, pois dependem de setores fundamentais como o
econômico-financeiro, para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de seus projetos.
O modelo de gestão diz respeito ao “como fazer”, ou seja, como cuidar de
processos de aprendizado organizacional, necessários à evolução da organização,
tanto em sua dimensão operacional (uso de recursos) como em sua dimensão
estratégica (realocação de recursos), de acordo com a evolução do ambiente e da
própria organização.
Em função dessa modalidade de gestão acadêmica, estabelece-se o modelo de
gestão abaixo.
Como se trata de um modelo organizacional-pedagógico baseado em núcleos e
estes, por sua vez, são trabalhados de forma multidisciplinar e interdisciplinar, é
preciso inicialmente consolidar o MODELO DE GESTÃO ORIENTADO POR PROCESSOS,
que favoreça o aprendizado organizacional e adoção de visão estratégica, prospectiva
e sistêmica, pois a finalidade institucional é educativa e de formação profissional.

Gestão de pessoas:

- Estabelecimento de um cenário organizacional que propicie o trabalho
harmônico e equilibrado entre pessoas, equipe e instituição;
- Desenvolvimento de processos de formação de profissionais para a equipe de
trabalho mediante a formação continuada;
- Orientação para ingresso de docentes, via Plano de Carreira, somente;
- Orientação para a melhoria da qualificação do servidor.

Gestão de conhecimento:
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Utilização de fundamentos teórico-práticos da gestão do conhecimento, de
forma a estimular e disseminar informações e conhecimentos estratégicos relevantes
para a gestão Institucional.

Governança corporativa:

Concepção de documentos norteadores de gestão, de forma a propiciar as
condições necessárias e adequadas para implantação de mudanças que resultem em
maior flexibilidade, inovação e efetividade gerencial.

Responsabilidade social:

Adoção de princípios éticos de gestão que promovam a educação inclusiva, a
igualdade social e o respeito ao meio ambiente.

Infraestrutura:

Gestão dos recursos materiais, físicos e tecnológicos, no sentido de otimizar e
modernizar os processos de atendimento aos usuários, nas áreas de ensino, pesquisa
e extensão. As infraestruturas serão acompanhadas pelos institutos de cada área da
UNIFIPA.

Gestão ambiental:

Adoção de práticas de Educação ambiental que enfatizem e proporcionem a
conscientização da comunidade acadêmica, de modo a desenvolver a responsabilidade
coletiva pela preservação do meio ambiente. Nesse sentido, o curso de
Agronomia/Engenharia Agronômica rechaçará projetos que comtemplem as
características no âmbito agronômico e nas áreas biológicas e correlatas. Esses
projetos que serão anexados e acompanhados pelo APEXIA.
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1.2 Responsabilidade social da instituição

Formas de Acesso

Constituem-se como formas de acesso os processos seletivos de ingresso e de
transferência. Vagas remanescentes destes serão oferecidas em processos
continuados. Dadas as peculiaridades dos cursos das UNIFIPA, o processo seletivo de
ingresso é isolado para o curso de medicina e unificado para os demais cursos.
(ANEXOS M, N do PDI).

Permanência e conclusão com êxito

Uma das razões para o abandono do curso é a evasão escolar, havendo
necessidade de se refletir, no curso e nas instâncias de decisão as motivações da
evasão, de forma a mitigá-la ou simplesmente eliminá-la. Podem ser apontados vários
problemas com relação à evasão.
Falta de conhecimento sobre a área e sobre o curso;
- Horário do curso;
- Demanda dos filhos e sua alocação para estudo à noite;
- Necessidade de trabalhar em mais de um emprego;
- O aluno não acompanha o currículo da escola, pois lhe falta embasamento.
A UNIFIPA desenvolve alguns programas e outros que deverão fazer parte das
diretrizes para a permanência e conclusão com êxito do aluno na IES, tais como:
- Implementar estratégias de divulgação institucional para fortalecer a identidade
da IES, como entidade que prepara com qualidade seus alunos e orienta para o mundo
do trabalho;
- Promover e efetivar a permanência com êxito do estudante em seu percurso
formativo, propiciando apoio estruturado em projetos e programas voltados ao
atendimento pedagógico. Na UNIFIPA, isso já acontece desde sua implantação pelo
Programa de Nivelamento do estudante ao curso.
- Planejar as atividades acadêmicas e institucionais com base no diagnóstico
socioeconômico das turmas ingressantes; - Implantação já realizada do programa de
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bolsas de mérito acadêmico nas modalidades de monitoria, bolsa de pesquisa e bolsa
de extensão;

A UNIFIPA propõem como políticas de inclusão

- Apoio acadêmico estruturado em projetos e programas voltados ao
atendimento pedagógico e psicológico;
- Apoio econômico, via bolsas de mérito acadêmico e de filantropia; - Celebração
de convênios com órgãos públicos ou privados para auxiliar o aluno na sua formação e
permanência na instituição de ensino;
- Apoio jurídico e financeiro ao aluno. Atendimento às pessoas com necessidades
educacionais especiais ou com mobilidade reduzida Tornado obrigatório pela Lei n°
10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (SINAES), implementado pela Portaria n.º 1.679 de 2 de dezembro
de 1999 regulamentado pelo Decreto no. 5.296/2004, dentre outras instruções
normativas e especificamente pela Resolução 17/2013 da UNIFIPA, encontra-se
implantado o Núcleo de Educação Inclusiva (NEI), que tem por missão principal
promover ações destinadas à implementação, ao acompanhamento e à consolidação
de uma política institucional voltada para a educação inclusiva na UNIFIPA.
Na UNIFIPA, os programas de acessibilidade, especialmente física, foram
implementados, o que permitiu a quebra de barreiras arquitetônicas, sinalização,
mobilidade, mobiliário e outras medidas de ordem prática para atender o alunado à
inclusão e aos dispositivos legais. A fim de orientar a UNIFIPA e seus membros de todas
as instâncias é diretriz do PDI desenvolver oficinas com abordagem pedagógica e
metodológica, no sentido de implementar os seguintes decretos:
 Decreto nº 5.296/04, regulamentando a Lei nº 10.098/00, que estabelece
normas e critérios para a promoção da acessibilidade às pessoas com deficiência ou
com mobilidade reduzida, impulsionando uma política nacional de acessibilidade;
 Decreto nº 5.626/05, regulamentando a Lei nº 10.436/02, que normatiza a
inclusão de Libras como unidade curricular, a formação do professor, do instrutor e do
tradutor/intérprete de Libras, a certificação da proficiência em Libras, o ensino da
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Língua Portuguesa como segunda língua para alunos surdos e a organização da
educação bilíngue no ensino regular visando à inclusão de alunos surdos.
A UNIFIPA, desde 2009, atendendo à legislação, oferecem a disciplina curricular
de LIBRAS para o curso de Licenciatura em Educação Física e, em 2010, como disciplina
optativa para os demais cursos. Em relação especificamente ao Transtorno do Espectro
Autista (TEA), a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, instituiu a Política Nacional
de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, que a UNIFIPA
contemplam através da Resolução nº 02/2016.
Nessa vertente, diante da relevância e pertinência deste tema o Curso de
Agronomia/Engenharia Agronômica da UNIFIPA demandará acervo digital disponível
na Plataforma Educacional Moodle sobre o TEA produzido pela Profa Dra. Maria Rita
Braga, Coordenadora do Núcleo de Educação Inclusiva (NEI). A referida docente
trabalhará o material educativo online, por meio de palestras conscientizadoras e
discussões sobre o TEA junto a alunos e docentes, visando contribuir com a
sensibilização da comunidade acadêmica e divulgação dos transtornos do espectro
autístico, tendo como embasamento as novas leis de proteção ao autista no ensino
superior.
O objetivo destas ações é sensibilizar a comunidade acadêmica de ensino
superior da UNIFIPA sobre a importância do processo de inclusão e acolhimento das
pessoas com TEA. Em relação especificamente ao Transtorno do Espectro Autista
(TEA), a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, instituiu a Política Nacional de
Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, que a UNIFIPA
contempla através da Resolução nº 02/2016, que estabelece os seguintes dispositivos:
- A UNIFIPA assume o compromisso de eliminar as barreiras que levam à
exclusão, providenciando condições acessíveis no atendimento às pessoas com
deficiência, no caso de vir a ser solicitada pelo aluno e até que conclua o curso. - Serão
aplicadas penalidades administrativas pela prática de atos de discriminação ou
preconceito por raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, orientação sexual e
contra a pessoa com deficiência.

1.2.1 Projeto de Implantação do Núcleo de Educação Inclusiva – NEI
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A partir da publicação da lei n. 10.61/2004, denominada Lei dos SINAES
(Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior), entre outros indicadores, a
questão da acessibilidade foi colocada em relevância, na medida em que os resultados
obtidos possibilitaram avaliar a eficácia institucional e a efetividade acadêmica e social
das IES. A acessibilidade deve ser entendida, à luz dos documentos atuais, em um
amplo espectro – acessibilidade atitudinal, física, digital, nas comunicações,
pedagógica, nos transportes, etc – que pressupõe medidas que extrapolam a dimensão
arquitetônica (ou física) e abrangem o campo legal curricular, das práticas avaliativas,
metodológicas, entre outras.
Os dispositivos normativos são marcos legais a partir da Constituição Federal
em seus artigos 205, 206 e 208 e Lei de Diretrizes e Bases, cap. IV., consubstanciados
na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC,
2008). Finalmente o Decreto nº 7.611/11 que dispõe sobre o Atendimento Educacional
Especializado (AEE). Assim é que no contexto da educação inclusiva e considerando
seus pressupostos legais e conceituais, uma instituição de educação superior
socialmente responsável é aquela que:
1. Identifica as potencialidades e vulnerabilidades sociais, econômicas e
culturais, de sua realidade local e global a fim de promover a inclusão plena;
2. Estabelece metas e organiza estratégias para o enfrentamento e superação
das fragilidades constadas;
3. Pratica a intersetorialidade e a transversalidade da educação especial;
4. Reconhece a necessidade de mudança cultural e investe no desenvolvimento
de ações de formação continuada para a inclusão, envolvendo os professores e toda a
comunidade acadêmica; e
5. Promove acessibilidade, sem eu sentido pleno, não só aos estudantes com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação,
mas aos professores, funcionários e à população que frequenta a instituição e se
beneficia de alguma forma de seus serviços. (Referenciais de acessibilidade na
Educação Superior – MEC/2013).
O Decreto nº 5.296/2004 estabelece normas gerais e critérios básicos para a
promoção da acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida e
normatiza e conceitua as diferentes modalidades de deficiência. O Decreto nº
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6.949/2009 trata da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência de forma mais ampla da acessibilidade e inclusão na comunidade que
também é outro norteador do processo de inclusão.
Outro documento importante é a Política Nacional de Educação Especial na
perspectiva da Educação Inclusiva que trata da ação política, cultural, social e
pedagógica em defesa do direito de todos os alunos de estarem juntos, aprendendo e
participando sem nenhum tipo de discriminação. De acordo com a Lei no. 13.146/2015,
a UNIFIPA assume o compromisso de eliminar todas as barreiras que levam à exclusão,
entendendo que este processo representa uma demanda irreversível da sociedade
contemporânea, articulado com as políticas de acessibilidade e universalização do
ensino.
Assim é que nos documentos oficiais, Regimento, PDI e PPC, a IES assume o
seguinte:
1- Compromisso formal: providenciar condições acessíveis no atendimento de
pessoas com deficiência, no caso de vir a ser solicitada pelo aluno e até que conclua o
curso, conforme consta na Portaria no. 3.284/2003 que dispõe sobre os requisitos de
acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências; e Lei no. 13.146/2015, que
institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (estatuto da Pessoa com
Deficiência).
2- Penalidades Administrativas: serão aplicadas pela prática de atos de
discriminação, conforme consta na legislação vigente, quais sejam:
- Lei contra discriminação racial: Lei no. 14.187/10; - Lei No. 9459/97, que
define os crimes resultantes de preconceito de raça ou cor, etnia, religião ou
procedência nacional;
- Lei no. 10.948, que dispõe sobre as penalidades a serem aplicadas à prática
de discriminação em razão de orientação sexual;
- Decreto no. 56.153/10, que regulamenta a Lei nº 14.187, de 19 de julho de
2010, que dispõe sobre penalidades administrativas a serem aplicadas pela prática de
atos de discriminação racial. - Capítulo II, da Lei no. 13.146/15, que trata da igualdade
e não discriminação, bem como o art. 5º. do mesmo capítulo da mesma Lei, que trata
da proteção à pessoa deficiente.
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Em relação especificamente ao Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Lei nº
12.764, de 27 de dezembro de 2012, instituiu a Política Nacional de Proteção dos
Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, que a UNIFIPA contempla
através da Resolução nº 02/2016, que estabelece os seguintes dispositivos:
- A UNIFIPA assume o compromisso de eliminar as barreiras que levam à
exclusão, providenciando condições acessíveis no atendimento às pessoas com
deficiência, no caso de vir a ser solicitada pelo aluno e até que conclua o curso;
- Serão aplicadas penalidades administrativas pela prática de atos de
discriminação ou preconceito por raça, cor, etnia, religião, procedência nacional,
orientação sexual e contra a pessoa com deficiência.

Objetivos 1.
Organizar e implementar núcleos de acessibilidade para estudantes com
deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e estudantes com latas habilidade
e superdotação (AH/SD) de acordo com a Política Nacional de Educação Especial e de
acordo com as políticas de educação inclusiva da IES;
2. Criar programa, projetos e ações que assegurem a transversalidade da
educação especial na IES;
3. Capacitar professores que atuam em salas de educação inclusivas
encaminhamentos avaliativos, estratégias metodológicas, interface com outros
profissionais da saúde, do trabalho, famílias, etc;
4. Mobilizar os docentes para o salto qualitativo da razão instrumental da
homogeneização do ensino para a compreensão do compromisso ético e político da
educação como direito de todos;
5. Estabelecer referenciais de acessibilidade necessários para a organização de
práticas inclusivas na IES;
6. Remodelar o ambiente físico-arquitetônico da IES em função desses
referenciais;
7. Criar uma cultura da acessibilidade na comunidade acadêmica.

Metodologia 2.
A implantação desse projeto se dará da seguinte forma:
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1. Portaria de funcionamento do referido Núcleo, com as respectivas
designações dos membros;
2. Organização do quadro de membros (dois docentes do ISE);
3. O referido Núcleo estará a cargo do Instituto Superior de Educação, que fará
a gestão do processo;
4. Apresentação do projeto de Acessibilidade e Educação Inclusiva à
comunidade Acadêmica;
5. Envolvimento da vice direção e secretaria geral, como colaboradores
diretos.

Custo financeiro 3.
Os membros do ISE, inicialmente, para a implementação e implantação do NEI
deverão ter 40 (quarenta) horas semanais e título de Mestre/Doutor, não havendo
custos adicionais.

2

JUSTIFICATIVA DO CURSO

2.1 Justificativa da oferta do curso de Engenharia Agronômica do Centro
Universitário Padre Albino – UNIFIPA

2.1.1 Inserção e características regional

O Centro Universitário Padre Albino – UNIFIPA, após o reconhecimento em
Centro Universitário visa consolidar e implementar vários cursos superiores para o
desenvolvimento do município e região, e, dentro desta expansão, o curso superior de
Engenharia Agronômica foi elaborado para atender as necessidades desta grande
região agrícola que está em expansão e inovação tecnológica.
Sendo assim, o curso proporcionará a sociedade, crescimento tecnológico
aliado à academia, que contribuirá com incentivos técnicos e científicos, oferecendo
suporte no ambiente agrícola, pujando assim, o caráter econômico da atividade
agropecuária com intuito de oferecer maior diversidade em caráter regional, a qual
comporta a região de Catanduva.

27

Em relação à região de Catanduva, inserida da mesorregião de São José do Rio
Preto, é polo e sede da microrregião composta por 18 municípios e com cerca de
221.465 habitantes (Censo 2010/IBGE). A emancipação política foi instalada em 14 de
abril de 1918, com o nome descendente do Tupi Guarani “Caa-tâ-dyba” – mato
rasteiro, áspero e rústico. A cidade de Catanduva localiza-se na região noroeste do
Estado de São Paulo, distante 384 km da capital do estado e 850 km de Brasília. Sua
extensão territorial é de 293 km2, com taxa média de crescimento anual de 1,33 %,
taxa de urbanização de 99,2%, 111.914 domicílios, sendo 906 na zona rural e 3,54
habitantes por domicílio, densidade demográfica aproximada de 388,24 habitantes
por Km2 (Censo 2010/IBGE). Segundo dados do IBGE 2018, a população total de
Catanduva é de 121.210 habitantes, sendo 24,4% de 0 a 19 anos e 11,3% de idosos
(acima de 65 anos). A taxa de mortalidade infantil é de 16,9 por mil nascidos vivos e a
taxa de analfabetismo, de 4,69%. O município em 2015 (Fonte IBGE) apresentou um
Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) de 0,785, ocupando a 50ª posição entre
os 645 municípios do Estado de São Paulo e em 2014 contava com 85.647 eleitores.
A tabela 1 demonstra as características socioeconômicas na área de
abrangência geográfica do Centro Universitário Padre Albino - UNIFIPA em Catanduva
e municípios adjacentes (microrregião de Catanduva e cidades limítrofes composta
por: Catiguá, Elisiário, Embaúba, Itajobi, Marapoama, Novais, Palmares Paulista,
Paraiso, Pindorama).

Tabela 1. Características socioeconômicas de Catanduva e municípios adjacentes.
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1

Município
(*Raio de até 60 Km)

População
(IBGE)

2

IDHM

(PNUD)

Em mil habitantes

IDHM

EDUCAÇÃO
(PNUD)

**Ariranha

9.277

0,773

0,663

Bebedouro

77.627

0,780

0,735

Borborema

15.569

0,730

0,658

**Cajobi

10.287

0,734

0,674

*Catanduva

119.480

0,785

0,740

Cândido Rodrigues

2.780

0,789

0,762
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**Catiguá

7.603

0,751

0,676

**Elisiário

3.451

0,747

0,712

**Embaúba

2.481

0,730

0,641

Fernando Prestes

5.760

0,758

0,680

Ibirá

11.861

0,740

0,650

Irapuã

7.774

0,713

0,624

**Itajobi

15.177

0,730

0,644

**Marapoama

2.885

0,752

0,679

**Novais

5.313

0,719

0,634

Novo Horizonte

39.543

0,753

0,665

Olímpia

53.360

0,773

0,724

**Palmares Paulista

12.336

0,722

0,645

**Paraiso

6.290

0,749

0,668

**Pindorama

16.342

0,737

0,654

Pirangi

11.220

0,756

0,701

Sales

6.002

0,751

0,697

**Santa Adélia

15.178

0,760

0,702

**Severínia

16.646

0,715

0,638

**Tabapuã

12.103

0,735

0,666

Urupês

13.504

0,745

0,683

Uchôa

9,968

0,721

0,644

Vista Alegre do Alto

8.002

0,744

0,676

Total da região

***507.861

0,745

0,674

Total da microrregião

**248.559

0,744

0,670

1-População estimada. Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e estatística - Censo IBGE (2015). 2 e 3 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Fonte: Programa das nações unidas para o
desenvolvimento/PNUD – Censo do ranking PNUD (2010); *Raio de atuação de 60 km de distância de
Catanduva-SP; **Cidades que compõe a microrregião de Catanduva. ***População total das cidades
vizinhas no raio de atuação no município de Catanduva.

A cidade de Catanduva possui ampla infraestrutura urbana com 80% de
pavimentação, 93% de iluminação elétrica, 98% de cobertura de rede de esgoto, 100%
de abastecimento de água e telefonia comum e celular. O déficit habitacional não

29

ultrapassa 3%. O município conta também com clubes de Serviços 4 (quatro) Rotary
Clubs, Lions, 3 (três) Lojas Maçonicas e Soroptimista, que realizam trabalhos
filantrópicos e culturais junto à comunidade. Conta como patrimônio cultural a Igreja
Matriz de São Domingos, construída pelo Monsenhor Albino Alves da Cunha e Silva, na
década de 1920, com importante acervo do artista Benedito Calixto em seu interior.
São também fontes permanentes da cultura em Catanduva a Casa da Cultura,
a Estação Cultura, o Centro de Criação Artística e Popular "Antonio Figueiredo
Malheiros" (Casa do Artesão), a Pinacoteca Municipal "João Nasser", a Biblioteca
Municipal "Embaixador Macedo Soares", o Espaço Cultural "Professor Luis Carlos
Rocha" e o Espaço Cultural Nacional, o Museu Padre Albino, o Museu da Imagem e do
Som (MIS), o Museu Histórico "Governador Pedro de Toledo", o Museu da Cachaça no
Engenho Santo Mário. Outras opções culturais são Cine Lumière e o Teatro Municipal
"Aniz Pachá", os clubes recreativos da cidade - Clube de Tênis Catanduva, Clube de
Campo Catanduva, Clube Recreativo Higienópolis, Estádio Municipal "Silvio Salles",
Pista de Skate Municipal "César Perez Soto", Zoológico Municipal "Missina Palmeira
Zancaner", Conjunto Esportivo Municipal para a prática de atividades físicas e ginásios
de esportes localizados em bairros densamente populosos, além de boates e bares
distribuídos nas áreas centrais e periféricas. No Recinto de Exposições "João
Zancaner", são realizadas a Feira Comercial e Industrial de Catanduva (FECIC), e a Feira
da Alimentação de Catanduva (Alimentec).
O município conta com quatro Distritos Policiais, a Delegacia de Investigações
Gerais (DIG), a Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes (Dise), a Delegacia de
Defesa da Mulher (DDM), a Delegacia Seccional da Sub-Região de Catanduva e postos
de polícia comunitária. A cidade conta, ainda, com uma Cadeia Pública Municipal,
Delegacia de Serviço Militar, Tiro de Guerra, Guarda Civil Municipal, Corpo de
Bombeiros, Polícia Militar Florestal e o Batalhão da Polícia Militar (30º BPM/Interior).
Catanduva apresenta características de polo microrregional, com comércio,
setor de serviços e indústria, que tentam responder às demandas de consumo da
região. A agricultura é um dos pilares da economia catanduvense, situando-a como o
quarto maior pólo sucroalcooleiro do estado. É destaque da indústria catanduvense a
produção e o comércio de ventiladores, que a tornou conhecida como a "capital
nacional dos ventiladores". As fábricas da cidade são responsáveis por cerca 90% da
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produção nacional de ventiladores e empregam 60% da mão-de-obra ocupada na
indústria no município. Em quatro grandes indústrias de ventiladores, trabalham 2,8
mil metalúrgicos.
Na área educacional, Catanduva destaca-se como polo regional, com escolas
de educação infantil, de ensino fundamental e médio da rede pública e privada e do
ensino técnico com uma escola técnica estadual do Centro de Educação Estadual Paula
Souza, Senac e escolas técnicas privadas. Na educação superior são oferecidos cursos
superiores nas áreas de exatas, humanas e biomédicas, ministrados por instituições
privadas, sendo uma autarquia municipal e outra pertencente à Fundação Padre
Albino.
Sustentando-se numa política de socialização, consonante com a
responsabilidade social da Instituição Mantenedora, ao longo de aproximadamente
quatro décadas, consolidou instrumentos de inserção regional, promovendo uma
consistente interface com a comunidade local e regional.
A microrregião de Catanduva como elucidado na tabela 1, prima pela
facilidade de localização e distâncias relativamente curtas dos municípios em torno e
outros municípios adjacentes que se situam em um raio médio de 60 quilômetros (Km).
Está inserida em uma área composta por diversas culturas de interesse
econômico dentre as quais se destacam a cana-de-açúcar, citricultura (laranja, limão,
lima e tangerinas), amendoim, fumo, goiaba, manga e em menor quantidade a cultura
da soja, milho, tomate entre outras hortaliças, com características singulares
dependendo do ramo e atividade do município.
Estão presentes nesta região, grandes agroindústrias como usinas
sucroalcooleiras, suco-citrícolas e café solúvel, evidenciando assim grande diversidade
na econômica agrícola. Atualmente a região denomina-se por ser grande produtora do
setor sucroalcooleiro e energia, com diversas cidades ainda dependentes deste setor
economicamente.
Com grau de importância significativa, há também a atividade citrícola, que
permeia grande parte da região de Catanduva, sendo de importância na produção de
laranja e limão contando também com indústrias citrícolas que absorvem a produção
para destinação em suco concentrado e em menor escala suco em natura para
exportação e também mercado de mesa, a qual se destina no mercado interno.
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Há outras diversidades de culturas agrícolas, sendo significativas as produções
da goiaba, mamão, tomate, batata doce, fumo, soja, milho, amendoim e hortícolas em
geral. Além da atividade agrícola, conta-se também com a pecuária de corte e leiteira,
onde diversos pecuaristas se mantem dessa atividade nas adjacências dos municípios
vizinhos.
De conhecimento regional, os municípios de Catanduva, Ariranha, Itajobi,
Novais, Novo Horizonte, Paraiso, Palmares Paulista, Santa Adélia e Vista Alegre do Alto
detém grande parte agrícola em detrimento das usinas de cana-de-açúcar, dentre as
quais se destacam: a USINA SÃO DOMINGOS, USINA CATANDUVA, USINA COLOMBO,
NOBLE GROUP, USINA NARDINI, USINA ITAJOBI, USINA RUETTE, SÃO JOSÉ DA ESTIVA
E USINA SANTA ISABEL.
Também se destacam a produção citrícola, sendo a região de Catanduva,
Bebedouro, Itajobi, Marapoama, Paraiso, Pindorama, Severínia, Olímpia, Cajobi,
Fernando Prestes, Tabapuã e Urupês grandes produtoras de variedades como laranja
pêra-rio, valência, natal e limão Taiti (maiores produtores e exportadores do estado),
sendo este, muito produzido nos municípios de Itajobi e Marapoama. Destacam-se as
indústrias citrícolas nas adjacências de Catanduva: CITROSUCO, CUTRALE e ITACITRUS.
Além das indústrias canavieiras e citrícolas, encontra-se a indústria de
laticínio, a MATILAT muito tradicional e consolidada na região, do grupo NARDINI,
adquirindo a produção regional dos produtores, para fabricação de derivados do leite.
Na região, contamos com a presença da COCAM, empresa Americana que iniciou na
cidade nos anos 70, quando a região era grande produtora de Café, com produção de
café solúvel e descafeinado, absorvendo grande excedente dos cafeicultores do estado
de São Paulo e demais estamos.
Em Itajobi, Novo Horizonte, Vista Alegre, Embaúba e Pindorama além da
atuação de grande área da cana-de-açúcar, o município e adjacências oferecem opções
de pecuária com gado de corte e área de pastagens e também com algumas áreas de
produção de fruticultura como manga, goiaba e algumas áreas de hortaliças, como
tomate e alface. Também há a produção de fumo, muito cultivado nos municípios de
Itajobi e Marapoama e a cultura da soja e amendoim muito significativa na região de
Pindorama e Santa Adélia sempre em áreas de renovação de canaviais.
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Na região de Uchoâ e Ibirá, além da produção de cana-de-açúcar, há presença
de cafeicultores e produtores silvícolas de seringueira para produção de látex e
também a produção de Eucalipto para venda de madeira para indústria de papel e
celulose e em maior demanda de carvão vegetal e outros empregos indiretos.
Há também na região, várias revendas, cooperativas e associações que se
destacam no ambiente agrícola e que apoiam e orientam os produtores agrícolas,
sendo de grande importância econômica e que garantem assim, muitas formas de
emprego a classe agropecuária, dentre as quais se destacam: COOPERCITRUS, SAFRA
RICA, CIMOAGRO, KIMBERLIT, OURO SAFRA, COOPERCANA, ASSOCIAÇÃO DE
FORNECEDORES DE CANA DE CATANDUVA e FUNDECITRUS.
Na área de pesquisa e extensão rural, contamos com importantes instituições
de suporte, sendo: secretaria do meio ambiente de Catanduva; Secretaria de
Agricultura de Catanduva; CATI - Coordenadoria de Assistência Técnica e Integrada; e
a APTA – Agencia Paulista de Tecnologia dos Agronegócios que é vinculada ao IAC –
Instituto Agronômico de Campinas, situado na cidade de Pindorama que contribui para
grande demanda de pesquisa cientifica e tecnológica para o agronegócio do estado de
São Paulo.
É evidente que a região possui um setor agrícola diversificado, e por isso, o
avanço destes setores no agronegócio da região, exige um elevado nível de
profissionalização e constante investimento em tecnologia, a fim de alcançar maior
eficiência produtiva e oferta do mercado de trabalho. O crescimento da produção
exige cuidados especiais com a administração dos recursos de matéria prima e
estoques públicos e privados na entressafra, passando pela modernização da logística.
Para atender a esta demanda, o cultivo e a produtividade precisam crescer e a gestão
precisa avançar em eficiência, o que requer pesquisa na produção agropecuária,
técnica de plantio e investimentos em racionalização administrativa.
Nesse sentido, o Centro Universitário Padre Albino - UNIFIPA com intuito de
oferecer ensino de graduação de qualidade, visa gerar demanda ao curso de
Engenharia Agronômica para criar concepção e inovação no cenário agrícola regional,
modernizar e colocar à disposição da sociedade, profissionais que atuem em vários
setores agroindústrias. Com essa ideia, e com abrangência regional que o município de
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Catanduva opera, necessita colocarmos a frente da sociedade um curso que promova
a agricultura e fortaleça os aspectos de formação e crescimento do setor.
Contando com facilidade de mobilidade e infraestrutura, fica evidente a
elaboração do presente curso que comtemple a economia agraria, com finalidade de:
formar jovens profissionais que atuem em diversas frentes tecnológicas; preparar os
alunos para o mercado de trabalho; incentivar a tecnologia agrícola na região;
promover pesquisa e ser referência agronômica atuante na região.
Portanto, a demanda por Engenheiros Agrônomos é crescente, e com uma
população estimada em mais de 500 mil habitantes, fica evidente que o setor necessita
de educação superior que atue o profissional de Agronomia, a qual atenderá à
crescente necessidade de recursos humanos especializados nesses setores,
oferecendo uma formação e desenvolvimento de competências profissionais que
suprirão a região com mão de obra especializada em um segmento que representa sua
vocação econômica.
2.1.2 Objetivo do curso de Engenharia Agronômica

A missão do Centro Universitário Padre Albino – UNIFIPA mantida pela
Fundação Padre Albino, é oferecer, através do ensino superior, conhecimentos
científicos e tecnológicos aliados à sólida formação ética, moral e humanística à
população de Catanduva e região, contribuindo assim, para transformações sociais que
elevem o ser humano em busca da sua dignidade e realização pessoal.
Dessa forma, objetiva produzir, socializar e aplicar o conhecimento nos
diversos campos do saber, através da tríade ensino, pesquisa e extensão,
indissociavelmente articulados, de modo a contribuir para o desenvolvimento social e
econômico do País e do Estado de São Paulo e promover a formação integral do
profissionais-cidadãos e críticos-reflexivos, competente nos conhecimentos técnicos,
éticos e comprometidos efetivamente com as transformações sociais, políticas e
culturais e em condições de atuar nas diversas esferas mercadológicas de trabalho,
com ênfase na formação de Engenheiro Agrônomo que será denominado
profissionalmente.
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Portanto, o objetivo do curso de Engenharia Agronômica que difunde a
grande área de Ciências Agrárias, destina-se o compromisso de:

1) Garantir pela proposta curricular, que os conteúdos necessários para o
desenvolvimento das competências e habilidades estabelecidas nas Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCNs), garantam a qualidade da formação profissional em uma
dupla dimensão: a qualidade formal, que diz respeito ao conteúdo específico do curso,
e a qualidade social, que corresponde ao envolvimento crítico com os problemas da
sociedade e que os futuros Engenheiros Agrônomos obtenham conhecimentos sobre
estas com embasamento da teoria e prática da Agronomia;

2) Propiciar o desenvolvimento ao longo do curso, garantindo que o futuro
profissional faça-se conhecedor das necessidades do setor agropecuário,
harmonizando e contemporizando com as crescentes atualizações do setor, ao saber
de formação consolidado, estabelecendo a desejada interdisciplinaridade e inovação,
dentro de um contexto pedagógico e em relação à formação profissional em sintonia
com o mundo do trabalho e o mercado de trabalho;

3) Atuar no mercado de trabalho e projetar, coordenar, analisar, fiscalizar,
assessorar, supervisionar e especificar técnica e economicamente as atividades no
setor agropecuário e agroindustrializável que faça obter ganhos econômicos a classe
agrícola procurando atender aos conteúdos fundamentais de diferentes áreas,
abrangendo as disciplinas básicas de laboratório e as de conteúdo social, psicológico,
antropológico, filosófico, ambiental, pedagógico e metodológico. Quanto aos
conteúdos específicos, estes são inerentes ao conhecimento e à prática, enquanto
subsídios para a formação do profissional, que atuará no mercado de trabalho em um
mundo globalizado; nessa especificidade;

4) detectar problemas e propor soluções eficazes e ambientalmente corretas
no que tange o caráter conservacionista, propondo o uso de tecnologias e condições
para implantação sustentável, de modo a preservar os recursos naturais e manter uma
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relação benéfica com o meio ambiente buscando soluções mitigadoras no que tange a
problemática do setor agropecuário e ambiental;

5) realizar pesquisas, interpretar e analisar situações futuras que o senso
crítico e racional no final do curso, possa deixar para o futuro profissional, um trabalho
técnico de forma satisfatória e exemplar;

6) gerenciar propriedades rurais, capacitando os produtores a buscar
viabilidade econômica, ambiental e social para uma agricultura forte e competitiva
regionalmente.

7) realizar projetos nas diversas esferas agronômicas, como financiamentos
bancários, planos de safras, sistemas de irrigação, escoamento e vendas de comodities
agrícolas, perícias e avaliações de laudos e condutas amparados no conhecimento da
lei vigente em critérios ambientais, responsabilidade técnica, social e econômica;

8) atuar em todos os segmentos das cadeias produtivas do agronegócio, bem
como amparar os agricultores em meio a consultorias e diagnósticos eficazes para
solucionar problemas;

9) conduzir o futuro profissional, caso haja tendência às atividades de
docência, para capacita-lo à pesquisa e extensão no ensino técnico profissional ou
ensino superior;

10) disponibilizar ao mercado de trabalho, profissionais engajados e
comprometidos com o desenvolvimento social e econômico da classe agropecuária,
com intuito de gerar renda, padrão de produção e disposição para enfrentar os
desafios que surge no cotidiano e no futuro.

Nesse contexto, complementa as políticas de ensino e as ações do Centro
Universitário Padre Albino - UNIFIPA: adequar os currículos dos cursos de graduação
às Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Superior; Realizar estudos que
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apontem alternativas para a criação de novos cursos de graduação, segundo a vocação
da instituição; Promover o contínuo aperfeiçoamento dos Recursos Humanos e o
aprimoramento das condições materiais e pedagógicas dos cursos; Adotar medidas de
ajuste, correção e melhoria decorrentes da avaliação pelo ENADE; Tornar a pósgraduação “lato sensu” eixo dinâmico e revitalizador da melhoria da graduação, da
pesquisa e da extensão; Promover o intercâmbio com instituições de ensino do País e
do exterior; Ampliar a participação de professores e alunos em projetos de pesquisa;
Fortalecer ações extensionistas locais, regionais e nacionais, consolidando a IES como
prestadora de serviço à comunidade, por intermédio de programas e projetos
institucionais de extensão em parcerias com instituições públicas e privadas; Favorecer
a infraestrutura de atendimento ao docente visando a disponibilidade de alternativas
para o desenvolvimento de técnicas pedagógicas e introdução de novas tecnologias
em sintonia com o mundo do trabalho e o mercado de trabalho; Acompanhar e
atualizar, caso necessário, a matriz curricular do curso; Manter atualizado as
infraestrutura de ensino do curso na inserção de laboratórios, salas de aula e
biblioteca; Atualizar e informatizar as estruturas físicas do curso para melhorias da
função pedagógica de ensino; implementar atividades extracurriculares e extensão
como monitorias, pesquisas didático-cientificas, programas de iniciação cientifica (IC),
Gerar mecanismos de acompanhamento e diálogo com os egressos, por meio de sua
participação em atividades profissionais, sociais e culturais, como forma de integração
da instituição com a sociedade e de estabelecimento de indicadores para constante
melhoria de qualidade dos cursos oferecidos; Incentivar a qualificação docente;
Fortalecer os cursos existentes e implantar novos cursos de pós-graduação Lato sensu
e Strictu sensu; Aperfeiçoar o processo de avaliação institucional, como forma de
garantir os índices de qualidade de ensino; Acompanhar a implementação do plano de
carreira dos docentes; Medidas interdisciplinares que possam edificar a convivência
acadêmica entre os cursos no que tange a pesquisa e extensão.
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3

CORPO DISCENTE
3.1 Perfil do Egresso

O perfil de ingresso que se deseja no curso de Engenharia Agronômica está
proposto e convergente com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e com resolução
CNE/CES Nº1/ DE 2 DE FEVEREIRO DE 2006, que institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais (DCN,s) para o Curso de Agronomia ou Engenharia Agronômica.
O Engenheiro Agrônomo formado pelo Centro Universitário Padre Albino UNIFIPA obterá plenas condições de exercício profissional e apresentaram as seguintes
competências e habilidades:

I – formação científica e generalista que habilita o profissional a promover e
desenvolver tecnologia;

II – capacidade crítica, analítica e criativa na resolução de problemas, considerando
seus aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, com visão ética e
humanística, em atendimento às demandas da sociedade;

III – compreensão e melhoria da classe agrícola e de indivíduos, grupos sociais e
comunidade que delas se sustentam, com relação aos problemas tecnológicos,
socioeconômicos, gerenciais e organizacionais, bem como a utilização racional dos
recursos disponíveis, além de conservação o equilíbrio do ambiente;

IV – perfil estrategista e planejador para construir e realizar a melhor técnica de
produção, que seja viável economicamente a sociedade e ao setor.

V – prever de forma clara os objetivos e as tendências do setor agrícola.

O Engenheiro Agrônomo formado pelo Centro Universitário Padre Albino –
UNIFIPA apresentará como habilidade “sui generis”:
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a) projetar, coordenar, analisar, fiscalizar, assessorar, supervisionar e especificar de
forma técnica e economicamente viáveis, projetos para a agricultura familiar, para as
agroindustriais e o agronegócio, aplicando padrões, medidas e controle de qualidade;

b) conduzir vistorias, laudos periciais, avaliações técnicas, arbitramentos, laudos e
pareceres técnicos, com condutas, atitudes e responsabilidade técnica e social,
respeitando a fauna e a flora e promovendo a conservação e / ou recuperação da
qualidade do solo, do ar e da água, com uso de tecnologias integradas e sustentáveis
do ambiente;

c) atuar na organização e gerenciamento empresarial e comunitário interagindo e
influenciando nos processos decisórios de agentes e instituições, na gestão de políticas
setoriais;

d) atuar no processo e conhecimento para produção, conservação e comercialização
de alimentos, fibras e outros produtos agropecuários;

e) participar e atuar em todos os segmentos das cadeias produtivas do agronegócio e
da agricultura familiar;

f) desenvolver pesquisas, interpretar e chegar a resultados para solucionar problemas
atuais e antecipar-se aos futuros;

g) conduzir atividades de pesquisa e extensão no ensino técnico profissional ou ensino
superior;

h) enfrentar os desafios das rápidas transformações da sociedade, do mundo do
trabalho, adaptando-se a situações novas e emergentes e desenvolver parâmetros
regionais e adequações no âmbito regional para difusão de uma agricultura moderna
e eficaz;
Em suma, no exercício da profissão, o Engenheiro Agrônomo visará o
comprometimento com a agricultura e a pecuária, com o seu crescimento e a sua
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realização e, para isso, faz-se necessário caminhar a luz da ciência e da tecnologia,
implementando e ajudando o agronegócio e a agricultura no âmbito local, regional,
nacional e também no aspecto global.

3.2 Perfil do ingressante

O CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO - UNIFIPA pesquisa, no ato da
inscrição, o perfil do ingressante através de questionário com questões fechadas sobre
sua identificação, condição socioeconômica e cultural e, posteriormente, faz um
comparativo, acompanhando as prováveis mudanças.
As características que compõem o perfil dos ingressantes do ano de 2018 estão
assim delineadas: os discentes apresentam a faixa etária em média de 27 (vinte sete
anos) devido a média de alunos acima de 35 anos de idade. Há um percentual de
solteiros (60%) e casados (40%) compõe essa característica. Residem em grande
maioria em Catanduva e cidades vizinhas, em moradia própria com os pais ou outros
parentes. A renda familiar enquadra-se entre 03 (três) a 04 (quatro) salários mínimos,
trabalham em período integral e a contribuição familiar é parcialmente ou nenhuma e
não têm filhos.
Atualmente, o conhecimento em Informática é através do uso de programas
prontos e são usuários da Internet. O Inglês é a língua estrangeira que mais conhecem,
entretanto, com domínio básico. O ensino fundamental e o ensino médio foram
cursados em escola pública. A escolaridade dos pais, na maioria, é o ensino
fundamental incompleto. Em relação à leitura de livros, nos últimos doze meses leram
em média três livros. Quanto aos jornais, a leitura é feita ocasionalmente, a seção de
maior interesse é a de cultura, a revista Veja é lida com maior frequência. O esporte
preferido apresentou-se com a opção outro, seguido por vôlei; o tipo de música que
mais gostam pertence ao gênero sertanejo e a atividade que realizam nos momentos
de lazer é assistir TV. A escolha da faculdade foi pela qualidade e bom conceito e a
tradição dos cursos já implantados e pela promoção de um curso crescente em ciências
agrárias.
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3.3 Formas de acesso

As formas de acesso do aluno à UNIFIPA são por processos seletivos anuais de
ingresso e de transferência. A UNIFIPA têm uma Comissão Permanente de Processos
Seletivos de Ingresso e de Transferência para o acompanhamento e execução desses
eventos.

Processos seletivos de ingresso

Os processos seletivos de ingresso (vestibulares), pelas especificidades de seus
cursos, são distintos: um exclusivo para o curso de Medicina e outro para os demais
cursos. A juízo da Reitoria, os processos seletivos poderão ser executados por
instituição contratada para este fim.
O Edital, além de divulgar as normas regimentais que regulam o processo
seletivo, anunciará: os cursos para os quais será realizado; o número de vagas; as datas
de realização das provas; o período de inscrição; o valor da taxa de inscrição;
documentos exigidos para a inscrição; critérios de classificação; critérios de
desempate; local de inscrição; e o número e o tipo de questões.
A divulgação é feita pelos editais nos portais da IES, dos Cursos e da Vunesp
(curso de Medicina), e na mídia local e regional. Vagas remanescentes são oferecidas
num segundo processo seletivo e ainda em processos seletivos continuados, enquanto
houver possibilidade do candidato cumprir o mínimo de frequência, no ano letivo, do
curso pretendido.
A relação dos classificados à matrícula inicial, válida para todos os efeitos, será
oficialmente publicada pela Diretoria, mediante Edital. Os resultados do Processo
Seletivo são válidos apenas para o período letivo imediatamente subsequente à sua
realização, não sendo necessária a guarda da documentação dos candidatos, por prazo
superior ao do referido período letivo.
Não ocorrendo o preenchimento de todas as vagas, poderão ser realizados
novos processos seletivos de acordo com a legislação vigente para preenchimento das
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vagas remanescentes no período. A UNIFIPA se utiliza do PROUNI e ENEM como outras
formas de acesso.

Processo seletivo de transferência

Processo Seletivo de Transferência destina-se ao preenchimento de vagas nos
cursos da UNIFIPA para alunos de outras instituições de ensino, observando-se a
correlação de áreas entre o curso de origem e o pretendido. É regulamentado pelo
regimento e por editais específicos para cada curso.

3.4 Programas de apoio Psicopedagógico, financeiro e nivelamento

A UNIFIPA mantêm vários projetos e programas de apoio ao estudante, através
do Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE), Núcleo de Pesquisa (NPq), Núcleo de Extensão
(NEXT) e Núcleo de Pós-graduação (NPG).

Núcleo de Apoio ao Estudante – NAE:

O NAE coloca-se ao lado do aluno para oferecer apoio para suas atividades
acadêmicas e pessoais. Orientações individuais ou em grupo, palestras, cursos,
oficinas, bem como outras abordagens podem ser disponibilizados aos estudantes.
Cabe ao núcleo colaborar com uma formação profissional integrada ao bem estar
pessoal. A privacidade nas entrevistas e orientações é preservada sob sigilo, conforme
determina o código de ética profissional.

Apoio Psicológico

A UNIFIPA disponibiliza Espaço para que o estudante possa harmonizar suas
inquietações e objetivos pessoais com seus projetos estudantis e profissionais.
Considerando intensidade e diversidade de questões que caracterizam a vivência
acadêmica, procuramos oferecer condições para que em sua trajetória o aluno
encontre espaço para reflexão e amadurecimento.
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Apoio Pedagógico
Por meio do apoio pedagógico oferece-se suporte para que o aluno possa
desempenhar satisfatoriamente as atividades acadêmicas, possibilitando a ampliação
de suas potencialidades e superação de eventuais dificuldades encontradas durante o
processo de formação.
Apoio Cultural
O propósito do apoio cultural é favorecer a integração institucional, apoiando a
participação em atividades artísticas e culturais possibilitando o desenvolvimento de
canais de expressão e a criação de espaços que privilegiem a reflexão e o
enriquecimento do universo acadêmico e profissional do aluno.
Apoio Financeiro
A finalidade do apoio financeiro é orientar os estudantes sobre como racionalizar
o uso de seus recursos financeiros, oferecendo, acima de tudo, o direcionamento para
execução de uma boa gestão em finanças pessoais, que engloba além de outros
conteúdos, o planejamento orçamentário.
Apoio Jurídico
A finalidade do apoio jurídico é orientar e auxiliar os estudantes nas atividades do
cotidiano como cidadão ou cidadã suscetível de direitos e deveres a serem observados
diante das diversas situações que possam ocorrer. Agendamento aos serviços do NAE:
As entrevistas podem ser marcadas pelo e-mail nae@unifipa.com.br e nas secretarias
acadêmicas dos cursos da UNIFIPA.
Bolsas de estudos
As bolsas de estudos configuram-se como Programa de Apoio ao Estudante, nas
Políticas de Qualificação Discente da UNIFIPA. Há dois grupos de bolsas de estudos –
as acadêmicas e as não acadêmicas.
I. Bolsas de Mérito Acadêmico
As bolsas de mérito acadêmico são direcionadas às atividades de ensino, pesquisa
e extensão. A UNIFIPA tem regulamentado programa de bolsas de mérito acadêmico,
cujo número de beneficiados é estabelecido anualmente pela IES. (ANEXOS U e V do
PDI). Cabe às Coordenadorias dos Cursos de Graduação estabelecer, por meios de
editais, a seleção de alunos para as diferentes modalidades de bolsas. São modalidades
de Bolsas Acadêmicas:
II. Bolsa Estágio
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Modalidade de auxílio financeiro a alunos que prestarem serviço nos diversos
setores técnico-assistenciais da UNIFIPA e Fundação Padre Albino.
III. Bolsa Pesquisa
Modalidade de auxílio financeiro concedido a alunos que participarem de
programas de iniciação científica aprovados pela UNIFIPA com recursos próprios da
Instituição ou financiados por instituições públicas ou privadas, como fomento à
pesquisa.
IV. Bolsa Extensão
Modalidade de auxílio financeiro concedido a alunos que participarem de
programas de extensão universitária, que sejam aprovados pela UNIFIPA, com recursos
próprios da Instituição, ou financiados por instituições públicas ou privadas, como
fomento à extensão universitária.
V. Bolsa Monitoria
Modalidade de auxílio financeiro concedido a alunos que participarem de
programas de monitoria, nos seus respectivos cursos, de acordo com o Programa de
Monitoria.
VI. Bolsa Estágio Convênio
Modalidade de auxílio financeiro concedido a alunos que participarem de estágios
em instituições públicas e/ou privadas conveniadas com a UNIFIPA, cujos recursos
podem ser da própria Instituição ou financiados por instituições públicas ou privadas
partícipes dos convênios.
VII. Bolsa Alimentação
Modalidade de auxílio concedido a alunos do curso de Medicina, durante o
período de Internato, nos Hospitais-Escola da Fundação Padre Albino.
VIII. Bolsas não acadêmicas
As bolsas não acadêmicas destinam-se ao apoio a estudantes carentes, ao
atendimento a convenções coletivas de trabalho e outros programas praticados pela
Fundação Padre Albino.
IX. FIES
Financiamento Estudantil - A UNIFIPA adere ao FIES e os estudantes interessados
participam do processo de seleção dentro do calendário anual do programa.
X. PROUNI
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Programa governamental de bolsas destinado aos discentes com vigência e regras
em concordância ao MEC e a disponibilidade de oferta na instituição.

3.5 Organização de atividades estudantis

A UNIFIPA disponibiliza espaço físico adequado à convivência dos alunos, além
das salas de aula, valorizando o ambiente escolar e tornando-o mais atrativo, com
espírito universitário, a fim de fortalecer a sua vinculação ao curso e contribuir com as
entidades de representação estudantil na IES. A representação estudantil na UNIFIPA
está assegurada de forma regimental através da participação do aluno eleito por seus
pares, nos órgãos colegiados da Instituição (ANEXO X do PDI). São diretrizes da
Instituição, mediante a criação de novos cursos, ampliar novos espaços de estudos,
culturais e de convivência.

3.6 Acompanhamento do egresso

Dentre os vários indicadores de qualidade de uma Instituição de Ensino
Superior destacam-se os resultados de

investigações empíricas sobre o

acompanhamento da vida profissional e educacional de seus ex-alunos. O Centro
Universitário Padre Albino, por meio do Programa de Acompanhamento ao Egresso,
denominado REVER, tem como objetivo estreitar seu relacionamento com seus exalunos, de graduação e pós-graduação, desencadeando ações de aproximação,
contato direto e permanente, através de todas as formas de comunicação possíveis e
viáveis, incluindo um espaço online, na página principal do site.
Este programa expressará o compromisso do Centro Universitário com o seu
egresso numa relação de mão dupla mantendo os informados sobre notícias da sua
área de formação, informações científico-técnicas, eventos (jornadas, congressos,
cursos de atualização etc.), atividades de formação continuada, oportunidades, pósgraduação, perguntas a seu professor, além do contato com colegas da turma e o
egresso por sua vez representa o feedback do desempenho acadêmico institucional
por sua atuação no mercado.
De acordo com a política institucional, o programa tem como objetivos:
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 criar o banco de dados – Projeto REVER
 promover a manutenção do intercâmbio entre o Centro Universitário e os
egressos dos seus cursos;
 avaliar o nível de satisfação dos egressos com a formação acadêmica adquirida;
 avaliar a qualidade do ensino e adequação dos currículos à demanda do
mercado;
 levantar e analisar trajetórias profissionais;
 levantar e avaliar situações profissionais;
 acompanhar os alunos dos cursos de graduação do Centro Universitário que já
estão em contato com o
 mercado de trabalho; e
 saber da inserção, ou não, em programas de educação continuada (pósgraduação, cursos sequenciais e cursos de curta duração etc).
Desta forma, o Centro Universitário Padre Albino consegue manter contato
contínuo com os seus egressos. Para o presente curso de Engenharia Agronômica, o
egresso sempre participará com trocas de experiências entre a academia e o mundo
profissional na área de ciências agrárias com eventos de integração, apoio cientifico e
trocas de experiências entre o egresso e os acadêmicos do curso. Desta forma,
paramentamos e acompanhamos a tendência dos mercados e os mais variados perfis
profissionais nos anos subsequentes. As atividades dos egressos serão apoiados pela
instituição com programação aprovada entre os discentes e os egressos para eventos
técnicos e amostras voltada para a sociedade e comunidade em termos gerais.

4

PLANO PEDAGÓGICO E DIRETRIZES REGULAMENTADORAS
4.1 Metodologias regulamentadoras
As práticas pedagógicas devem sustentar valores como solidariedade, ética,

igualdade social, reconhecimento das diferenças, liberdade política e respeito à
natureza. Assim todos os cursos da UNIFIPA devem prever em seus projetos
pedagógicos competências que permitam aos alunos a apropriação de conhecimentos
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relevantes ao ser humano, associados às leituras críticas, de modo a permitir sua
inserção no mundo do trabalho e a continuação na vida acadêmica.
Na concepção metodológica presente no Projeto de Desenvolvimento
Institucional (PDI) tendo em vista, em termos objetivos, estabelecer a coerência entre
a concepção, objetivos, finalidades e a organização de forma a atender os aspectos
sociais da comunidade que é entendida como um eixo transversal que permeia todos
os atos constitutivos do processo de desenvolvimento e crescimento no contexto
educacional.
A Administração acadêmica, o Colegiado e a Coordenação, o Núcleo Docente
Estruturante (NDE/ISE) atuam de acordo com as normas estabelecidas no Estatuto e
Regimento da UNIFIPA, em consonância com o que estabelecem as diretrizes
curriculares nacionais do ensino superior, sem se desviar da missão estabelecida no
PDI.
A metodologia adotada foi sugerida pelo colegiado e está baseada na concepção
do curso, que visa formar um profissional crítico e preocupado com sua ação social, e
isto, não pode ser realizado com métodos utilizados em épocas passadas. As aulas são
pontuadas de ações que capacitam e promovem a construção dos conceitos
apresentados. Não se dispensa a teoria, pois a prática não pode ser realizada sem
fundamentação, contudo, adotam-se metodologias diferenciadas para os conteúdos
apresentados. É claro que cada metodologia está intrinsecamente relacionada ao
tema. Essas ações visam além de promover o processo ensino-aprendizagem do
graduando do curso de Enfermagem, demonstrar que elas podem ser aplicadas na
prática profissional futura. Além disso, nossas ações contemplam as sugestões dos
discentes. As mudanças da adequação metodológica do ensino e a concepção do curso
são baseadas no resultado da Avaliação Institucional, realizada anualmente pela
Comissão Própria de Avaliação – Pró-Avaliar (Sistema de Autoavaliação Institucional).
As Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação da UNIFIPA são
elaboradas tendo como princípio aperfeiçoar a estruturação dos cursos, com vistas a
permitir um melhor aproveitamento dos conteúdos ministrados. Dessa maneira,
permitem incentivar uma formação geral sólida, necessária para que o futuro
graduado possa vir a superar os desafios do exercício profissional e da produção de
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conhecimento. Permitem, ainda, desenvolver a formação e as competências
necessárias para a ação na área.
O curso de Engenharia Agronômica tem o objetivo de direcionar o planejamento
das atividades do curso e contribuir para melhorar as condições de desenvolvimento
destas atividades. Este projeto visa contribuir para a elevação da qualidade de ensino
e pesquisa em nossa instituição envolvendo os níveis técnico, científico, cultural e
intelectual. Como um projeto desta natureza necessita de constante avaliação e
reestruturação, consideramos esta etapa como um ponto de partida, onde as reflexões
levarão a concretizações futuras. Assim, a partir da origem de nosso curso e do
conhecimento da realidade, propomos um conjunto de objetivos, metodologias e um
elenco de conteúdos (ementas), que estarão sendo avaliados e reestruturados em
virtude da realidade docente e discente que compõem o curso. O currículo pleno do
curso foi elaborado como um instrumento que oferece ao aluno a oportunidade de
construir a sua formação ética, intelectual e profissional, por meio dos planos de
ensino de cada disciplina ou atividade, caracterizando-se, por uma orientação
permanente de estímulo ao raciocínio analítico, reflexivo, crítico e humanista.
De acordo com as Diretrizes curriculares disposto na resolução Nº 1 de 2 de
Fevereiro de 2006 (Artigo 2º) na integra dispõe que: “As diretrizes Curriculares para o
curso de Engenharia Agronômica ou Agronomia indicarão claramente os componentes
curriculares, abrangendo a organização do curso, o projeto pedagógico, o perfil
desejado do formando, as competências e habilidades, os conteúdos curriculares, o
estágio curricular supervisionado, as atividades complementares, o acompanhamento
e a avaliação bem como o trabalho de curso como componente obrigatório ao longo
do último ano do curso, sem prejuízo de outros aspectos que tornem consistente o
projeto pedagógico”.
Nesse disposto, o artigo 3º dispõe para as Diretrizes Curriculares Nacionais para
o curso de graduação em Engenharia Agronômica ou Agronomia são as seguintes:
§ 1º O projeto pedagógico do curso, observando tanto o aspecto do progresso
social quanto da competência científica e tecnológica, permitirá ao profissional a
atuação crítica e criativa na identificação e resolução de problemas, considerando seus
aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, com visão ética e
humanística, em atendimento às demandas da sociedade.
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§ 2º O projeto pedagógico do curso de graduação em Engenharia Agronômica
deverá assegurar a formação de profissionais aptos a compreender e traduzir as
necessidades de indivíduos, grupos sociais e comunidade, com relação aos problemas
tecnológicos, socioeconômicos, gerenciais e organizativos, bem como a utilizar
racionalmente os recursos disponíveis, além de conservar o equilíbrio do ambiente.
§ 3º O curso deverá estabelecer ações pedagógicas com base no
desenvolvimento de condutas e de atitudes com responsabilidade técnica e social,
tendo como princípios:
a) o respeito à fauna e à flora;
b) a conservação e recuperação da qualidade do solo, do ar e da água;
c) o uso tecnológico racional, integrado e sustentável do ambiente;
d) o emprego de raciocínio reflexivo, crítico e criativo; e
e) o atendimento às expectativas humanas e sociais no exercício das atividades
profissionais.
Artigo 4º, O curso de graduação em Engenharia Agronômica ou Agronomia
deverá contemplar, em seu projeto pedagógico, além da clara concepção do curso,
com suas peculiaridades, seu currículo e sua operacionalização, os seguintes aspectos:
I - objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas inserções
institucional, política, geográfica e social; II - condições objetivas de oferta e a vocação
do curso; III - formas de realização da interdisciplinaridade; IV - modos de integração
entre teoria e prática; V - formas de avaliação do ensino e da aprendizagem; VI - modos
da integração entre graduação e pós-graduação, quando houver; VII - incentivo à
pesquisa, como necessário prolongamento da atividade de ensino e como instrumento
para a iniciação científica; VIII - regulamentação das atividades relacionadas com
trabalho de curso de acordo com as normas da instituição de ensino, sob diferentes
modalidades; IX - concepção e composição das atividades de estágio curricular
supervisionado contendo suas diferentes formas e condições de realização, observado
o respectivo regulamento; e, X - concepção e composição das atividades
complementares. Parágrafo único. Com base no princípio de educação continuada, as
IES poderão incluir no Projeto Pedagógico do curso, o oferecimento de cursos de pósgraduação lato sensu, nas respectivas modalidades, de acordo com as efetivas
demandas do desempenho profissional.
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Artigo 5º O curso de Engenharia Agronômica deve ensejar como perfil: I - sólida
formação científica e profissional geral que possibilite absorver e desenvolver
tecnologia; II - capacidade crítica e criativa na identificação e resolução de problemas,
considerando seus aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, com
visão ética e humanística, em atendimento às demandas da sociedade; III compreensão e tradução das necessidades de indivíduos, grupos sociais e comunidade,
com relação aos problemas tecnológicos, socioeconômicos, gerenciais e organizativos,
bem como utilização racional dos recursos disponíveis, além da conservação do
equilíbrio do ambiente; e IV - capacidade de adaptação, de modo flexível, crítico e
criativo, às novas situações.
Artigo 6º, o curso de Engenharia Agronômica ou Agronomia deve possibilitar a
formação profissional que revele, pelo menos, as seguintes competências e
habilidades: a) projetar, coordenar, analisar, fiscalizar, assessorar, supervisionar e
especificar técnica e economicamente projetos agroindustriais e do agronegócio,
aplicando padrões, medidas e controle de qualidade; b) realizar vistorias, perícias,
avaliações, arbitramentos, laudos e pareceres técnicos, com condutas, atitudes e
responsabilidade técnica e social, respeitando a fauna e a flora e promovendo a
conservação e/ou recuperação da qualidade do solo, do ar e da água, com uso de
tecnologias integradas e sustentáveis do ambiente; c) atuar na organização e
gerenciamento empresarial e comunitário interagindo e influenciando nos processos
decisórios de agentes e instituições, na gestão de políticas setoriais; d) produzir,
conservar e comercializar alimentos, fibras e outros produtos agropecuários; e)
participar e atuar em todos os segmentos das cadeias produtivas do agronegócio; f)
exercer atividades de docência, pesquisa e extensão no ensino técnico profissional,
ensino superior, pesquisa, análise, experimentação, ensaios e divulgação técnica e
extensão; g) enfrentar os desafios das rápidas transformações da sociedade, do
mundo, do trabalho, adaptando-se às situações novas e emergentes. Parágrafo único.
O projeto pedagógico do curso de graduação em Engenharia Agronômica ou
Agronomia deve demonstrar claramente como o conjunto das atividades previstas
garantirá o perfil desejado de seu formando e o desenvolvimento das competências e
habilidades esperadas, bem como garantir a coexistência de relações entre teoria e
prática, como forma de fortalecer o conjunto dos elementos fundamentais para a
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aquisição de conhecimentos e habilidades necessários à concepção e à prática da
Engenharia Agronômica, capacitando o profissional a adaptar-se de modo flexível,
crítico e criativo às novas situações.
Artigo 7º, os conteúdos curriculares do curso de Engenharia Agronômica ou
Agronomia serão distribuídos em três núcleos de conteúdos, recomendando-se a
interpenetrabilidade entre eles:
I - O núcleo de conteúdos básicos será composto dos campos de saber que
forneçam o embasamento teórico necessário para que o futuro profissional possa
desenvolver seu aprendizado. Esse núcleo será integrado por: Matemática, Física,
Química, Biologia, Estatística, Informática e Expressão Gráfica.
II - O núcleo de conteúdos profissionais essenciais será composto por campos
de saber destinados à caracterização da identidade do profissional. O agrupamento
desses campos gera grandes áreas que caracterizam o campo profissional e
agronegócio, integrando as subáreas de conhecimento que identificam atribuições,
deveres e responsabilidades. Esse núcleo será constituído por: Agrometeorologia e
Climatologia; Avaliação e Perícias; Biotecnologia, Fisiologia Vegetal e Animal;
Cartografia, Geoprocessamento e Georeferenciamento; Comunicação, Ética,
Legislação, Extensão e Sociologia Rural; Construções Rurais, Paisagismo, Floricultura,
Parques

e

Jardins;

Economia,

Administração

Agroindustrial,

Política

e

Desenvolvimento Rural; Energia, Máquinas, Mecanização Agrícola e Logística;
Genética de Melhoramento, Manejo e Produção e Florestal. Zootecnia e Fitotecnia;
Gestão Empresarial, Marketing e Agronegócio; Hidráulica, Hidrologia, Manejo de
Bacias Hidrográficas, Sistemas de Irrigação e Drenagem; Manejo e Gestão Ambiental;
Microbiologia e Fitossanidade; Sistemas Agroindustriais; Solos, Manejo e Conservação
do Solo e da Água, Nutrição de Plantas e Adubação; Técnicas e Análises Experimentais;
Tecnologia de Produção, Controle de Qualidade e Pós-Colheita de Produtos
Agropecuários.
III - O núcleo de conteúdos profissionais específicos deverá ser inserido no
contexto do projeto pedagógico do curso, visando a contribuir para o aperfeiçoamento
da habilitação profissional do formando. Sua inserção no currículo permitirá atender
às peculiaridades locais e regionais e, quando couber, caracterizar o projeto
institucional com identidade própria.
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IV - Os núcleos de conteúdos poderão ser ministrados em diversas formas de
organização, observando o interesse do processo pedagógico e a legislação vigente.
V - Os núcleos de conteúdos poderão ser dispostos, em termos de carga horária
e de planos de estudo, em atividades práticas e teóricas, individuais ou em equipe, tais
como: a) participação em aulas práticas, teóricas, conferências e palestras; b)
experimentação em condições de campo ou laboratório; c) utilização de sistemas
computacionais; d) consultas à biblioteca; e) viagens de estudo; f) visitas técnicas; g)
pesquisas temáticas e bibliográficas; h) projetos de pesquisa e extensão; i) estágios
profissionalizantes em instituições credenciadas pelas IES; j) encontros, congressos,
exposições, concursos, seminários, simpósios, fóruns de discussões, etc.
Artigo 8º, o estágio curricular supervisionado deverá ser concebido como
conteúdo curricular obrigatório, devendo cada instituição, por seus colegiados
acadêmicos, aprovar o correspondente regulamento, com suas diferentes
modalidades de operacionalização.
§ 1º Os estágios supervisionados são conjuntos de atividades de formação,
programados e diretamente supervisionados por membros do corpo docente da
instituição formadora e procuram assegurar a consolidação e a articulação das
competências estabelecidas.
§ 2º Os estágios supervisionados visam a assegurar o contato do formando com
situações, contextos e instituições, permitindo que conhecimentos, habilidades e
atitudes se concretizem em ações profissionais, sendo recomendável que suas
atividades se distribuam ao longo do curso.
§ 3º A instituição poderá reconhecer atividades realizadas pelo aluno em outras
instituições, desde que estas contribuam para o desenvolvimento das habilidades e
competências previstas no projeto de curso.
Artigo 9º, as atividades complementares são componentes curriculares que
possibilitem, por avaliação, o reconhecimento de habilidades, conhecimentos,
competências e atitudes do aluno, inclusive adquiridos fora do ambiente acadêmico.
§ 1º As atividades complementares podem incluir projetos de pesquisa,
monitoria, iniciação científica, projetos de extensão, módulos temáticos, seminários,
simpósios, congressos, conferências e até disciplinas oferecidas por outras instituições
de ensino.
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§ 2º As atividades complementares se constituem de componentes curriculares
enriquecedoras e implementadoras do próprio perfil do formando, sem que se
confundam com o estágio supervisionado.
Artigo 10º, o trabalho de curso é componente curricular obrigatório, a ser
realizado ao longo do último ano do curso, centrado em determinada área teóricoprática ou de formação profissional, como atividade de síntese e integração de
conhecimento e consolidação das técnicas de pesquisa.
A instituição deverá emitir regulamentação própria, aprovada pelo seu Conselho
Superior Acadêmico, contendo, obrigatoriamente, critérios, procedimentos e
mecanismo de avaliação, além das diretrizes e das técnicas de pesquisa relacionadas
com sua elaboração.
Artigo 11º, a carga horária dos cursos de graduação será estabelecida em
Resolução específica da Câmara de Educação Superior.
Artigo 12º. As Diretrizes Curriculares Nacionais desta Resolução deverão ser
implantadas pelas instituições de educação superior, obrigatoriamente, no prazo
máximo de dois anos, aos alunos ingressantes, a partir da publicação desta.
Parágrafo único. As IES poderão optar pela aplicação das DCN aos demais alunos
do período ou ano subsequente à publicação desta.
Artigo 13º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário, expressamente a Resolução CFE nº 6/84.
Contextualizando as prerrogativas da DCN,s no processo de construção de
conhecimento a prática necessita ser reconhecida como eixo a partir do qual se
identifica, questiona, teoriza e investiga os problemas emergentes no cotidiano da
formação. É da realidade que se retiram os elementos que conferirão significado à
estrutura curricular, conteúdos e estratégias de ensino e aprendizagem alicerçadas na
prática, na forma em que esta se pregonize no contexto real das profissões,
possibilitando que o processo de construção do conhecimento ocorra contextualizado
ao futuro exercício profissional.
Nesta vertente, o currículo do Curso de Graduação em Engenharia Agronômica
foi construído com três grandes eixos temáticos, a saber: Ciências Biológicas; Ciências
Exatas; Ciências Humanas e Sociais, Ciência da Engenharia e Agronomia. A ciência da
Engenharia e Agronomia comtempla as áreas profissionalizantes do curso com maior
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grau de complexidades interrelacionadas no campo de atuação do Engenheiro
Agrônomo.
Em 2018 o Curso de Agronomia/Engenharia Agronômica da UNIFIPA é oferecido
no período noturno com 60 vagas, e a matrizes vigente e aprovado pelo Colegiado de
Curso e Núcleo Docente Estruturante.
A matriz curricular de 2018, implantada na 1ª série de 2018 com carga horária
de 4.180 horas, integralização em 05 anos, utilizando-se do ensino híbrido.
Desde 2010, a disciplina de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) é oferecida aos
alunos de todos os cursos de bacharelado da UNIFIPA, incluindo no ingresso deste
curso oferecido incialmente no ano de 2018, como optativa, com carga horária de 40
horas, cumprindo exigência legal e permitindo maior interação do corpo discente aos
portadores de necessidades especiais. A carga horária de LIBRAS não integra a carga
horária total do curso.
O curso de Agronomia/Engenharia Agronômica Busca formar o profissional com
postura transformadora em qualquer nível de desenvolvimento dos programas
inseridos no âmbito acadêmico-comunitário atendendo aos princípios da
universalidade, integralidade e equidade. Na UNIFIPA, o ensino, a pesquisa e a
extensão são vistos como indissociáveis e interdependentes. O ensino está presente
na formação do pesquisador e nas atividades extensionistas do Centro Universitário.
As atividades de extensão promovem a difusão do conhecimento com ações
comunitárias de caráter permanente e coerentes com o processo de formação da
Universidade e aproxima os estudantes da realidade local e regional.
Diante dessas explanações, o curso o visiona o aprimoramento da relação
ensino-aprendizagem, a pesquisa multidisciplinar e o oferecimento de atividades de
extensão à comunidade, aliados a uma oferta intermitente de atividades
complementares, estágio supervisionado e atividades assistenciais em laboratórios
especializados implementados nos primeiros anos do curso buscando o entendimento
e fundamentação teórico-prático.
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4.2 Flexibilização curricular e inovações

A modalidade de Educação a Distância (EAD) possibilitou a flexibilidade de
tempo e lugar e, também, um trabalho através das redes colaborativas de
aprendizagem. Nesse sentido, as redes de aprendizagem são um sistema aberto
dinâmico, flexível, no qual os integrantes do grupo podem interagir para atingir um
objetivo comum: a construção do conhecimento.
O Decreto Nº 5.622, de 19/12/2005, regulamentou o Art. 80 da LDB, definindo
a Política Oficial de Educação a Distância no País, estabelecendo as Diretrizes e Bases
da Educação Nacional. Neste Decreto, a educação a distância caracteriza-se como
modalidade educacional à medida que há a mediação didático-pedagógica nos
processos de ensino e aprendizagem através da utilização de Tecnologias Digitais de
Informação e Comunicação (TDIC) com estudantes e professores, e através do
desenvolvimento de atividades educativas em lugares ou tempos diversos.
Em 2016, a Portaria MEC Nº 1.134 revogou a Portaria Nº 2.253/2004 e aplicou
o termo “modalidade à distância” para se referir aos momentos não presenciais. No
caso específico da adoção de 20% da carga horária total de um curso ou de uma
disciplina na modalidade “a distância” significa, obviamente, que possuirá
características específicas, tais como, o emprego de tecnologia de educação a
distância, em que a ação educativa poderá se dar em tempos diferentes, onde os
espaços físicos são distintos, mas há sincronicidade e maior autonomia do estudante.
Pela experiência profissional, encontramos Instituições de Ensino Superior que
utilizam os 20% a distância em toda carga horária da disciplina, outras distribuem os
20% para cada disciplina dos cursos.
Assim, neste artigo apresentaremos a estruturação de uma Instituição de Ensino
Superior diante desta Legislação. Para trabalhar na modalidade a distância, os
docentes e discentes da UNIFIPA passarão a adquirir novas competências, conhecendo
as ferramentas para obter habilidade e adequação em uma linguagem que em seus
Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) a efetivação desta Portaria seja reformulada
para lidar com essa nova realidade sendo avaliada e processada da melhor forma para
o aprendizagem. A Instituição pesquisada está localizada em Maceió, Alagoas, possui
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50 anos de sua fundação e hoje conta com cinco cursos presenciais de bacharelado em
Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina e Terapia Ocupacional, e quatro
cursos presenciais tecnológicos em Radiologia, Segurança no Trabalho, Sistemas para
Internet e Tecnologia em Alimentos.
O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2015-2019) assegura que “os
cursos presenciais de graduação, já reconhecidos, ofertados pela IES terão a
oportunidade de implantar até 20% (vinte por cento) do total de sua carga horária na
modalidade EAD” (ALAGOAS, p. 29). A educação a distância é vista como uma
possibilidade de superar modelos pedagógicos e curriculares tradicionais com vista a
incentivar a autonomia do aluno, respeitando seu ritmo de aprendizagem, delegando
ao estudante maior responsabilidade por sua aprendizagem, e propiciando novas
formas de aquisição do conhecimento (ROMÃO; NUNES, 2013).
Dentro de seu Projeto Pedagógico Institucional (PPI), a Instituição entende que
para a eficácia da introdução do modelo a distância nos cursos presenciais, faz-se
necessária a capacitação inicial e continuada do corpo técnico administrativo e
docente, com o objetivo de proporcionar condições teórico-metodológicas suficientes
para o desenvolvimento dessas atividades pedagógicas. E uma das metas dentro da
produção de materiais pedagógicos é a ativação das disciplinas presenciais no AVA
Moodle com material didático online para assegurar o cumprimento dos 20% da carga
horária a distância dispostos no PDI.
Os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) da referida instituição para os cursos
de

Fisioterapia

e

Medicina,

já

preveem

o

desenvolvimento

de

aulas

predominantemente presenciais, mas podendo ter até 20% de sua carga horária de
forma não-presencial através do uso das Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação (TDIC), e com o apoio do Núcleo de Educação a Distância da instituição.
Os demais cursos estão passando pelo processo de atualização dos PPC’s para
adequação às mudanças da legislação. Para que essa política de implantação da
modalidade a distância nos cursos presenciais em 20% de sua carga horária tenha
eficácia, a Instituição vem desenvolvendo capacitações com toda comunidade
acadêmica para adquirirem habilidades na plataforma Moodle.
Nesse sentido, o Centro Universitário Padre Albino – UNIFIPA trabalha na
implantação de forma eficaz e contundente para paramentar docente e discente dos
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cursos oferecidos na instituição para que os conteúdos programáticos, projetos,
metodologias de ensinos sejam compreendidos de forma clara, objetiva e sobretudo
participativa foco no ensino de qualidade e eficiente, colaborando assim, com a
crescente vertente de disponibilidade e flexibilidade no aprendizagem e autonomia na
busca por conhecimento da melhor forma ao discente dos cursos da UNIFIPA.

4.3 Matriz curricular

1º ANO
1º PERÍODO
DISCIPLINAS

H.A

C.H

BIOLOGIA CELULAR

72

60

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL - I

72

60

GENÉTICA GERAL

72

60

INTRODUÇÃO À ENGENHARIA AGRONÔMICA

72

60

MORFOLOGIA VEGETAL

72

60

QUÍMICA GERAL

72

60

TOTAL

432

360

DISCIPLINAS

H.A

C.H

BIOQUÍMICA

72

60

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL - II

72

60

FÍSICA GERAL

72

60

GEOLOGIA E MINERALOGIA

72

60

INFORMÁTICA APLICADA

48

40

QUÍMICA ANALÍTICA

72

60

SISTEMÁTICA VEGETAL

72

60

ZOOLOGIA GERAL

48

40

TOTAL

528

440

2º PERÍODO

C.H; CARGA HORÁRIA EM 60 MINUTOS
H.A; HORA AULA EM 50 MINUTOS
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2º Ano
3º PERÍODO
DISCIPLINAS

H.A

C.H

ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMAL

48

40

ECOLOGIA E GESTÃO AMBIENTAL

72

60

ESTATÍSTICA

48

40

FÍSICA DOS SOLOS

72

40

FISIOLOGIA VEGETAL

72

60

METODOLOGIA CIÊNTIFICA

48

40

MICROBILOGIA E BIOTECNOLOGIA AGRÍCOLA

72

60

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA EM ENGENHARIA

48

40

TOTAL

480

380

H.A

C.H

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO

48

40

ENTOMOLOGIA GERAL

72

60

ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL AGRÍCOLA

72

60

FITOPATOLOGIA GERAL

72

60

INTRODUÇÃO À ECONOMIA

48

40

MÁQUINAS E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

72

60

FORRAGICULTURA E PASTAGEM

48

40

QUÍMICA E FERTILIDADE DO SOLO

72

60

TOTAL

504

420

4º PERÍODO
DISCIPLINAS
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3º Ano
5º PERÍODO
DISCIPLINAS

H.A

C.H

ADUBOS E NUTRIÇÃO DE PLANTAS

72

60

AGROMETEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA AGRÍCOLA

48

40

DOENÇAS DAS CULTURAS AGRÍCOLAS

72

60

MELHORAMENTO VEGETAL

48

40

HIDRÁULICA APLICADA

72

60

MANEJO DE ANIMAIS ZOOTÉCNICOS I

72

60

NUTRIÇÃO ANIMAL

48

40

TOPOGRAFIA GERAL

72

60

TOTAL

504

420

H.A

C.H

FRUTICULTURA I

72

60

IRRIGAÇÃO E DRENAGEM

72

60

MANEJO DE ANIMAIS ZOOTÉCNICO II

48

40

OLERICULTURA

72

60

PRAGAS DAS CULTURAS AGRÍCOLAS I

48

40

TECNOLOGIA E PRODUÇÃO DE SEMENTES

72

60

TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO

72

60

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO I

72

60

TOTAL

528

440

6º PERÍODO
DISCIPLINAS

59

4º Ano
7º PERÍODO
DISCIPLINAS

H.A

C.H

CONTROLE DE PLANTAS INVASORAS E DANINHAS

48

40

CULTURA DAS PLANTAS DE CEREAIS

72

60

CULTURA DAS PLANTAS PRODUTORAS DE ENERGIA

72

60

CULTURAS DAS PLANTAS PRODUTORAS DE FIBRAS E EXTRATIVAS

72

60

FRUTICULTURA II

48

40

PRAGAS DAS CULTURAS AGRÍCOLAS II

48

40

SILVICULTURA E MANEJO DE ESPÉCIES FLORESTAIS

72

60

TECNOLOGIA DA PRODUÇÃO DO AÇÚCAR E ÁLCOOL

48

40

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO II

72

60

TOTAL

552

460

H.A

C.H

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO RURAL

48

40

AUTOMATIZAÇÃO E ENERGIA RENOVÁVEL NA AGRICULTURA

48

40

CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÕES RURAIS

72

60

CULTURAS DAS PLANTAS OLEAGINOSAS

72

60

CULTURAS DAS PLANTAS ESTIMULANTES E MEDICINAIS

48

40

FISIOLOGIA DE PÓS-COLHEITA

48

40

FLORICULTURA E PAISAGISMO

48

40

MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E BACÍAS HIDROGRÁFICAS

72

60

TECNOLOGIA DOS PRODUTOS AGROINDUSTRIALIZADOS

48

40

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO III

72

60

TOTAL

576

480

8º PERÍODO
DISCIPLINAS

60

5º Ano
9º PERÍODO
DISCIPLINAS

H.A

C.H

ANÁLISE E GESTÃO DA QUALIDADE AGROINDUSTRIAL

72

60

DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SÓCIO-CULTURAL (E.A.D)

48

40

EXTENSÃO RURAL E POL. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (E.A.D)

48

40

GEOPROCESSAMENTO E GEORREFERENCIAMENTO RURAL

48

40

GESTÃO E EMPREENDORISMO DO AGRONEGÓCIO

48

40

SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA

48

40

ÉTICA E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL (E.A.D)

48

40

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

48

40

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO IV

72

60

TOTAL

480

400

DISCIPLINAS

H.A

C.H

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO V

552

460

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

120

100

TOTAL

672

600

10º PERÍODO

CARGA HORÁRIA TOTAL PARA INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO
DISCIPLINAS FORMADORAS

4272

3560

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

120

100

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO

840

700

TOTAL DE INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO

5323

4360

LIBRAS (SEMI – PRESENCIAL)

48

40

LINGUA PORTUGESA (SEMI – PRESENCIAL)

48

40

LINGUA INGLESA (SEMI – PRESENCIAL)

48

40

PRÁTICAS DESPORTIVAS (SEMI – PRESENCIAL)

48

40

DISCIPLINAS OPTATIVAS

61

CARGA HORÁRIA TOTAL COM DISCIPLINAS OPTATIVAS
DISCIPLINAS FORMADORAS

4272

3560

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

120

100

ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO

840

700

DISCIPLINAS OPTATIVAS

192

120

TOTAL DE INTEGRALIZAÇÃO

5424

4480

A Matriz curricular do curso de Engenharia Agronômica contribui para a
formação generalista e com critérios propostos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais
vigente para o curso de Engenharia Agronômica ou Agronomia de acordo com a
resolução e de acordo ao Plano Pedagógico de Curso: Carga horária total de 4360 horas
e 4480 horas com as disciplinas optativas
Com a flexibilização e inovações tecnológicas, as disciplinas do curso de
Agronomia/Engenharia Agronômica oferecerá em algumas disciplinas o caráter
semipresencial e aprendizagem a distância. Nesse sentido, as disciplinas ofertadas em
caráter semipresencial ou E.A.D são deliberadas e aprovadas no colegiado de curso
(C.C) e Núcleo Docente Estruturante (NDE).

RESOLUÇÃO Nº 1, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2006
Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em
Engenharia Agronômica ou Agronomia e dá outras providências. (Integra do
documento do Ministério da Educação/Conselho Nacional de Educação/Câmara de
Educação Superior. Publicado D.O.U em 03/02/2006, Seção I, pág. 31-32)

RESOLUÇÃO Nº 3 CES/CNE DE 02 DE JULHO DE 2007
Estabelece carga horária mensurada em horas aulas
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4.4 Plano de ensino (ANEXO I)
4.5 Representação gráfica dos perfis
O Curso de Bacharelado em Engenharia Agronômica da UNIFIPA está
estruturado com base nos seguintes eixos articuladores:
I - Ciências Exatas - incluem-se os processos, os métodos e as abordagens
físicos, químicos, matemáticos e estatísticos como suporte à Engenharia Agronômica
e na grande área de Ciências Agrárias.
II - Ciências Biológicas - incluem-se os conteúdos de bases moleculares e
celulares dos processos normais vegetais e animais, da estrutura e função dos tecidos,
órgãos, sistemas e aparelhos, bem como processos bioquímicos, microbiológicos,
zoológicos, fitopatógenos, entomológicos e em genética molecular em todo
desenvolvimento do processo de disciplinas inerentes a Ciências Agrárias em especial
a Engenharia Agronômica.
III - Ciências Humanas – incluem-se os conteúdos referentes às diversas
dimensões da relação indivíduo/sociedade, contribuindo para a compreensão dos
determinantes sociais, culturais, comportamentais, psicológicos, ecológicos, éticos e
legais e conteúdos envolvendo a comunicação, a informática, a economia e gestão
administrativa em nível individual e coletivo inerentes ao curso de Engenharia
Agronômica.

A) Representação gráfica dos perfis em relação ao núcleo Básico, conteúdos
profissionais essenciais e profissionais específicos.
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B) Representação da matriz curricular geral
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C) Tabela das disciplinas pelos perfis associados
Núcleos

Disciplinas

BÁSICOS

Calculo diferencial e integral I
Calculo diferencial e integral II
Física Geral
Química geral
Química analítica
Estatística
Biologia celular
Morfologia vegetal
Sistemática vegetal
Bioquímica
Anatomia e fisiologia animal
Zoologia geral
Geologia e Mineralogia
Introdução a Engenharia Agronômica
Metodologia Científica

CONTEÚDOS
PROFISSIONAIS
ESSENCIAIS

Ecologia e gestão ambiental
Química e Fertilidade do Solo
Física dos Solos
Fisiologia vegetal
Microbiologia e biotecnologia Agrícola
Representação gráfica em engenharia
Classificação do solo
Entomologia geral
Estatística Experimental Agrícola
Fitopatologia
Introdução à Economia
Maquinas e Mecanização Agrícola
Hidráulica Aplicada
Topografia geral
Direitos Humano e Desenvolvimento Sociocul.
Forragicultura e Pastagem
Agrometereologia e Climatologia Agrícola
Doenças das culturas
Manejo de animais Zootécnicos I
Nutrição Animal
Manejo de animais Zootécnicos II
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CONTEÚDOS
PROFISSIONAIS
ESPECÍFICOS

Fruticultura I
Adubos e Nutrição de Plantas
Irrigação e Drenagem
Olericultura e Horticultura
Pragas das Culturas Agrícolas I
Tecnologia e Produção de Sementes
Tratamento Fitossanitário
Controle de Plantas Daninhas e Invasoras
Cultura das Plantas Cereais
Culturas das Plantas produtoras de Energia
Cultura das Plantas Produtoras de Fibra e Extrativas
Fruticultura II
Pragas das Culturas Agrícolas II
Silvicultura e Manejo Florestal
Tecnologia de Produção do Açúcar e Álcool
Administração e Planejamento Rural
Automatização e Energia Renovável na agricultura
Construção e Instalação Rurais
Culturas das Plantas Oleaginosas
Culturas das Plantas Estimulante e Medicinais
Fisiologia de Pós Colheita
Floricultura e Paisagismo
Manejo e Conservação dos Solos e Bacias Hidrográficas
Tecnologia dos Produtos Agroindustrialiazados (TPA)
Analise da Gestão da Qualidade Agroindustrial
Extensão Rural e Políticas de Desenvolvimento Agrário
Geoprocessamento e Georeferenciamento Rural
Gestão e Empreendedorismo Agrícola
Sistema de Produção Agrícola
Ética e Legislacao Profissional
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
Atividades Complementares
Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório

4.6 Regulamento para Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório

O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório terá como objetivo favorecer
a interação entre a teoria ministrada na Faculdade e a prática profissional

66

proporcionando uma visão da profissão holística, da realidade social e do mercado de
trabalho em ciências agrárias ou áreas correlatas.
Cada aluno será orientado por um Supervisor de Estágio, sendo este, um
membro do núcleo de docentes designado pelo Coordenador de Curso, que auxiliará
pela documentação, verificação, relatórios e afins. Com finalidade de:
i) Esclarecer aos alunos os objetivos do Estágio Curricular Supervisionado, a
forma de avaliação e as metodologias a serem empregadas;
ii) Atuar na orientação e formalização termos de estágios e convênios com
empresas que ofertam estágios.
iii) Elaborar, junto com cada aluno, o programa de aprendizado profissional e
os planos de atividades que serão desenvolvidos no decorrer do estágio;
iv) Avaliar as condições do campo de Estágio.
No campo de Estágio, o discente deve ser acompanhado por um Supervisor, cuja
função consiste em:
v) Acompanhar o desenvolvimento do trabalho e a execução do cronograma
proposto;
vi) Orientar o estagiário para um bom aproveitamento das atividades;
vii) Conferir e assinar o Relatório Final elaborado pelo estagiário.
Após a finalização do estágio supervisionado, o supervisor avaliará o
aproveitamento do aluno nas atividades desenvolvidas mediante a assiduidade,
cumprimento de prazos e relatórios desenvolvidos. Será avaliado com nota-escala de
0 a 10, sendo que, a nota-escala igual ou maior que 7,0 estará aprovado na atribuição
do Estágio Curricular Supervisionado.
Sendo aprovado, o estágio irá contabilizar o total de integralização dos créditos
em disciplinas, comprovado no prontuário do aluno para finalização do curso Bacharel
em Engenharia Agronômica. Ressalta-se que para o ingresso do nos estágios o aluno
obrigatoriamente necessita de anexar um seguro de vida no ato do convênio, caso
contrário, torna-se impeditivo iniciar ou prosseguir no processo e contratação dos
termos em ambas as partes (concedente e concedido).
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4.6.1 Documentação para o Estágio Curricular Supervisionado
Obrigatório (ANEXO II)

4.7 Regulamento para Atividades Complementares

As atividades complementares fazem-se necessário para a integralização dos
créditos e tem por finalidade promover o “leque” de horizontes do aluno, sendo que,
coloca-os em participações extra sala de aula, incentivando a profissionalização e
proporcionando ao aluno, afinidade didática, prática, mercadológica, técnica e
acadêmica.
Sendo assim, o aluno poderá realizar as atividades complementares nas
seguintes frentes:
I)

Participação de eventos técnicos

II)

Participação de congressos e cursos

III)

Organização de eventos

IV)

Monitorias de disciplinas

V)

Publicação de trabalhos científicos e acadêmicos

VI)

Dentre outras atividades com certificados comprobatórios que preconiza o
desenvolvimento e aprimoramento em práticas e ciência agronômicas

Quadro de modalidades de atividades complementares.

Atividade (A.T)
Monitoria no curso de Engenharia Agronômica

Equivalência em
horas de A.T
1 monitoria = 10
horas

Iniciação científica (IC) com bolsa

1 IC/ano = 10
horas

Iniciação científica sem bolsa

1 IC/ano = 10
horas

Apresentação de trabalho e publicação de resumo como 1o
autor em congressos e similares

1 trabalho = 5
horas
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Apresentação de trabalho e publicação de resumo como 2o
autor em diante em congressos, iniciação científica e similares

1 trabalho = 2
horas

Participação em eventos de Congressos sem apresentação de
1 evento = 2 horas
trabalho mas como ouvinte com comprovação de certificado
Trabalho publicado em revista indexada nas seguintes bases:
ISI, SCOPUS, SCIELO, CAB, AGRIS, BIOSES como 1 o autor

1 trabalho = 5
horas

Trabalho publicado em revista indexada nas seguintes bases:
ISI, SCOPUS, SCIELO, CAB, AGRIS, BIOSES como 2o autor em
diante

1 trabalho = 5
horas

Participação do Diretório Acadêmico como membro atuante
1 evento = 5 horas
por evento
Participação em grupos de estudos com apresentação de
relatório e certificado

1 relatório e
certificado
= 5 horas

Participação em programas de extensão com apresentação de
relatório e certificado

1 relatório e
certificado = 5
horas

Trabalho voluntário com apresentação de certificado e
relatório (não exceder mais que dois trabalhos voluntários)

Até 10 horas por
trabalho
voluntário

Organização de eventos com apresentação de certificado e
1 evento = 2 horas
relatório
Participação de eventos técnicos, palestras, dia de campo e
minicursos de curta duração

1 participação = 2
horas

* As horas designadas nas atividades complementares são de inteira responsabilidade
da organização de cada evento. Dependendo da atividade complementar, local e
instituição promotora do evento, que certifique uma atividade designando o total de
horas por certificação, destes somente será utilizado para fins de contabilidade de A.T
até 5 horas.
4.7.1 Documentação

para

contabilização

das

Atividades

Complementares (ANEXO III)

4.8 Elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
O trabalho de conclusão de curso em Engenharia Agronômica do Centro
Universitário Padre Albino – UNIFIPA é de caráter obrigatório para integralização dos
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créditos. Tem por finalidade, promover o aluno para a visão crítica e investigativa,
imputando metodologias cientificas na formação profissional. O TCC compreende a
atividade de interesse do aluno em desenvolver um projeto de pesquisa que perfaça:

a) Alçar ideias de pesquisas cientificas para solução de problemas.
b) Colocar em pratica atividades intelectuais que visem uma formação
crítica de determinada frente de atuação em ciências agrárias
c) Reafirmar ou adaptar novas condições agrícolas, com novas técnicas ou
novos sistemas de produção, desenvolvidas pelo caráter técnicocientifico.
d) Elaboração de laudos, metodologias e resultados que não só beneficiem
a sociedade acadêmica, mas a sociedade em geral, melhorando assim,
um nicho de mercado e comunidade no ambiente agrícola.

O trabalho de conclusão de curso deverá ser realizado com a orientação de
um docente do curso de Engenharia Agronômica ou áreas correlatas que caracterizará
a área de escolha do trabalho acadêmico a ser apresentado dentro da área de ciências
agronômicas em concordância com a área de atuação do docente.
No 10º período, último ano que permeia o último Estágio Curricular
Supervisionado Obrigatório, também se dará o período de apresentação do Trabalho
de Conclusão de Curso. O aluno só estará apto a apresentar o TCC se todas as
disciplinas que integralizam os créditos estiverem finalizadas, em conjunto com as
atividades complementares e Estágio Curricular Supervisionado Obrigatórios
devidamente entregues e documentados para comprovação conforme as regras
vigentes.
Para que o discente possa apresentar o TCC no 10º período,
obrigatoriamente, apresentará um pré-projeto com cronograma de atividades em
concordância com o professor orientador, destacando o fundamento da pesquisa com
as seguintes normas:
a) Fundamentação da pesquisa com introdução relevante do tema;
b) Revisão de literatura abrangente da proposta;
c) Objetivo e justificativa do estudo;
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d) Materiais e metodologias que serão aplicadas na pesquisa;
e) Cronogramas de atividades durante o experimento de pesquisa;
f) Demais orientações e confecções do TCC estão no anexo Normas e
regulamento do trabalho de conclusão de curso

4.8.1 Normas e regulamento do trabalho de conclusão de curso
(Anexo IV)

4.8.2 Documentos do Termo e Ata de defesa do trabalho de Conclusão
de Curso (Anexo V)

5

METODOLOGIA EM SISTEMA DE APRENDIZAGEM E ENSINO

O mercado de trabalho, que já absorve e absorverá os estudantes e egressos,
respectivamente, desta Faculdade, se caracteriza por atividades típicas dos municípios
instalados em regiões agrícolas: agroindústrias, empresas agrícolas, comércio,
cooperativas, associações, escolas, indústrias, entre outras e em constante
transformação, enseja a formação de um profissional criativo, dinâmico e participativo.
Com embasamento da região de Catanduva, o modelo de ensino das bases
pedagógicas, permitirá que o aluno se identifique com todos os aspectos da região,
além de obter conhecimento para atuar em outras regiões, até pela diversidade do
agronegócio vigente.
O caráter técnico qualificado pela metodologia empregada visa um curso com
disciplinas que são contemporâneas em todas as regiões agrícolas do país e também
com a visão agronômicas para outras culturas e dimensões agrícolas além do Brasil.
Com isso, o corpo docente será apto a: raciocinar, construir, estimular,
refletir, captar, elaborar, promover, apoiar e fomentar o corpo discente com
participação assídua que promova a construção do saber transferindo assim, o
conhecimento adquirido em bem comum a sociedade.
Para isso, a metodologia de aprendizagem se caracteriza na leitura e
discussões de “cases” como interpretação de um problema chave que abordará de
consensos e resoluções. Caracteriza também a transversalização do ensino,
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interligando as disciplinas e as atividades extras curriculares, na qual, tem a finalidade
de trazer a junção dos conhecimentos teóricos, com aplicação pratica no cotidiano.
Outro fator de suma importância do egresso e que fará parte da metodologia,
é integrá-lo na pratica profissional, pois em constante desafio, o discente dever estar
preparado para lidar com situações adversas, mas obtendo discernimento de solução
de problemas.
E por fim, colocá-lo em trabalhos de equipes. Pela modernização e informações
constantes, a comunicação e as relações interpessoais são de grande importância na
tomada de decisão e no sucesso profissional.
De caráter obrigatório, a Faculdade tem o dever de criar mecanismos de
avaliação que balize o aprendizado do corpo discente. O processo de avaliação, não
deve ser visto como caráter retrógrado, mas sim participativo e incentivador,
sobretudo do Docente que ministra a disciplina, em sua essência, para assim tomar
decisões de melhorias do aprendizado e da didática para alcançar melhores resultados
em sala de aula.
Como método avaliativo, as disciplinas no aproveitamento escolar, serão
regidas da seguinte forma avaliativa:
i)

Avaliação de trabalhos, tais como, projetos, seminários, questionários
dirigidos, estudo de “case”, e trabalhos extra sala de aula como
relatórios; projetos integrativos dentre outros.

ii)

Haverá duas avaliações ou provas, denominadas Provas bimestrais,
sendo que cada semestre é composto por 2 bimestres. (Prova bimestral
1 e Prova bimestral 2);

iii)

O docente pode optar nas Avaliações de trabalho (item i) e provas
bimestrais (item ii), referentes a composição das provas bimestral 1 e 2,
atribuir nota-escala de 0 (zero) a 2 (dez) e 0 (zero) a 8 (oito)
respectivamente na composição da média final.

iv)

Considera-se aprovado, por disciplina, o aluno que obtiver a média
aritmética das avaliações dos semestres maior ou igual a 7. Tendo
média do semestre, nas avaliações propostas, inferior a 7 mas não
inferior a 3,5 o aluno pode-se beneficiar de exame final. Nesse caso, a
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média aritmética entre a nota do exame final e a média semestral deve
ser igual ou superior a 5 (cinco) para ser aprovado na disciplina.

6

CORPO DOCENTE

6.1 Requisitos de titulação
No Centro Universitário Padre Albino as políticas institucionais de Recursos A
Instituição preocupa-se com a formação e seleção de quadro docente qualificado, de
modo a propiciar o desenvolvimento e dar suporte às atividades de ensino, pesquisa e
extensão.
Para atingir os objetivos a IES incentiva a formação do corpo docente,
oferecendo apoio para participação em programas de pós-graduação lato e stricto
sensu, participação em congressos acadêmicos, capacitação didático-pedagógica. A
concessão destes benefícios é feita mediante solicitação do docente à Comissão de
Ensino e Pesquisa.
A produtividade é avaliada, Humanos demonstram equilíbrio na distribuição
dos níveis de titulação, ampliando o percentual de mestres e doutores, mediante
avaliação trienal, comprovada pela comissão de competência, conforme descrito no
Plano de Carreira Docente.
Ressalta-se que 100% do corpo docente possuem pós-graduação, sendo 62,8%
mestres e doutores. Doutores são 29,3% do corpo docente. Já em relação ao regime
de trabalho, 91,50% são contratados em regime de tempo integral e parcial, sendo que
21,5% em tempo integral, conforme demonstrado na tabela a seguir.
Corpo Docente Geral – Fevereiro 2017 – 167 Docentes
TITULAÇÃO
Integral
40 horas

MESTRE
ESPECIALISTA
TOTAL

Nº
15,0
0,4
36

(%)
8,9
2,3
21,5

REGIME DE TRABALHO
Parcial
Horista
de 12 a 39
Até 11 horas
horas
Nº
(%)
Nº
(%)
37
22,1
04
2,3
50
29,9
08
4,7
117
70,0
14
8,3

TOTAL

Nº
56
62

(%)
33,5
37,1
167

Legenda:
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Integral - jornada de 40 horas/semana;
Parcial - jornadas entre 12 e 39 horas/semana;
Horista - jornadas até 11 horas/semana

O Plano de Carreira da UNIFIPA (anterior FIPA) foi implantado em agosto de
2008, a partir do seu registro no Ministério do Trabalho e contempla a entrada e
evolução do docente na IES. Os requisitos de titulação dos professores variam da
especialização ao doutorado, conforme seu enquadramento no Plano de Carreira
Docente da UNIFIPA, não se admitindo docente com título apenas de graduação. Na
admissão, o docente é classificado de acordo com sua titulação em um dos três níveis:
I-Doutor; II-Mestre e III-Especialista, e sua evolução funcional se dá ao longo do tempo
de serviço e de produção científica. Durante o ano de 2012 foram realizados
procedimentos de reenquadramento no plano de carreira docente, no primeiro e
segundo semestres. Tendo o primeiro processo, início no mês de março e o segundo
no mês de outubro do corrente ano. Ambos a partir de critérios de pontuação
preestabelecidos. No segundo semestre do ano de 2013 foram realizados processos
de reenquadramento para alteração de nível, dos docentes que obtiveram o título de
Doutor (Nível I), no referido ano.

6.2 Critérios de seleção, contratação e substituição

Os critérios de seleção e contratação de docentes seguem o Plano de Carreira
(ANEXOS O e P do PDI), o Regimento da UNIFIPA e a Resolução DG-UNIFIPA nº 16/2011,
de 01.07.2011. Para a atribuição de aulas novas ou em substituição, nos cursos de
graduação, o Coordenador do Curso formulará à Reitoria “Proposta de substituição,
contratação e ou alteração da carga horária”, fundamentando as justificativas e
prestando outras informações.
A proposta será apresentada através de formulário eletrônico adequado para
esse fim. As aulas serão divulgadas internamente pelo Coordenador do Curso as
docentes da UNIFIPA com habilitação na área de conhecimento. Em caso de mais de
um docente interessado, cabe ao Coordenador do Curso a escolha. Permanecendo a
necessidade de contratação, serão selecionados professores dentro da qualificação
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exigida, através de processo externo, regulamentado por edital e seguindo as
orientações abaixo. Funcionários da Fundação Padre Albino, com habilitação para a
docência, poderão concorrer no processo de seleção externa em igualdade de
condições com os demais candidatos.
Em caso de empate, dar-se-á preferência ao candidato funcionário da
Fundação Padre Albino, sem prejuízo da prerrogativa prevista no art. 8º desta
Resolução. A autorização para abertura de vagas para o processo seletivo de
candidatos à docência da graduação será de responsabilidade da Reitoria, ouvido o
Coordenador do Curso, devendo nele constar:
a) Identificação do curso, da disciplina, módulo ou área de ensino, número de
vagas, carga horária, a titulação exigida de acordo com os níveis do Plano de Cargos e
Salários de Docentes da UNIFIPA, o período de inscrições, o local de inscrição e outras
informações pertinentes;
b) Exigência de apresentação do Currículo Lattes com comprovação
documental, especialmente da titularidade;
c) Exigência de entrevista e de prova didática, estabelecendo calendário,
horário, programa e duração da prova didática;
d) Critérios de seleção; e
e) Tempo de validade do processo.

A seleção de novos docentes para a UNIFIPA cumprirá duas etapas:

I - Etapa RH da FPA, na qual os candidatos serão submetidos aos protocolos
daquele setor e os resultados encaminhados à etapa seguinte; e
II - Etapa FIPA, que consistirá de análise de currículo, entrevista e prova
didática, e ficará a cargo de uma Banca Examinadora, composta por 3 (três) membros:
o Coordenador do Curso, um docente do Curso da área e a Coordenadora Pedagógica
da UNIFIPA. A prova didática terá duração de quarenta a sessenta minutos e avaliará a
comunicação, o desempenho didático-pedagógico e o conhecimento específico da
área. O conjunto da análise do currículo, entrevista e prova didática qualificará os
melhores candidatos para a(s) vaga(s), cujo resultado será informado ao RH da FPA
pela Reitoria da FIPA
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6.3 Políticas de plano de carreira e qualificação

São diretrizes para desenvolvimento do pessoal técnico-administrativo:
- Aprimoramento do processo de trabalho; - Valorização e formação
continuada de pessoal técnico-administrativo, visando a melhoria da qualidade de
prestação de serviços, do desenvolvimento das potencialidades dos servidores, de sua
realização profissional e como cidadão;
- Plano de Carreira em fase de finalização e implantação; - Regime de Trabalho
dos funcionários pela CLT;
- Programa de treinamento por função administrativa pelo Departamento de
Recursos Humanos (ANEXO R do PDI); e
- Integração entre ambientes organizacionais e as diferentes áreas de
conhecimento.

6.4 Corpo Docente com formação, titulação, jornada e experiência no
magistério superior e experiência profissional não acadêmico

Quadro de docentes com titulação, jornada e experiência no magistério superior e área
não acadêmica.

Docentes

Área de
conhecimento

Formação
acadêmica

Titulação

Área de atuação na IES

Tempo de
experiênci
a na IES

Regime
de
trabalh
o

Andréia de H.
Moreno

Ciências da
sáude/biológi
cas

Bacharela
em
Farmácia

Doutora

Bioquímica e Biofísica em
Química analítica e
orgânica

6 anos

Integral

Adriana B. P.
Paschoalato

Ciências da
sáude/biológi
cas

Bacharela
em Ciências
Biológicas

Doutora

Biomedicina/Medicina/bi
ologia celular

12 anos

Parcial

André
Gustavo de
Andrade

Ciências
Agrárias e
exatas

Bacharel em
Engenharia
Agronômica

Doutor

Sistema de informação
geográficas/agricultura
de
precisão/fitopatologia/m
etodologias ativas

5 meses

Parcial

Ciências da
Saúde/biológ
icas
Ciências
Agrárias e
exatas

Bacharel em
Ciências
Biológicas

Mestre

Microbiologia/química
orgânica e analítica

6 anos

Integral

Bacharel em
Engenharia
Agronômica

Doutor

Fitotecnia/solos/análises
experimentais/estatística
aplicada a Ciências

9 meses

Integral

Daniel H.
Gonçalves
João Paulo
Ferreira
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Lucas
Possebom

Ciências
Biológicas

Bacharel em
Ciências
Biológicas

Mestre

Nilson
M.Olivares

Administraçã
oe
matemática

Bacharel em
Administraç
ão e
Matemática

Mestre

Maria Izabela
Ferreira

Ciências
Biológicas

Bacharel em
Ciências
Biológicas

Doutora
(posdoutora)

Sara de Souza

Ciências
Biológicas

Bacharel em
Ciências
Biológicas

Mestre

Titulação

Doutor
Mestre
Especialista
Total

Integral
(40 horas)
2
2
4

Agrárias/Desenvolviment
o de mercado de
fertilizante
Biomedicina/células
animais/genética/bioquí
mica
Matemática
aplicada/administração/e
statística/informática
aplicada/Engenharia de
produção
Horticultura/olericultura/
sistemática vegetal e
botânica/plantas
medicinais/
Zoologia
geral/bioquímica/

Regime de trabalho
Parcial
Horista
(12 a 39 horas) (Até 11 horas)
3
2
5
-

3 anos

Parcial

10 anos

Integral

5 meses

Parcial

3 anos

Parcial

Total

5
4
9

7 CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
7.1 Quadro do corpo técnico-administrativo
UNIFIPA – FUNCIONÁRIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO
NOME
CARGO
ADAIR ZOLIM
MOTORISTA I NIV I
ALEX ALBERTO AMARAL DA SILVA
ASSIST. ADM III NIV III
ANTONIO CARLOS DE ARAUJO
PRÓ – REITOR ACADÊMICO
ANTONIO MARCIO PASCHIAL
ANALISTA TÉCNICO III NIV II
DANIEL MALHEIROS DE CAMPOS
AUXILIAR TEC III NIV III
DIEGO MAGUETAS
AUXILIAR TEC III NIV I
DIEGO SABRAVATTO
AUXILIAR ADM I NIV I
DIEGO THADEU LANZA
AUXILIAR TEC III NIV I
ELIZABETH AP. DEZORDO VAQUEIRO
COORD ADM II NIV IV
FLAVIA LIMA FAVERO
ANALISTA ADM I NIV I
GIOVANI ALVES SANTOS
AUXILIAR ADM I NIV I
ÉRIKA MARTINO
ASSIST TEC II NIV I
JAMON RAMIREZ XAVIER DO NASIMENTO
AUXILIAR TEC III NIV III
JANAINA ROGANTE HUCK
ANALISTA TEC II NIV III
JESSICA BEZERRA DE PELLE TURIN
AUXILIAR ADM III NIV V
JOAO PAULO AP. PORFIRIO DA SILVA
AUXILIAR TEC III NIV III
JOAO THOMAZ PEREIRA
AUXILIAR MAN I NIV I
JOSIANE AP ZAMBOM
ANALISTA TEC III NIV VI
LUCAS TRASSI ADAMI
AUXILIAR ADM I NIV I
LUIZ ANTONIO ZANARDI
ASSISTENTE TEC III NIV IV
MAIRA LUIZA MELARA SPINA
ASSESSOR TEC ASM II NIV I
MARCOS PEREIRA DA SILVA
AUXILIAR MAN I NIV I
MARIA ANGELA GUIJEN LAHR
ANALISTA TEC III NIV IV

SETOR
UNIFIPA GERAL
UNIFIPA GERAL
UNIFIPA GERAL
UNIFIPA GERAL
UNIFIPA GERAL
UNIFIPA GERAL
UNIFIPA GERAL
UNIFIPA GERAL
UNIFIPA GERAL
UNIFIPA GERAL
UNIFIPA GERAL
UNIFIPA GERAL
UNIFIPA GERAL
UNIFIPA GERAL
UNIFIPA GERAL
UNIFIPA GERAL
UNIFIPA GERAL
UNIFIPA GERAL
UNIFIPA GERAL
UNIFIPA GERAL
UNIFIPA GERAL
UNIFIPA GERAL
UNIFIPA GERAL
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MARISA CENTURION STUCHI
MONICA TEREZINHA COLOMBO
RODRIGO NUNES PEREIRA
SONIA DA SILVA ESTEVO
TATIANE SABIÃO DO NASCIMENTO RAVAZZI
WILLIAN RAFAEL MOREIRA DE OLIVEIRA
CARMEM CRISTINA CEZARE SIMOES
CLAUDIA PEREIRA MARTINELLI
CLAUDOMIRO DE ALMMEIDA
CLEUSA AP. VIEIRA PEREIRA
DEBORA AP. ARENS
ELCILENE FEDOSSI HERNANDES
ELIANA CRISTINA ALVES DIAS
JANETE RODRIGUES DE SILVA
LANA CLAUDIA ESCOLHANT LOPES
LUCIANO CARLOS SANTANA
MARCIA CRISTINA MACHADO DE SOUZA
MARCIA SUELI BARBUJANI
MARIA DE LOURDES BARBATO
ROBERTA MARIA FERREIRA
ROSIMEIRE XAVIER FANHANI PEREIRA
ROSINEI DE LOUDES MANDELLE DE PAULA
ROSINETE LOPES ARAUJO
SIMONE DE FATIMA WEIBER TONELLI
SOLANGE DOTTI
SUELI DE LIMA PAULA
VANDRLEIA ALVARENGA DA SILVA CASTRO
CLEIDE APARECIDA BOMFANTE SILVA
MARIA CÉLIA RADO

ANALISTA TEC III NIV VI
AUXILIAR ADM III NIV V
AUXILIAR TEC III NIV I
ASSIST ADM III NIV V
ASSIST ADM III NIV III
ASSIT TEC II NIV I
ANALISTA TEC I NNIV III
AUXILIAR SERV GERAL I NIV I
AUXILIAR DE MAN I NIV I
AUXILIAR SERV GERAL I NIV I
AUXILIAR SERV GERAL I NIV I
ANALISTA ADM III NIV IV
AUXILIAR SERV GERAL I NIV I
AUXILIAR SERV GERAL I NIV I
AUXILIAR ADM III NIV V
ANALISTA TEC III NIV VI
AUXILIAR SERV GERAIS I NIV I
ANALISTA TEC III NIV IV
ANALISTA TEC I NIV V
AUXILIAR ADM III NIV V
AUXILIAR SERV GERAIS I NIV I
AUXILIAR SERV GERAIS I NIV I
AUXILIAR SERV GERAUS I NIV I
AUXILIAR SERV GERAL I NIV I
COORD TEC GERAL I NIV I
AUXILIAR SERV GERAL I NIV I
AUXILIAR SERV GERAL I NIV I
AUXILIAR ADM I NIV I
TEC LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM

UNIFIPA GERAL
UNIFIPA GERAL
UNIFIPA GERAL
UNIFIPA GERAL
UNIFIPA GERAL
UNIFIPA GERAL
UNIFIPA SEDE
UNIFIPA SEDE
UNIFIPA SEDE
UNIFIPA SEDE
UNIFIPA SEDE
UNIFIPA SEDE
UNIFIPA SEDE
UNIFIPA SEDE
UNIFIPA SEDE
UNIFIPA SEDE
UNIFIPA SEDE
UNIFIPA SEDE
UNIFIPA SEDE
UNIFIPA SEDE
UNIFIPA SEDE
UNIFIPA SEDE
UNIFIPA SEDE
UNIFIPA SEDE
UNNIFIPA SEDE
UNIFIPA SEDE
UNIFIPA SEDE
ENFERMAGEM
ENFERMAGEM

7.2 Critérios de seleção e contratação

O ingresso na carreira de técnico-administrativo da UNIFIPA ocorre por meio
de seleção do Departamento de Recursos Humanos da Fundação Padre Albino, de
acordo com as necessidades e perfil profissiográfico. O Plano de Carreira da UNIFIPA
para o corpo técnico-administrativo foi homologado por meio da PORTARIA Nº 75, de
10 de maio de 2012, a partir do seu registro no Ministério do Trabalho e contempla a
entrada e evolução do funcionário na IES.
7.3 Políticas de plano de carreira e qualificação
São diretrizes para desenvolvimento do pessoal técnico-administrativo: Aprimoramento do processo de trabalho;
- Valorização e formação continuada de pessoal técnico-administrativo,
visando a melhoria da qualidade de prestação de serviços, do desenvolvimento das
potencialidades dos servidores, de sua realização profissional e como cidadão;
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- Plano de Carreira em fase de finalização e implantação; - Regime de Trabalho
dos funcionários pela CLT;
- Programa de treinamento por função administrativa pelo Departamento de
Recursos Humanos (ANEXO R); e
- Integração entre ambientes organizacionais e as diferentes áreas de
conhecimento.
8 ORGANIZAÇAO ADMINISTRATIVA
8.1 Estrutura organizacional com as instâncias de decisão
A gestão acadêmico-administrativa deve ser pensada tendo por pressupostos
o fortalecimento da democratização dos processos do ensino, produção e
disseminação do conhecimento, garantindo o exercício da corresponsabilidade dos
sujeitos no processo de decisão. Tal gestão exige a capacidade de pensar o futuro e dar
respostas aos problemas, substituindo a visão fragmentada por uma visão globalizada
da instituição. Nessa perspectiva, a política de gestão deve buscar a modernização
administrativa nos diversos setores do Centro Universitário, visando promover maior
qualidade e eficiência nos serviços, em respeito à comunidade acadêmica e ao público
externo, tendo por suposto o primado da construção da cidadania.
A política de gestão acadêmico-administrativa do Centro Universitário prevê o
estabelecimento de um modelo de gestão que fortaleça práticas democráticas, amplie
parcerias, desenvolva a cooperação e o diálogo com a comunidade acadêmica e com a
sociedade, visando respostas mais qualificadas às novas demandas e aos desafios do
nosso tempo.
Conforme descrito no PPI, são políticas de gestão acadêmico-administrativa do
Centro Universitário Padre Albino:
- Implementar avaliações como processo sistemático, formativo e democrático,
que favoreça o exercício da cidadania e o aperfeiçoamento do desempenho
institucional;
- Produzir, ágil e continuamente, informações gerenciais, de modo a possibilitar
a identificação de problemas e subsidiar as alternativas de solução dos
dirigentes;
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- Avaliar a administração acadêmica e o planejamento global da instituição,
corrigindo rumos e melhorando a qualidade da gestão;
- Promover a agilização e flexibilização administrativa e acadêmica;
- Integrar e articular os processos e as atividades de planejamento;
- Articular, em rede, todas as formas de planejamento e avaliação realizadas no
Centro Universitário;
- Implantar a base de dados institucional, descentralizando informações que
subsidiem o gerenciamento e a avaliação das políticas acadêmicas; e
- Estruturar setores de suporte às atividades acadêmicas.

A administração do Centro Universitário Padre Albino é exercida pelo Conselho
Superior Universitário (CONSUNI), pela Reitoria, Pró-Reitoria Acadêmica (PROAC), PróReitoria de Graduação (PROGRAD), Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
(PROPEG), Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEX), Pró-Reitoria de
Educação a Distância (PROEAD).
A administração acadêmica é também exercida pelos seguintes Institutos:
Institutos de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA), Instituto de Ciências da Saúde (ICSAU),
Instituto Superior de Educação (ISE), Instituto de Ciências Exatas, Tecnológica e
Agrárias (ICETECA); e Colegiados de Cursos.
A gestão institucional baseada no PDI é uma ação estratégica no que diz
respeito a sua filosofia de trabalho, à missão que se propõe, às diretrizes pedagógicas
que orientam as políticas de ensino, pesquisa, extensão, além da gestão acadêmica,
institucional e da avaliação institucional (autoavaliação e avaliação externa).
O CONSUNI, órgão máximo de natureza deliberativa e normativa em assuntos
de administração Universitária, é composto pelos seguintes membros: Reitor (ou o
Vice-Reitor, nos impedimentos de qualquer natureza); Pró-Reitores; de três
representantes do Corpo Docente (Especialista, Mestre e Doutor); dois representantes
do Corpo Discente (Graduação e Pós-graduação); de um representante da Sociedade
Civil organizada; de um representante dos Membros Conselheiros da mantenedora; de
um representante do Conselho de Administração da mantenedora; e de um
representante da Diretoria Administrativa da mantenedora.
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Os Colegiados de Curso, órgãos deliberativos e responsáveis pela orientação
didático-pedagógica, na esfera de sua competência, são integrados por: coordenador
de curso, como seu presidente nato; pelos professores que ministrem aulas no curso;
e um representante do corpo discente, na forma da legislação vigente. São
competências dos colegiados de cursos: zelar pela adequada integração das disciplinas
e pelo caráter homogêneo do currículo do Curso, elaborar programas e planos de
ensino das disciplinas que lhe são afetas; ministrar o ensino básico e profissional
relativos às disciplinas constantes do currículo dos cursos; responsabilizar-se pela
elaboração dos projetos de pesquisa e programas de extensão dos professores e
pesquisadores nele lotado, submetendo-os às pró-reitorias respectivas para a devida
aprovação; definir os critérios a serem aplicados aos alunos em regime de
dependência; pronunciar-se sobre o desempenho da representação estudantil do
curso e exercer demais funções que lhe sejam atribuídas pelos órgãos superiores do
Centro Universitário.
Os Colegiados de Curso devem reunir-se ordinariamente duas vezes a cada
semestre letivo e, extraordinariamente, quando convocados pelo Coordenador de
Curso ou por metade de seus membros. As decisões discutidas nas reuniões são
encaminhadas pela Coordenação para avaliação da PROAC e inseridas na pauta de
Reunião do CONSUNI, podendo conforme a natureza, assumir a forma de Resoluções,
Portarias ou Instruções Normativas a serem baixadas pelo Reitor.
8.2 Organograma institucional e acadêmico
O organograma do Centro Universitário Padre Albino está disposto no
fluxograma abaixo, designados pela “espinha dorsal” deliberativas no âmbito vigente
de trabalho e autarquia. A Fundação Padre Albino como Mantenedora, o Centro
Universitário Padre Albino como Instituição de ensino, o CONSUNI como conselho
superior Universitário, a Reitoria e o PROAC como a Pró-Reitoria Acadêmica.
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8.3 Órgãos colegiados: competência e composição
Conselho de Coordenadorias - O Conselho de Coordenadorias, órgão de
natureza normativa, deliberativa e consultiva, que tem a seu cargo as atividades
didático-pedagógica, científica e de pesquisa, é constituído pelo Coordenador de cada
Curso e pelo Coordenador Pedagógico.

Coordenadoria de Cursos - O Colegiado de Cursos, formado pelos professores
dos cursos, será dirigido por um Coordenador, designado pelo Diretor, para mandato
de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzido. Reúne-se em sessões ordinárias,
bimestralmente, e, extraordinariamente, quando convocada pelo Coordenador, por
indicação própria, por solicitação do Diretor ou a requerimento de 1/3 (um terço) de
seus membros.

Competências do Coordenador de Curso:
I-

aprovar os programas e planos de ensino das disciplinas do curso sob sua

orientação e responsabilidade;
II-

representar o curso junto aos órgãos da UNIFIPA;

III-

convocar e presidir as reuniões de Colegiado do Curso;
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IV-

coordenar e supervisionar os planos de atividades do curso;

V-

apresentar, anualmente, ao Conselho de Coordenadorias e à Diretoria,

relatório das atividades de seu Curso;
VI-

elaborar o currículo pleno do curso de graduação, bem como suas

alterações, ouvido o Colegiado de Curso, para aprovação da Congregação;
VII- propor a indicação de alunos bolsistas de mérito acadêmico;
VIII- decidir sobre pedidos de transferência e aproveitamento de estudos,
ouvido, quando for o caso, o conselho de coordenadorias;
IX-

cumprir e fazer cumprir as disposições deste regimento e demais normas

pertinentes;
juntamente com o Diretor Geral, conferir grau, assinar diplomas, títulos e
certificados escolares.

8.4 Órgãos de apoio às atividades acadêmicas

Secretaria Geral - A Secretaria Geral, órgão de assessoria técnica da Diretoria,
é dirigida por funcionário qualificado e nomeado pela Entidade Mantenedora.
Tesouraria e contabilidade - A Tesouraria e Contabilidade serão coordenadas
por profissionais contratados pela Entidade Mantenedora, cabendo à Tesouraria fazer
os recebimentos e pagamentos, prestando contas diariamente à Entidade
Mantenedora.
Biblioteca - A Biblioteca é dirigida por profissionais legalmente habilitados, com
formação específica em Biblioteconomia e contratados pela Mantenedora.
Assistência de Campus - A Assistência de Campus é exercida por funcionário
com conhecimentos gerais de administração, cujas atribuições incorporam atividades
de supervisão nos serviços de obras e conservação, apoio, limpeza, abastecimento e
segurança.
Ouvidoria - O serviço de Ouvidoria da UNIFIPA está diretamente subordinado à
Direção Geral, constituindo-se como instrumento de aperfeiçoamento dos serviços
institucionais.
Zeladoria - À Zeladoria, órgão de apoio da Diretoria, compete os serviços de
limpeza, conservação, vigilância e segurança das instalações.
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Outros serviços - Para o pleno exercício de suas atividades, a UNIFIPA contará,
ainda, com os serviços de Tecnologia da Informação (TI), laboratórios, almoxarifado e
arquivo, que serão organizados mediante regulamentos específicos.
8.5 Autonomia da IES em relação à mantenedora
(Em concordância ao Regimento UNIFIPA)

“Art. 78. A Fundação Padre Albino é responsável perante as autoridades
públicas e o público em geral, pela UNIFIPA, incumbindo-lhe tomar as medidas
necessárias ao seu bom funcionamento, respeitados os limites da lei e deste
regimento, a liberdade acadêmica do corpo docente e discente e a autoridade própria
de seus órgãos deliberativos e executivos.
Art. 79. Compete principalmente à mantenedora promover adequadas
condições de funcionamento das atividades da UNIFIPA, colocando-lhe à disposição os
bens imóveis e móveis necessários e assegurando-lhes os suficientes recursos
financeiros de custeio, anualmente, aprovados pela Mantenedora.
§ 1o. À mantenedora reserva-se a administração orçamentária e financeira da
UNIFIPA, podendo delegá-la no todo ou em parte ao Diretor Geral.
§ 2o. Dependem de aprovação da mantenedora, por solicitação do Diretor
Geral, as decisões dos órgãos colegiados que importem em aumento de despesas.”

8.6 Relações e parcerias com a comunidade, instituições e empresas

A comunidade relaciona-se com a UNIFIPA por meio de projetos, estágios
remunerados ou não e bolsas para pesquisa e extensão; é atendida regularmente pelos
temas mais comuns, os quais são: consumo consciente da água, meio ambiente,
Importância da reciclagem e como cuidar do espaço urbano.
Atividades voltadas para a implementação de solução de problemas em
empresas e instituições, visando à melhoria de sua qualidade e produtividade agrícola
ou baseados na temática de boa alimentação.
Abrangem trabalhos de diagnóstico, recomendações e soluções de problemas
no campo com gestão empreendedora, da produção de bens e da execução de
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serviços. O curso de Agronomia/Engenharia Agronômica perfaz características de
utilizar-se de parcerias com cooperativas e órgãos de pesquisas de âmbito municipal,
estadual e federal em projetos que beneficiem a produção agrosilvipastoril bem como
em pesquisa aplica a diversas áreas agronômicas.
8.7 Metodologia, dimensões e instrumentos a serem utilizados no processo
de autoavaliação

A atividade de Avaliação Institucional é um processo contínuo de AutoAvaliação Institucional e de Avaliação Externa. O Sistema de Auto-Avaliação
Institucional do Centro Universitário, denominado Pró-avaliar, tem por finalidade
promover a melhoria dos cursos através da implementação de instrumentos que
possibilitem o diagnóstico, sugestões e verificações das ações, apontando
potencialidades e fragilidades institucionais. A Lei nº 10.861, de 14.04.2004, instituiu
o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) da qual extrai-se o
trecho a seguir:
“ Art. 3o A avaliação das instituições de educação superior terá por objetivo
identificar o seu perfil e o significado de sua atuação, por meio de suas atividades,
cursos, programas, projetos e setores, considerando as diferentes dimensões
institucionais, dentre elas obrigatoriamente as seguintes:
I – a missão e o plano de desenvolvimento institucional;
II – a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as
respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à
produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades;
III – a responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no
que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento
econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção
artística e do patrimônio cultural;
IV – a comunicação com a sociedade;
V – as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnicoadministrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições
de trabalho;
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– organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e
representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com a
mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos
processos decisórios;
VII – infra-estrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa,
biblioteca, recursos de informação e comunicação;
VIII – planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e
eficácia da auto-avaliação institucional;
IX – políticas de atendimento aos estudantes;
X – sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da
continuidade dos compromissos na oferta da educação superior.”
A autoavaliação geralmente é realizada nos últimos meses de cada ano. São
respondidas, pelos segmentos avaliadores, questões referentes a diferentes
indicadores. Cada avaliador (discente, docente, coordenador, funcionário, gestor e
mantenedor) tem acesso a um formulário on-line que garante o anonimato dos
envolvidos. A autoavaliação de 2014 foi realizada entre setembro e novembro.
Através da análise documental foram avaliados a Missão das FIPA, o Plano de
Desenvolvimento Institucional e Projeto Pedagógico dos Cursos. Os indicadores
referentes à dimensão 2 do SINAIS – Política de Ensino, Pesquisa e Extensão foram
avaliados através da aplicação de questionário conforme metodologia descrita a
seguir. Cada avaliador (discente e docente) teve acesso a um formulário on-line que
garante o anonimato dos envolvidos.
Os instrumentos aplicados contêm questões de resposta única, escolhida a
partir das seguintes alternativas: - “Desconheço” (peso 0), não existe” (peso 1),
“Insuficiente” (peso 2), “Suficiente” (peso 3), “Muito bom” (peso 4), “Excelente” (peso
5). Este sistema de pontuação permite chegar a uma “nota” para cada questão,
instrumento, indicador e curso.
Assume-se neste relatório que a “nota” é calculada a partir da média
aritmética simples da pontuação total alcançada pela questão. As respostas do tipo
“Não sei avaliar” são descartadas, com base no entendimento de que o avaliador não
tem, nesse caso, conhecimento suficiente do quesito sobre o qual se deseja a sua
opinião. Por exemplo: uma questão foi respondida por 30 avaliadores, sendo que 3
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deles optaram pela alternativa “Desconheço”, 6 por “Não existe”, 8 por “Insuficiente”,
9 por “Suficiente”, 4 por “Muito bom” e 2 por “Excelente” Neste caso, a média
aritmética simples é obtida por meio do seguinte cálculo:

MÉDIA = 𝑥 =

3 X (0)+6 𝑋(1)+8 𝑋(2)+9 𝑋 (3)+4 𝑋(4)+2 𝑋(5)
32−3
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= 29 = 2,59

A média assim calculada (cujo resultado está entre 1,00 e 5,00) é convertida
em conceito de acordo com a seguinte regra:
- média entre 1,00 e 1,80: conceito NÃO EXISTE
- média entre 1,81 e 2,60: conceito INSUFICIENTE
- média entre 2,61 e 3,40: conceito SUFICIENTE
- média entre 3,41 e 4,20: conceito MUITO BOM
- média entre 4,21 e 5,00: conceito EXCELENTE
8.8 Formas de participação da comunidade acadêmica, técnica e administrativa,
incluindo a atuação da Comissão Própria de Avaliação – CPA, em
conformidade com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior –
SINAES
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O Pró-avaliar/CPA é constituído por representantes dos segmentos docente,
técnico-administrativo e sociedade civil organizada que foram designados pelo diretor
geral e por representantes discentes designados pelos coordenadores de cursos e
referendados pelo Diretório Central de Estudantes da UNIFIPA.

A- Participação do segmento discente no Pró-avaliar(CPA) tem por
finalidades:

1- discussão e elaboração dos instrumentos; 2- sensibilização e aplicação
dos instrumentos; 3- seminário para apresentação dos resultados; 4participação no plano de ação das UNIFIPA; 5-apresentação à
comunidade acadêmica do plano de ação; 6-divulgação por curso dos
Planos de Ação da UNIFIPA e dos cursos.

B- Participação do segmento funcionários no Pró-avaliar (CPA) através de:

1- discussão e elaboração dos instrumentos; 2- sensibilização e aplicação
dos instrumentos nos campi sede e I; 3- seminário para apresentação
dos resultados; 4- participação no plano de ação da UNIFIPA e do
curso; 5-seminário de divulgação nos campi sede e I dos planos de
ação.

C- Participação do segmento sociedade civil organizada no Pró-avaliar (CPA)
com os objetivos de:

1- responder a instrumento elaborado pelo Pró-avaliar (CPA); 2seminário para apresentação dos resultados; 3- programação de
seminário anual com representantes da sociedade civil organizada,
não só da CPA, para discussão sobre os serviços oferecidos pela
UNIFIPA e outros assuntos de interesse da sociedade local e regional.
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D- Participação docente no Pró-avaliar (CPA) objetivando:

1- discussão e elaboração dos instrumentos; 2- sensibilização e aplicação
dos instrumentos; 3-reuniões com as coordenadorias de curso; 4seminário e apresentação dos resultados; 5-participação no plano de
ação da UNIFIPA; 6-apresentação à comunidade acadêmica do plano
de ação; 7-seminário de divulgação dos Planos de Ação da UNIFIPA e
dos cursos.

O Pró-avaliar (CPA) contempla as 11 dimensões especificadas na Lei nº 10.861
definindo-as como indicadores de desempenho institucional.

9 INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES
Localização - O Campus Sede está localizado à Rua dos Estudantes, 225, no
Parque Iracema, na cidade de Catanduva - SP.

Acessibilidade - Em atendimento aos requisitos de acessibilidade (Decreto
5.296/2004), a UNIFIPA toma como referência a Norma ABNT NBR 9050/2014
(Associação Brasileira de Normas Técnicas), que trata da acessibilidade de pessoas
deficientes, na educação superior, quanto a edificações, espaço, mobiliário e
equipamentos. Além disso, a UNIFIPA têm em sua estrutura o Núcleo de Educação
Inclusiva (NEI), com a função de implantar, implementar e acompanhar o processo de
inclusão e de mobilidade e acessibilidade na IES, bem como a Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes (CIPA).
9.1 Instalações
IMÓVEL/LOCAL
Hospital Escola Emílio Carlos
Faculdades Integradas Padre Albino
Coordenadoria do Centro Universitário Padre
Albino

TERRENO
Aproximadamente
3 alqueires

ÁREA
CONSTRUÍDA (m2)
20.444,54
14.387,21
972,70
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Salas de Aula
Itens de 1 a 25 – Salas climatizadas, com iluminação
natural e artificial, carteiras universitárias estofadas,
1 mesa e cadeira para o professor, 1 lousa branca,
negatoscópio, 1 microfone sem fio, 1 amplificador
de som, 1 tela de projeção, retroprojetor,
computador e projetor multimídia.
1. A1 – Térreo inferior ímpar
2. A2 – Térreo inferior par
3. A4 – Térreo inferior par
4. A5 – Térreo inferior par (recuo saguão
lab.informática III)
5. A6 – Térreo inferior par
6. A7 – Térreo inferior ímpar
7. B1 – Térreo superior ímpar
8. C1 – 1º andar – ímpar (Lab.Micro)
9. C2 – 1º andar – par (Videoteca)
10. D1 – 2º andar - par
11. D2 – 2º andar - par
12. D4 – 2º andar - par
13. D5 – 2º andar - par
14. D6 – 2º andar - ímpar
15. D7 – 2º andar - ímpar
16. D8 – 2º andar - ímpar
17. D9 – 2º andar - ímpar
18. D10 – 2º andar - ímpar
19. D11 – 2º andar - ímpar
20. D12 – 2º andar - ímpar
21. D13 – 2º andar - ímpar
22. D14 – 2º andar - ímpar
23. D15 – 2º andar – ímpar
24. UDPE – Bloco externo
Itens de 25 a 30. Salas climatizadas, com iluminação
natural e artificial, carteiras universitárias estofadas,
mesa e cadeira para o professor, cama, maca ou
divã, quando requisitados, lousa branca,
negatoscópio, 1 cadeira para paciente.

25. HEC 1
26. HEC 2
27. HEC 3
28. HEC 4
29. HEC 5
30. HEC 6

Anfiteatros
Anfiteatros Padre Albino – Climatizados, com
iluminação natural e artificial, carteiras universitárias
estofadas, lousa branca, computador e projetor
multimídia.

Localização

Área em m2

Capaci
dade

Térreo inferior ímpar
Térreo inferior par
Térreo inferior par
Térreo inferior par (recuo
saguão lab. informática III)
Térreo inferior par
Térreo inferior ímpar
Térreo superior ímpar
1º andar – ímpar (Lab.
Micro)
1º andar – par (Videoteca)
2º andar - par
2º andar - par
2º andar - par
2º andar - par
2º andar - ímpar
2º andar - ímpar
2º andar - ímpar
2º andar - ímpar
2º andar - ímpar
2º andar - ímpar
2º andar - ímpar
2º andar - ímpar
2º andar - ímpar
2º andar – ímpar
UDPE – Bloco externo

97,33
97,33
48,95
35,75

70
70
40
25

73,15
68,89
98,86
27,80

64
50
70
20

27,80
79,15
79,15
79,15
79,15
79,15
79,15
79,15
79,15
79,15
123
123
94
94
35
49,52

20
64
64
64
64
64
64
64
64
64
100
100
64
64
61
35

Hospital Emílio Carlos –
Térreo – par
Hospital Emílio Carlos Térreo - ímpar
Hospital Emílio Carlos – 1º
andar - par
Hospital Emílio Carlos – 1º
andar – ímpar
Hospital Emílio Carlos – 2º
andar - par
Hospital Emílio Carlos – 2º
andar - ímpar

28,00

16

28,00

16

28,00

18

28,00

18

28,00

18

28,00

16

Área em m2

Capaci
dade

Localização
(Ao lado do Hospital Padre
Albino)
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Anfiteatro Padre Albino 1
Anfiteatro Padre Albino 2

Rua 13 de Maio 1064,
Centro
Rua 13 de Maio 1064,
Centro

233,40

196

126,00

80

Área em m2

Capaci
dade

Gabinetes de trabalho de Coordenadorias
Localização
Mobiliário adequado, ambiente climatizado,
iluminação natural e artificial, equipamento de
informática.
1 Coordenadoria Pedagógica

1º andar – impar - FIPA

14,70

2. Coordenadoria da Biomedicina
3. Coordenadoria da Educação Física - Bacharelado
4. Coordenadoria da Educação Física - Licenciatura

1º andar – par
1º andar – par
1º andar – par

14,70
14,70
14,70

5. Coordenadoria da Enfermagem

1º andar – par

14,70

6. Coordenadoria da Medicina
7. Coordenadoria da Pedagogia
8.Coordeadoria de Agronomia/Eng Agronômica
Gabinetes de Atendimento ao aluno

1º andar – centro
1º andar – par
1º andar – par

25,00
14,70
14,70
Área em m2

Capaci
dade

Térreo - ímpar
Térreo - ímpar
Térreo - ímpar
Térreo - ímpar
Térreo - ímpar
Térreo - ímpar
Térreo - ímpar
Térreo - ímpar
Térreo - ímpar
Térreo - ímpar
Térreo – par
Térreo – par
1º andar – ímpar
1º andar – impar
1º andar – ímpar
Térreo - par
1º andar – par

7,35
7,35
7,35
7,35
7,35
7,35
7,35
7,35
7,35
7,35
14,70
23,21
23,21
14,70
14,70
14,70
14,70

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4

1º Andar – par

14.70

4

Identificação/
localização
1º Andar – par
2º Andar – centro

Área em m2

Capaci
dade

Identificação/
localização

Área em m2

Capaci
dade

1º Andar – Saguão central
Térreo – ímpar
Térreo - ímpar

30,17
14,70
14,70

24
10
8

Área em m2

Capaci
dade

Localização
Iluminação natural e artificial, climatização e
mobiliário.
1. Gabinete 1
2. Gabinete 2
3. Gabinete 3
4. Gabinete 4
5. Gabinete 5
6. Gabinete 6
7. Gabinete 7
8. Gabinete 8
9. Gabinete 9
10. Gabinete 10
12. Gabinete - Medicina Preventiva
13. Gabinete - Histologia
14. Gabinete – Microbiologia
15. Gabinete - Imunologia
16. Gabinete - Parasitologia
11. Gabinete do Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP)
17. Gabinete do Núcleo de Editoração de Revistas
(NER)
18. Gabinetes dos Núcleos de Avaliação e de
Extensão – (SAIFI / NEXT)

Salas de Professores
Sala de Professores 1
Sala de Professores 2

30,17
17,40

Salas de reuniões
Mobiliário adequado, climatização, iluminação
natural e artificial, equipamento de informática
Sala de Reuniões 1
Sala de Reuniões 2
Sala de Reuniões 3

Setor Administrativo

Localização
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Mobiliário adequado, climatização, iluminação
natural e artificial, equipamento de informática.
1. Arquivos – Salas 1, 2, 3 e 4
2. Atendimento e Protocolo UNIFIPA
3. Depositário do Acervo Acadêmico Central (DAA)
4. Diretoria Geral
5. Vice-Diretoria Geral
6. Jurídico
7. Ouvidoria
8. Sala de apoio técnico audiovisual
9. Secretaria Acadêmica
10. Secretaria COREME, CEP
11. Secretaria da Coordenação Pedagógica
12. Secretaria da Diretoria
13. Secretaria de Coordenadoria da Educação Física Licenciatura
14. Secretaria de Coordenadoria da Medicina e
Pedagogia
15. Secretaria Geral
16. Sub-Secretaria Acadêmica
17. Tecnologia da Informação - Sala 1
18. Tecnologia da Informação - Sala 2
19. Tecnologia da Informação - Sala 3
20. Tesouraria – Atendimento
21. Tesouraria Geral
22. Vice-Diretoria Geral

2º Andar - par
1º Andar – ímpar - FIPA
1º Andar – par
1º Andar – ímpar - FIPA
1º Andar – ímpar - FIPA
1º Andar – ímpar - FIPA
1º Andar – ímpar - FIPA
Térreo - ímpar
Térreo - centro
Térreo - par
1º Andar – ímpar - UNIFIPA
1º Andar – ímpar – UNIFIPA
1º Andar – par - UNIFIPA

92,84
14,70
14,70
26,44
14,70
14,70
14,70
14,70
39,90
29,40
14,70
15,84
14,70

1º Andar – par - UNIFIPA

14,70

1º Andar – ímpar - UNIFIPA
2º andar – saguão central
1º Andar – ímpar - UNIFIPA
1º Andar – ímpar - UNIFIPA
1º Andar – ímpar - UNIFIPA
Térreo – centro
1º Andar – ímpar - UNIFIPA
1º Andar – ímpar - UNIFIPA

14,70
13
14,70
14,70
22,28
20,12
29,40
14,70

BIBLIOTECA
A Biblioteca, denominada “Cheddi Gattaz”, ocupa área de 600m2 do Câmpus Sede. Utiliza espaços nas
extremidades de dois andares, identificados como “F2 Par”, com 553,10m2, e “F3 Par”, com 46,90m2. Os
setores são servidos por corredores, sacadas, escadarias e elevador. Há potencial para ampliação física da
Biblioteca.

Setores
1. Sala Acervo 1 (livros mais
recentes) e Setor
Administrativo

2. Videoteca

Equipamentos
Computadores:
atendimento (4),
administrativo (5) e
terminal de consulta (1),
leitoras óticas,
impressoras fiscais
fotocopiadora
impressoras a laser
sistema antifurto
ares condicionados,
ventiladores
mesas,
cadeiras
armários
estantes
bebedouros
carrinhos para transporte
de livros
máquina plastificadora
Polasel
aparelhos de vídeo VHS e
de DVD
armário guarda-volumes
projetor, tela de projeção,

Localização

Capacidade

1º andar - par

Área em
m2
167,74

1º andar - par

27,80

20

400
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3. Sala de Apoio Técnico
Áudio-Visual

4. Sala de Estudos em Grupo
I

5. Sala de Estudos em Grupo
II

6. Sala de Estudos em Grupo
III

7. Sala de Estudo Individual

8. Sacada - Estudos em
Grupo
9. Copa
10. Sanitários
11. Área de
Multiuso/limpeza
12. Acervo II (obras antigas)
Laboratórios

1. Laboratório de
Anatomia

1. Laboratório de
Embriologia
3. Laboratório de
Microscopia Biologia Celular,
Histologia e Patologia

computador,
ar condicionado,
sistema de som
carteiras e mesa
ventiladores,
estantes,
mesas,
cadeiras
24 bancadas (estudo
individual)
08 mesas,
32 cadeiras,
02 ares condicionados,
02 ventiladores
01 ar condicionado,
01 mesas grande
06 mesas pequenas
16 cadeiras
04 bancadas de estudos,
04 cadeiras,
01 ventilador e
01 ar condicionado
25 bancadas,
25 cadeiras,
06 ventiladores e
03 ares-condicionados
05 mesas e
22 cadeiras
Geladeira, mesa e cadeiras

Estantes

1º andar - par

31,40

1º andar – par
(redonda)

60,96

1º andar – par
(entrada)

16,72

1º andar – par
(entrada)

11,10

04

1º andar – par
(corredor)

45,50

25

1º andar – par
(sacada)
1º andar - par
1º andar - par
1º andar - par

147

22

11,7
27,93
5,21

2º andar - par

46,90

Instalações/equipamentos
14 mesas de mármore
Tanques para cadáveres
Museu de peças anatômicas naturais
Modelos anatômicos artificiais:
Secção lateral de
cabeça
Cérebro – 4 partes
Ventrículo cerebral
Olho – 6 partes (5
vezes o tamanho natural)
Sistema respiratório
– 7 partes
Coração – 2 partes
Ouvido –4 partes (3
vezes o tamanho natural)
1negastoscópio
Equipamentos cirúrgicos e outros
instrumentos
1 lupa Time
8 modelos de embriologia
1 chocadeira
34 microscópios binoculares
1 câmera de vídeo para projeção de
lâminas
1 projetor multimídia

Localização

Térreo Inferior par

32

16

Área em
m2

296,00

Capaci
dade

64

Térreo – par

23,10

10

Térreo - par

110,00

64
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4. Laboratório de
Patologia e
Citopatologia
(Exames: Secretaria;
Preparação técnica,
Microscopia
Assistencial, Sala de
Laudos, arquivos de
blocos parafinados e
laminários)

5. Laboratório de
Patologia - Sala de
Morfometria

6. Laboratório de
Patologia - Sala de
Macroscopia e
Museu

7. Sala de Necropsia

8. Laboratório de
Imuno-histoquímica

9. Laboratório de
Biofísica, Bioquímica,
Fisiologia e
Farmacologia

2 micrótomos
1 centrífuga
1 banho-maria histológico Ancap
1 balança eletrônica
2 estufas
2 histotécnicos
1 dispensador de parafina Logen
Destilador de água Quimis
5 microcomputadores
2 impressoras matriciais

1 microscópios trinocularesReichert
para projeção de lâminas
1 microscópio Cambridge
1 microscópio Carl Zeiss
1 microscópio c/ foto equipamento
2 microscópios binoculares Olympus
Museu de peças patológicas
Espaço para aulas práticas de
macroscopia
1 câmera fotográfica
3 mesas de inox
2 mesas de necropsia
2 câmara de refrigeração
2 macas
1 balança
1 estufa
Equipamentos cirúrgicos e outros
instrumentos
1 estufa – Nova Ética
1 mini-agitador magnético com
aquecedor – FISATAM
1 pH-metro – PHTEK
1 agitador – BIOMIXER
1vortex – PHOENIX LUFERCO
1 panela de banho-maria – SUZUKI
1 Agitador de tubos MIOMEXER – Multmixer – MVS 1
1 Agitador magnético retsch
1 Agitador para tubos Fisher
1 Balança analítica AG – 200 Gehaka
1 Balança analítica BG – 1000 Gehaka
1 Balança analítica Sartorius
1 Balança granatáriaSartorius
1 Balança taratubos

Térreo - par

179,25

6

Térreo – par

23,10

3

Térreo – par

69,30

16

Térreo Inferior–
par

63,00

32

16

3

125,25

32

Térreo - par

Térreo - ímpar

1 Banho de Dale equipado
1 Banho maria – FANEM – mod. 100
1 Banho-maria 169 Fabbe
1 Banho-maria BE – 3100 Bio - Eng
1 Banho-maria evaporação 110 Fabbe
1 Bisturi elétrico
1 Bomba de vácuo Pfeiffer
1 Centrífuga clínica 208 – N Fanem
1 Centrífuga refrigerada Vision – VS –
15000 CFN II
1 Conjunto para eletroforese FEA Celm
1 Cuba para eletroforese vertical Mini
VE Pharmacia biotech
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2 Cubas para órgãos isolados (coração,
íleo, diafragma)
1Deionizador
1Densitômetro DS – 35 CELM
1 Destilador de água 724 Fanem
1 Espectrofotômetro E 215 D CELM
1 Espectrofotômetro SP-2000 UV
Spectrum
1 Espectroscópio Kruss
1 Estabilizador de voltagem Kron
1 Estimulador elétrico
3 Estimuladores para órgãos isolados
1 Estufa de secagem
2 Freezers
1Homogenizadorarno
2 Lavadores de pipetas Fanem
1 Maçarico a
gás
1 microcomputador Celerom 1.2 GHZ –
240 MB
6 micropipetas automáticas “Labmate”
(100 a 1000 ul)
6 micropipetas automáticas “Labmate”
(20 a 200 ul)
6 micropipetas automáticas “Labmate”
(2 a 20 ul)
1 micropipeta automática “Labmate”
(0,5 a 10 ul)
1 micropipeta automática “Biohit” (0,1
a 2,5 ul)
1 micropipeta automática “Oxford”
(100 a 1000 ul)
2 micropipeta automática “Oxford” (20
a 200 ul)
1 micropipeta automática “Oxford” (2 a
20 ul)
1 Monógrafo manual de 1 canal
1 Multímetro 360 – YTR Sanwa
1Peagâmetro analógico M-7 Horiba
1Peagâmetro digital Íris – 7 Tecnow
1Peagâmetro digital PG – 1000 Gehaka
1Peagâmetro digital Sp – 769 T
Sensoglass
1 Polarímetro intec
1 Polarímetro Schmidt/Haensch
1 Polígrafo de um canal
1 Polígrafo digital de 4 canais Power
Lab
1 Refratômetro Schmidt/Haensch
1 Refrigerador Consul
1 Secador de cabelo Pro3000 Tany
1 Sensor de Pulso
1Stereotax para coelho
1 Suporte Brow-Schuster
1Termocirculador
1 Transdutor de Contração Muscular
Isométrica (0 a 10 g)
1 Transdutor de Contração Muscular
Isotônica (Até 10 gr)
1 Transdutor de Pressão
1 Transdutor de Pressão Arterial
Invasiva
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10. Laboratório
Multidisciplinar 1

1 Transdutor de Pressão Arterial NãoInvasiva
1 Voltímetro sew
2 Multímetros YTR - 360
Sanwa
2 Placas térmicas
Fontesdiversas
4 Miliamperímetros
6 Manômetros de mercúrio
1 agitador de tubos “Phoenix” AP 56
1 agitador orbital “Fanem” mod 255
1 balança eletrônica “Sartorius” mod
TE 214 S
1 banho-maria com agitação “ShelLab”
1 centrífuga mini spin “Eppendorf”
1 computador desk
1 contador Geiger
1 criostato “Leika” mod CM 1850
1 Cuba de acrílico para Eletroforese
1 destilador de água
1encubadora “LabLine”
1escaner “HP”
1 estufa de secagem Fanem
1 Fonte de corrente Eletroforese - 0 a
30 mA e de 0 a 400 volts
1 Fotômetro Fisher com 3 filtros
1 freezer - 20º C “Bosch”
1 freezer -20º C “Electrolux”
1 freezer -80º C “So Low”
1 impressora “HP”
1 lava louça “Electrolux” mod 12
serviços
1 lavadora de placas de Elisa
1 máquina de gelo “Everest”
1 microcomputador c/ programa para
captura de imagem e densitometria
óptica
1 micropipeta “Eppendorf” 100 ul
1 micropipeta “Eppendorf” 1000 ul
1 micropipeta “Eppendorf” 2,5 ul
1 micropipeta “Eppendorf” 20 ul
1 micropipeta “Eppendorf” 200 ul
1 micropipeta “Eppendorf” 5000 ul
1 microscópio binocular de
imunofluorescência
1 microscópio LeicaDM500
1 notebook “HP”
1phmetro “Qualxtron” mod 8010
2 placas quentes com agitação
“Barnstead / Thermolyne
1 purificador de água “Barnstead”
1 refrigerador “Consul”
1 refrigerador Bosch
1 refrigerador Electrolux
1termociclador “Perkin Elmer” mod
2400
1termomixer “Eppendorf”
1transiluminador “VariQuest” 26
1 agitador magnético mini com
aquecimento - Quimis
1 agitador para tubos vortex – Quimis
1 analisador de gases OMNI-C com
sensores – Roche

Térreo – ímpar
81,13

10

96

11. Laboratório
Multidisciplinar 2

12. Laboratório de
Avaliação Física

1 capela de exaustão de gases média –
Quimis
2comput C2D E4700 2GB 320GB e
componentes – Semp Toshiba
1 destilador de água tipo Pilsen –
Quimis
1 estufa microprocessada de secagem
– Quimis
1microcentrífugaespressothermo –
Biomol
1 microscópio cirúrgico M2222MFZ e
componentes – D.F. Vasconcellos
1 notebook core 2 duo - Dell
1 pH-metro de bancada – Quimis
1 refrigerador 409L frostfree bem estar
CRM45 – Cônsul
1termo-higrômetro digital - Quimis
2Accutrend Lactato
1Adipômetro LANGE
2Adipômetros SANNY
1Adipômetro ACCUS MEASURE
1Antropômetro ANTHROPOMETER
2 Aparelhos Medidores de Glicemia
1 Balança Filizola 31
1 balança eletrônica Balmak
1 Bioimpedância BIODYNAMICS 310
1 Boneco Anatômico (Músculos e
Órgãos)
1 Boneco Anatômico (Esqueleto)
1CicloergômetroMonark
1CicloergômetroBiocycleMagnetic
3000 Eletronic
2 Computadores Pentium III
1 Controlador da Esteira Inbramed ATL
10.200
2 Cronômetros Técnicos
2 Cronômetros Pequenos
4 Cronômetros Semiprofissionais
1 Data Show
1 Dinamômetro de Tração Crown AR
200
01 Dinamômetro Manual
BulbDynamometerDeluxer 0-30 PSI
7Esfigmomanômetros Premium
1Esfigmomanômetro UNICS
1 Estabilizador AVRt 1000 Bi
1 Esteira Ergométrica Inbramed ATL
10.200
6 Estetoscópios Premium
2FlexímetrosFleximeter
2 Fitas Métricas Blak Bull – 10m
5 Fitas Métricas ISD – 1,50m
1 Fita Métrica Kendall – 1,50m
3 Fitas Métricas Simples – 1,50m
4Frequencímetros Polar Accurex Plus
1FrequencímetroTimex
10 Frequencímetros Polar
1Frequencímetro Polar Vantage NV
1Frequencímetro Polar Interface Plus
4FrequencímetrosReebok Studio
5 Goniômetros Grandes
7 Goniômetros Pequenos
1 Imobilizador Cervical

Térreo - impar

44,55

4

Térreo Inferior –
ímpar

68,89

60
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13. Laboratório de
Habilidades em
Emergências Médicas
(LAHEM)

14. Laboratório de
Citogenética Humana

15. Laboratório de
Microbiologia e
Imunologia (Sala de
Microscopia, salas de
preparação técnica,
lavagem e
esterilização)

1 Impressora HP Deskjet 692
1 Lousa Branca
1 Medidor de Gasto Energético
InbrasportTeem 100
1 Maca de Ferro
1 Mesa Pequena de Madeira
5 Paquímetros SANNY
4PlicômetrosInnovareCescorf
1 Software de Avaliação Física Physical
Test 5.1
1 Termômetro Digital de Ambiente
2ambus adultos
2ambus infantis
2 bonecos de reanimaçãoResusci Anne
2 bonecos de treinamento para
entubação
2 bonecos para puncionar veias, artéria
femoral, jugular e carótida
2 braços mecânicos para puncionar
veias e artérias
1 boneco de reanimação Laerdal
1 boneco recém-nato para reanimação
neonatal
1 boneco recém-nato para treinamento
de entubação
1 cabeça de boneco para reanimação
1 cabeça para simulação de trauma
craniano
10 laringoscópios adultos
03 laringoscópios infantis
1monitor Cardíaco
1 ultrassom
1 autoclave FABBE (Mod.108) (uso
coletivo setor)
1 balança digital Marte –
Mod.AS2.000C (uso coletivo setor)
1 banho-maria
1 capela de fluxo laminar vertical
Mod.Q-216F (uso coletivo setor)
1 centrífuga de tubos (uso coletivo
setor)
1 estufa de ferro para esterilizar (uso
coletivo setor)
1estufa de madeira para secar
1 freezer vertical
1 geladeira
1microscópio binocular Bioval
1 agitador de bandeja (Kline)
1 agitador magnético
1 autoclave FABBE (Mod.108) (uso
coletivo setor)
1 balança digital Marte – modelo AS
2.000 C (uso coletivo setor)
Bancadas com instalações elétricas,
hidráulicas e gás
1 banho-maria
1capela de fluxo laminar vertical mod
Q-216F (uso coletivo setor)
1 centrífuga de tubos (uso coletivo
setor)
1 estufa de ferro para esterilizar (uso
coletivo setor)
2 estufas de madeira para secar

Térreo – ímpar

70,26

24

1º andar - ímpar

70,88

03

1º andar – ímpar

128,07

32
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16. Laboratório de
Parasitologia (Sala de
microscopia e de
preparação técnica)

17. Sala de Técnica
Operatória

18. Laboratório de
Investigação em
Medicina Intensiva
(LIMI)

2geladeiras
1 microscópio binocular Zeiss
18 microscópios binoculares Bioval
1 pH-metro marca Labmeter (Mod.M5)
1 autoclave 75 l (uso coletivo setor)
1 balança “Record” – cap. 200 grs
1 centrífuga “Centribio” mod. 80-2B
1 cronômetro “Imot”
1densitômetro “Incoterm” – cap 1500
1 estufa de cultura modelo 002 CB
FANEM (110V)
1estufa de Secagem “Quimis” mod
316M2
1 estufa de secagem de lâminas Fanem
mod 306/1
1 freezer vertical “Eletrolux”
1 geladeira “Consul”
1micocentrífuga de Eppendorf mod.
2012
1 micropipeta 100-1000 ul – “Labmate”
1 micropipeta 20-200 ul – “Labmate”
1 micropipeta 2-20 ul – “Labmate”
1 microscópio binocular Cambridge
1.315 MV
14 microscópios estereoscópicos
20 microscópios binoculares “Opton”
mod. TIM-2028
24 microscópios monoculares
6 microscópios estereoscópicos
“Opton” mod. TIM-301 peagâmetro
“Labmeter” mod. PH2
1 pipetador pump II – capacidade 25
ml
1 termômetro para estufa “Incoterm”
1 aparelho de anestesia K.Takaoka
1 armário com materiais para cirurgias
1 bisturi elétrico
1 estufa de esterilização
1 foco cirúrgico
1 mesa
1 tubo de O2
Instrumental cirúrgico completo para
grandes e micro-cirurgias
1 carrinho auxiliar
Inter7plus INTERMED
Inter5plus com GMX-INTERMED
Portal 2020-Dixtal
NICO2
ML141 Spirometer
Radiometer
1boneco (bebê) plástico
2 bonecos Henry com vísceras
1 braço direito com equip.p/infusão
venosa
1nádega para Medicação Intramuscular
1 biombo
1 balança adulto
1 balança infantil
1balança digital “Balmak”
3 bacias de banho inox
3 bandejas inox média
3 bandejas inox grande

1º andar - ímpar

110,10

64

Térreo inferior –
par

24,00

4

UDPE – Bloco
externo

21,62

4
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19. Laboratório de
Enfermagem

21. Laboratório de
Informática I

22. Laboratório de
Informática II

23. Laboratório de
Informática III

3 bandejas inox pequena
2 bolsas de água quente
2 bolsas de gelo
1cadeira de rodas
1carro de medicação
1 carro de banho
2 caixas de material cirúrgico peq.
10 caixas pleion c/ tampa 201 Ref 340
2 cuba de material cirúrgico med.
15 esfignomanômetro adulto
1esfignomanômetro infantil
15 estetoscópios
2 frascos de vidro pequenos drenagem
asp.
1 irrigador de inox
4 leitos
4 maletas de visita domiciliar
2 mamas amigas
1 mama de borracha branca
1 mama de tecido
1 mesa fórmica grande
1 modelo pélvico de borracha
1 modelo genital masculino
2 nebulizadores completos
2 organizadores altos 45 L Jaguar
1 régua PVC
2suportes de hampers
2 suportes de soro
4 termômetros
2 armários de vidro
2 arquivos
2 camas hospitalares
4 colchões
1 criado mudo
1 esqueleto grande
1 esqueleto pequeno
1 divã
1 mesa
1 suporte de hamper
1 suporte de soro de madeira
15 computadores
1 scanner de mesa
1 impressora a laser
Iluminação natural e artificial
Climatizado
19 computadores
Projetor multimídia
Iluminação artificial
Climatizado
65 computadores
2 projetores multimídia, sendo um
deles interativo
1 impressora a laser
Sistema de som
Iluminação artificial
Climatizado

Instalações especiais

Térreo inferior par

93,50

20

1º andar – par

46,20

19

2º andar – par

61,00

35

Térreo inferior par

146,30

64

Identificação

Área em
m2

Capaci
dade

A UDPE é destinada a atividades
didáticas que envolve o treinamento
de alunos, residentes e técnicos dos
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1. Unidade Didática e
de Pesquisa (UDPE) Medicina

cursos da área da saúde nas áreas
relacionadas a Cirúrgica, Trauma,
Saúde da Família, Infectologia,
Microbiologia, Neurociências,
Farmacologia, Parasitologia,
Fisiologia Humana e áreas afins.
Espaço Físico:
Destinado a atividades didáticas,
composto por:
Hall de entrada, setor administrativo
e de atendimento, sala de aula,
instalações para cirurgia
experimental e o Laboratório de
Investigação em Medicina Intensiva
(LIMI)
Sala de aula climatizada, equipada
com kit de projeção multimídia data
show
Computador
2 aparelhos de ar condicionado
45 cadeiras estofadas
2 caixas de som

Bloco externo no
Câmpus Sede
(anexo ao Biotério)

425

45

Centro cirúrgico:
Sala de pré–anestesia
1 carrinho auxiliar para transporte de
CO2 e O2
2 suportes para soro
Ponto de fornecimento de O2 e ar
comprimido
Depósito de medicamentos
Vestiário masculino
Vestiário feminino
Depósito de materiais limpos
Sala de preparo e lavagem
Setor de assepsia
Pia para lavagem demãos
Chuveiro de emergência com lavaolhos
2 Salas de cirurgia climatizadas
equipadas com foco cirúrgico, mesa
cirúrgica, bancadas e kit de filmagem
para projeção em tempo real para a
sala de aula

Sala de cirurgia 1 –
1 aparelho de ar condicionado
1 armário com equipamento de
cirurgia videolaparoscópica
1 aspirador cirúrgico PR 5000
1 balança eletrônica Welmy 100200W
1 foco cirúrgico
1 gerador eletrocirúrgico com
suporte
1hamper
1 mesa cirúrgica
1 mesa cirúrgica
1 monitor de 14’
1negatoscópio – sala de aula teórica
1 tubo de CO2
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2 pontos de fornecimento de O2 e ar
comprimido
1 simulador de cirurgia
videolaparoscópica
2 suportes para soro
3 carrinhos auxiliares
Caixa de instrumental para cirurgia
vieolaparoscópica
Pia para higienização das mãos
Sala de cirurgia 2/ LIMI:
1 carrinho auxiliar
1 foco cirúrgico
1hamper
1 mesa cirúrgica
1 simulador Pulmonar
1 suporte para soro
1 ventilador pulmonar (InterplusPROMED)
Pia para higienização das mãos
Destinado a pesquisas experimentais
com animais de pequeno porte.

2- Biotério Pesquisas
Experimentais –
Medicina

Espaço Físico:
É composto por Vestiário masculino e
feminino, sala de esterilização de
caixas e contenção, ração, água e
maravalha, sala de raspagem e prélavagem de caixas, onde são
descartados adequadamente fezes
dos animais, sala de assepsia de
caixas e bebedouros, contendo
quatro tanques de 200Lpara imersão
em solução anti-séptica, sala para
depósito de maravalha e ração,
almoxarifado, sala de recuperação
de animais de médio porte com
solarium, sala para assepsia e
curativo de animais, depósito de
ração e gaiola, expurgo, salas de
contenção de animais com sistema
de troca de ar individual, para minipigs, coelhos, ratos, camundongos,
laboratório de manipulação de
pequenos animais, laboratório de
cultura de células e outros
procedimentos exigem esterilidade.
Equipamentos:
1 aparelho de fluxo laminar classe 2
1 centrifuga de tubos
1 estufa incubadora BOD
1 freezer 440 litros
1 microscópio óptico
2 aparelhos autoclave com
capacidade de 220 litros cada.
Anexos
Anexo1 (Setor de quarentena): 4
baias para contenção de animais de
médio porte.
Anexo 2 Sala com gerador
Anexo 3 Central de distribuição de
O2, ar medicinal, CO2

Bloco externo no
Câmpus Sede
(anexo a UDPE)

664,04
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3. Complexo
esportivo
compreendendo
quadras
poliesportivas
cobertas, mini-pista e
instalações para
atletismo e um bloco
com instalações
destinadas a
vestiários, atividades
de ginástica, dança e
musculação, cantina e
depósitos de
materiais esportivos e
de SHL.

3.1 Duas quadras poliesportivas
cobertas
3.2 Mini-pista de atletismo, caixa de
areia para salto, espaço para
arremesso de peso e dardo,
equipamento de salto em altura,
arquibancada de alvenaria, quiosque
com pia, bebedouro elétrico e bancos
3.3. Sala de musculação
Equipamento:
02 esteiras LX 150
03 bicicletas
1 elíptico Lx140
04 anilias de 2 kg
04 anilias de 1 kg
05 anilias de 10 kg
06 anilias de ½ kg
06 anilias de 3 kg
06 anilias de 4 kg
08 aniliasde 5 kg
10anilias de 20 kg
1 par de caneleiras 3kg
1 par de caneleiras 4kg
1 par de caneileiras 5kg
02 halteres de 3kg
02 alteres de 4kg
02 halteres de 5kg
01 legpress
01 supino vertiucal
1 abdutor e adutor de pernas
1 mesa extensora
01 mesa flexora
01 peck deck dorsal
01 peck deck peitoral
01 puxador horizontal
01 puxador vertical
01 supino
01 suporte c/ 8barras
3.4. Sala de ginástica
Equipamento:
55 colchonetes
30 halteres de 1 Kg
10 halteres de 1 ½ kg
37 halteres de 2 Kg
43 mini jump
16 pares de caneleiras 1 Kg
16 pares de Caneleiras 2 Kg
30 steps
3.5. Depósito de materiais esportivos
01 cavalo p/ saltos
01 mini tramp
01 trampolim acrobático
01 paralelas assimétricas
02 paralelas simétricas
01 traves de equilíbrio
04 colchões grandes
04 plinto piramidalc/6 gavetas
15 colchões médios
Barras diversas para ginástica
olímpica
4 Hastes de vôlei
4 Tabelas de basquete
4 Traves de futsal

Pátio

1400

Pátio

4424

Bloco externo

167,50

Bloco externo

240

Bloco externo

51,71

900

64
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4. Brinquedoteca Pedagogia

3.6. Vestiários adaptados (feminino e
masculino)

Bloco externo

60

3.7. Cozinha

Bloco externo

34,25

3.8. Depósito de SHL

Bloco externo

16,68

Sala D3
2º
andar – par

79,15

03 bancos de madeira
06 alfabetos móveis
02 alto falantes
01 ar condicionado
01 armário pequeno com 02 portas
01 bandinha completa com 17
instrumentos
04 banquetas de ferro com
almofadas brancas
06 blocos lógicos de madeira com 48
peças cada um
05 cadeiras de ferro com almofadas
pretas
32 cadeiras de plástico brancas
04 caixas de plástico médias
04 caixas de sensações
Coleção de objetos fabricados com
materiais alternativos pelos alunos
do curso de Pedagogia
01 data show
09 discos de frações
07 dominós de alfabetização
01 dominó de tabuada
03 dominós de adição
03 dominós de divisão
03 dominós de multiplicação
03 dominós de subtração
06 escalas cuisinaire de madeira com
68 peças cada uma
06 escalas lógicas
01 escrivaninha de ferro com tampão
de madeira com 04 gavetas
09 fantoches de feltro
02 jogos aramados para coordenação
motora
01 lixeira
01 loto leitura de madeira com 150
peças
01 lousa grande branca
01 lousa pequena para recados
06 materiais dourados de madeira
01 mesa branca para Professor
01 mesa com multimídia
04 mesas de ferro com tampão cinza
de madeira
04 mesas de plástico brancas
01 mini escrivaninha de ferro
pequena com tampão de vidro
01 mini prateleira com 02 divisórias
04 persianas
01 prancha arco íris
06 pranchas de forma geométrica
06 pranchas s com figuras
geométricas encaixadas
11 prateleiras de ferro com 05
divisórias
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02 tapetes de borracha de alfabeto
01 teatro de fantoches de madeira
06 torres de Hanói de madeira
01 relógio de parede branco

5. Sala de bem-estar
para funcionários

6. Museu Padre
Albino – Espaço
cultural

Hospitais Escola

1. Hospital Padre
Albino

1 rack de TV
1 sofanete de 3 lugares
1 TV
2 mesas de centro
3 cadeiras de área
3pufs
O acervo do Museu Padre Albino é
constituído por peças, fotos, objetos
e documentos ligados à história do
Padre Albino e de Catanduva.

Descrição
A Fundação Padre Albino mantém dois
hospitais próprios - o Hospital Padre
Albino e o Hospital Emílio Carlos,
ambos inseridos no sistema de saúde
da micro-região de Catanduva, que
conta com 19 municípios.
O Hospital Padre Albino é de
referência regional, certificado como
Hospital de Ensino pelo MS-MEC. Tem
capacidade para 164 leitos
operacionais, sendo 102
disponibilizados ao SUS e 62 destinados
aos convênios credenciados e aos
atendimentos particulares. Suas
unidades básicas incluem enfermarias
de Clínica Médica, Cirurgia, Pediatria,
Maternidade. Dispõe de Centro
Cirúrgico, Centro Obstétrico, Unidade
de Terapia Intensiva Neonatal, Unidade
de Terapia Intensiva Pediátrica,
Unidade de Terapia Intensiva de
Adultos, Unidade de Tratamento de
Queimados, Unidade de Urgência e
Emergência. O Centro de Diagnóstico
por Imagem oferece serviços de
radiologia convencional,
ultrassonografia, ecocardiografia,
tomografia, ressonância magnética,
densitometria óssea, mamografia e
medicina nuclear. Há ainda o serviço de
litotripsia, Laboratório de Análises
Clínicas, Unidade de Hemodiálise,
serviços de hemodinâmica,
endoscopia, banco de leite materno e
agência transfusional. O Hospital está
credenciado como de alta
complexidade nas áreas de ortopedia,
urgência e emergência, parto de alto
risco, neurocirurgia, oncologia clínica,
medicina intensiva (neonatal,
pediátrica e adultos), tratamento de

1º andar - par

25,76

Rua Belém, 647

424

Identificação

Rua Belém, 519 –
Centro – Catanduva SP

Área em
m2

10

Capaci
dade

164
leitos
operac
ionais,
sendo
102
dispon
ibilizad
os ao
SUS e
62
destin
ados
aos
convê
nios
creden
ciados
e aos
atendi
mento
s
particu
lares.
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queimados, terapia renal substitutiva e
transplante de córnea. O Hospital
Padre Albino abriga os internos do
curso de Medicina das Faculdades
Integradas Padre Albino e programas
de residência médica credenciados
junto ao MEC e reconhecidos
nacionalmente pela qualidade. Além
disso, participa das políticas prioritárias
do SUS como Hospital Sentinela,
Gestação de Alto Risco, atendimento às
Urgências e Emergências e Política
Nacional e Estadual de Humanização.

2. Hospital Emílio
Carlos

O Hospital Emílio Carlos é igualmente
certificado como Hospital de Ensino
pelo MS-MEC. Está instalado o Câmpus
Sede das Faculdades Integradas Padre
Albino, local onde funcionam cursos da
área da saúde, entre eles o de
Medicina (FAMECA), e da educação.
Atualmente, a capacidade deste
Hospital é de 133 leitos operacionais e
mais 10 leitos de UTI, sendo 100% SUS.
Dispõe do setor de Ambulatórios
com 30 consultórios distribuídos nas
seguintes áreas: Ortopedia e
Traumatologia, Oftalmologia,
Otorrinolaringologia, Clínica Cirúrgica,
Clínica Médica, Clínica Pediátrica,
Psiquiatria, Dermatologia, Moléstia
Infecciosas (DST-AIDS), Anestesiologia,
Cardiologia, Cirurgia Geral,
Gastrocirurgia, Cirurgia Pediátrica,
Cirurgia Plástica, Cirurgia Vascular,
Clínica Vascular, Cirurgia Torácica,
Dermatologia, Endocrinologia,
Gastroenterologia, Ginecologia,
Hematologia e Hemoterapia,
Aconselhamento Genético, Nefrologia,
Neurocirurgia, Neurologia,
Obstetrícia, Oncologia, Pneumologia
Geral, Psiquiatria, Reumatologia,
Urologia, Geriatria, Aleitamento
Materno, Ambulatório de Feridas,
Nutrologia, e 03 salas de pequenas
cirurgias. As alas de internações
incluem enfermarias de Clínica Médica
e de Cirurgia, Centro Cirúrgico,
Unidade de Terapia Intensiva de
Adultos, Unidade de Moléstias
Infecciosas, Serviços de Fisioterapia,

Rua dos Estudantes
225, Parque Iracema
– Catanduva - SP

133
leitos
operac
ionais,
e 10
de
UTI,se
ndo
100%
SUS.
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Terapia Ocupacional, Quimioterapia,
Medicina Hiperbárica. Oferece também
Laboratórios de Análises Clínicas, de
Histopatologia, Biologia Molecular e
Genética. O hospital abriga os internos
do curso de Medicina das Faculdades
Integradas Padre Albino e Programas
de Residência Médica credenciados
junto ao MEC e reconhecidos
nacionalmente pela qualidade. Além
disso, participa das políticas prioritárias
do SUS como Hospital Sentinela,
Gestação de Alto Risco, atendimento às
Urgências e Emergências e Política
Nacional e Estadual de Humanização.

Sanitários
1. Térreo inferior – ímpar
(Sanitários adaptados com
chuveiros e vestiários)
2. Térreo inferior – (Sanitário
com chuveiro e vestiário)

3. Térreo inferior - par
4. Térreo inferior - centro

5. Térreo – centro
6. Térreo - ímpar

7 Térreo – par

Identificação

Destinação

Área em
m2
39,31
38,53

Masculino – Educação Física
Feminino – Educação Física

Público
Público

Masculino/feminino - Sala de
Necropsia
Masculino – Lab. de Anatomia
Feminino – Lab. de Anatomia
Masculino/feminino –Lab. de
Anatomia
Masculino – Lab. Enfermagem
Feminino – Lab. Enfermagem
Masculino - saguão
Feminino - saguão
Feminino – Secretaria Acadêmica
Feminino - Tesouraria
Masculino- Adaptado – Lab.
Fisiológicas
Masculino – Lab. Fisiológicas
Feminino –Setor gabinetes
docente/aluno
Feminino – Adaptado – Setor
gabinetes docente/aluno
Masculino – Setor COREME
Masculino – Adaptado – Setor
COREME
Feminino- Adaptado – Setor
Patologia
Feminino – Setor Patologia

Professores/funci
onários
Público
Público
Professores/funci
onários
Público
Público
Público
Público
Funcionárias
Funcionárias
Funcionários

10,22

Público
Funcionárias

23,32
5,08

Público

23,32

Funcionários
Público

5,73
23,32

Funcionários

5,08

Público

21,69

3,04
3,04
3,04
11,89
10,05
2,96
2,64
4,88
4,88
5,73
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8. Térreo – par - (Sanitário
com chuveiros e vestiário)
9. 1º Andar – centro

10. 1º Andar – ímpar

11. 1º Andar – par

12. 2º Andar – ímpar

13. 2º Andar – Centro
14. 2º Andar – par

15. Unidade Didática e de
Pesquisas Experimentais
16. Biotério – Unidade de
Pesquisas Experimentais

Feminino – Setor Patologia

Funcionárias

20,73

Masculino/feminino – Sala de
Reuniões da Congregação
Masculino – Administrativo FIPA
Feminino – Administrativo FIPA
Masculino/Feminino – Lab de
Biológicas
Masculino – Adaptado – Lab
Biológicas
Feminino – Adaptado – Lab.
Biológicas
Masculino – Adaptado – Setor de
Coordenadorias
Feminino – Adaptado – Setor de

Professores

4,88

Funcionários
Funcionários
Funcionários

5,53
9,15
5,08

Público

10,51

Público

11,74

Público

23,80

Público

23,37

Funcionárias
Público
Público
Público
Público
Público
Professores

5,08
29,46
13,88
14.77
6,46
12,02
2,43

Público

29,46

Público

15,36

Público
Público
Público
Público

10,60
7,76
7,76
7,76

Coordenadorias
Feminino – Biblioteca
Feminino – Adaptado – Biblioteca
Masculino – Adaptado – saguão
Feminino - Adaptado – saguão
Masculino – Adaptado – saguão
Feminino – Adaptado – saguão
Masculino/feminino – Sala dos
Professores
Masculino – Adaptado – Lab.
Informática II
Feminino – Adaptado – Lab.
Informática II
Masculino - UDPE
Feminino - UDPE
Masculino - UDPE
Feminino - UDPE

Infraestrutura de Tecnologia da Informação do Câmpus Sede
Acesso à Internet
01 Link Internet de 10 Mb dedicado aos Laboratórios de Informática e à rede wireless
01 LP de dados de 100 MB dedicado ao Setor Administrativo FIPA
01 LP de dados de 32 Mb para backup
Laboratórios de Informática
Três Laboratórios de informática com um total de 105 computadores ligados em rede e com acesso à
Internet, sendo 19 no Laboratório I, 21 no Laboratório II e 65 no Laboratório III.

Ativos de Rede
08 Servidores Físicos
08 Servidores Virtuais
72 Estações de trabalho
04 Notebooks
36 Data shows
Área de convivência e
Descrição
estacionamento
1. Área de circulação
Rampas de acesso a
interna
corredores largos com
interligação entre os pisos
por escadarias e elevadores
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2. Pátio e estacionamento

2. Restaurante
Universitário
4. Posto bancário

5. Saguões

6. Cantina
7. Sala de xérox

Grande área verde e
arborizada com pracinhas de
descanso.
Há estacionamento para
carros e motos em todos os
setores de acesso ao interior
do prédio

Corredor térreo de acesso ao
HEC
Saguão central – térreo
inferior
Saguão central – térreo
superior
Saguão central – 1º andar
Saguão central – 2º andar
2º andar – lado ímpar

9.2 Instalações especiais

Os laboratórios do curso de Engenharia Agronômica seguirá a proposta base
de implementação ao decorrer do curso e em consonância com o PDI institucional do
Centro Universitário Padre Albino.
O instituto de Ciências Exatas, Tecnológicas e Ciências Agrárias (ICETECA) com
as atribuições vigentes, em cronograma aprovado pelos órgãos colegiados,
comprometerá com as construções em uma área de apoio designada CEPEAGRO
(Centro de Pesquisas e Práticas Agronômicas) que realizará as modificações e
implementações. (Anexo VI)
Haverá uma área de apoio com aproximadamente 16,8 hectares, localizado
no Recanto Monsenhor Albino que haverá práticas de campo, plantio de culturas,
plantio de frutíferas, manejo de animais de interesse zootécnicos, irrigação,
silvicultura, maquinas e mecanização, ecologia e gestão do meio ambiente e áreas de
convivência para os discente e docentes.
O projeto da área CEPEAGRO está em ANEXO (anexo VI) no projeto da área
experimental do curso de Agronomia/Engenharia Agronômica. O curso disponibilizará
de convênios e apoios de pesquisa e extensão de outros órgãos, mediante a
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contratação por convênio de participação mutua de pesquisa e ensino, com órgãos
federais, estaduais e municipais e associações e autarquias organizadas S/A.
Dentre os convênios propostos estão: Secretaria de meio ambiente e da
agricultura de Catanduva, CATI, APTA – Pindorama, Usina Colombo, Associação dos
Fornecedores de Cana da região de Catanduva e dentre outras na mesma vertente.
9.3 Laboratórios
Os laboratórios iniciais do curso estão sendo utilizados no campus sede, sendo
os principais e correlatos descritos no quadro abaixo:
Laboratório

Local

Área (m2)

Capacidade/alunos

Embriologia

Térreo inferior – par

296,00

64

Microscopia, biologia

Térreo – par

23,10

10

Térreo - impar

125,5

32

Multidisciplinar I

Térreo - impar

81,13

10

Multidisciplinar II

Térreo - impar

44,55

4

Microbiologia e

1º andar

128,07

32

1º andar – par

46,20

19

2º andar - par

61,00

35

Térreo inferior - par

146,30

64

celular, histologia e
patologia
Bioquímica, biofísica,
fisiologia e
famarcologia

Imunologia
Laboratório de
informática I
Laboratório de
informática II
Laboratório de
informática III

9.4 Salas de aula e auditórios, sala de coordenação e professores
IMÓVEL/LOCAL

TERRENO

ÁREA
CONSTRUÍDA
(m2)

Hospital Escola Emílio Carlos
Faculdades Integradas Padre Albino

Aproximadamente

20.444,54

3 alqueires

14.387,21

110

Coordenadoria da Fundação Padre Albino

972,70

IMÓVEL/LOCAL

TERRENO

ÁREA
CONSTRUÍDA
(m2)

Hospital Escola Emílio Carlos
Faculdades Integradas Padre Albino

Aproximadamente

20.444,54

3 alqueires

14.387,21

Coordenadoria da Fundação Padre Albino
Salas de Aula

972,70
Localização

Área

Capa
2

em m

cidad
e

Itens de 1 a 25 – Salas climatizadas, com iluminação
natural e artificial, carteiras universitárias estofadas,
1 mesa e cadeira para o professor, 1 lousa branca,
negatoscópio, 1 microfone sem fio, 1 amplificador
de som, 1 tela de projeção, retroprojetor,
computador e projetor multimídia.
31. A1 – Térreo inferior ímpar

Térreo inferior ímpar

97,33

70

32. A2 – Térreo inferior par

Térreo inferior par

97,33

70

33. A4 – Térreo inferior par

Térreo inferior par

48,95

40

34. A5 – Térreo inferior par (recuo saguão

Térreo inferior par

35,75

25

lab.informática III)

(recuo saguão lab.
informática III)

35. A6 – Térreo inferior par

Térreo inferior par

73,15

64

36. A7 – Térreo inferior ímpar

Térreo inferior ímpar

68,89

50

37. B1 – Térreo superior ímpar

Térreo superior ímpar

98,86

70

38. C1 – 1º andar – ímpar (Lab.Micro)

1º andar – ímpar (Lab.

27,80

20

27,80

20

Micro)
39. C2 – 1º andar – par (Videoteca)

1º andar – par
(Videoteca)

40. D1 – 2º andar - par

2º andar - par

79,15

64

41. D2 – 2º andar - par

2º andar - par

79,15

64

42. D4 – 2º andar - par

2º andar - par

79,15

64

43. D5 – 2º andar - par

2º andar - par

79,15

64

44. D6 – 2º andar - ímpar

2º andar - ímpar

79,15

64

45. D7 – 2º andar - ímpar

2º andar - ímpar

79,15

64

46. D8 – 2º andar - ímpar

2º andar - ímpar

79,15

64
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47. D9 – 2º andar - ímpar

2º andar - ímpar

79,15

64

48. D10 – 2º andar - ímpar

2º andar - ímpar

79,15

64

49. D11 – 2º andar - ímpar

2º andar - ímpar

123

100

50. D12 – 2º andar - ímpar

2º andar - ímpar

123

100

51. D13 – 2º andar - ímpar

2º andar - ímpar

94

64

52. D14 – 2º andar - ímpar

2º andar - ímpar

94

64

53. D15 – 2º andar – ímpar

2º andar – ímpar

35

61

54. UDPE – Bloco externo

UDPE – Bloco externo

49,52

35

Hospital Emílio Carlos –

28,00

16

28,00

16

28,00

18

28,00

18

28,00

18

28,00

16

Itens de 25 a 30. Salas climatizadas, com iluminação
natural e
artificial, carteiras universitárias estofadas, mesa e
cadeira para o professor, cama, maca ou divã, quando
requisitados, lousa branca, negatoscópio, 1 cadeira
para paciente,
55. HEC 1

Térreo – par
56. HEC 2

Hospital Emílio Carlos Térreo - ímpar

57. HEC 3

Hospital Emílio Carlos –
1º andar - par

58. HEC 4

Hospital Emílio Carlos –
1º andar – ímpar

59. HEC 5

Hospital Emílio Carlos –
2º andar - par

60. HEC 6

Hospital Emílio Carlos –
2º andar - ímpar

Anfiteatros
Anfiteatros Padre Albino – Climatizados, com
iluminação natural e artificial, carteiras universitárias

Localização

Área

Capa

(Ao lado do Hospital

em m2

cidad

Padre Albino)

e

estofadas, lousa branca, computador e projetor
multimídia
Anfiteatro Padre Albino 1

Rua 13 de Maio 1064,

233,40

196

126,00

80

Centro
Anfiteatro Padre Albino 2

Rua 13 de Maio 1064,
Centro
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Gabinetes de trabalho de Coordenadorias

Localização

Mobiliário adequado, ambiente climatizado,

Área

Capa

em m2

cidad

iluminação natural e artificial, equipamento de

e

informática
1 Coordenadoria Pedagógica

1º andar – impar - FIPA

14,70

2. Coordenadoria da Biomedicina

1º andar – par

14,70

3. Coordenadoria da Educação Física - Bacharelado

1º andar – par

14,70

4. Coordenadoria da Educação Física - Licenciatura

1º andar – par

14,70

5. Coordenadoria da Enfermagem

1º andar – par

14,70

6. Coordenadoria da Medicina

1º andar – centro

25,00

7. Coordenadoria da Pedagogia

1º andar – par

14,70

Gabinetes de Atendimento ao aluno

Localização

Área

Capa
2

Iluminação natural e artificial, climatização,

em m

mobiliário,

cidad
e

1. Gabinete 1

Térreo - ímpar

7,35

2

2. Gabinete 2

Térreo - ímpar

7,35

2

3. Gabinete 3

Térreo - ímpar

7,35

2

4. Gabinete 4

Térreo - ímpar

7,35

2

5. Gabinete 5

Térreo - ímpar

7,35

2

6. Gabinete 6

Térreo - ímpar

7,35

2

7. Gabinete 7

Térreo - ímpar

7,35

2

8. Gabinete 8

Térreo - ímpar

7,35

2

9. Gabinete 9

Térreo - ímpar

7,35

2

10. Gabinete 10

Térreo - ímpar

7,35

2

12. Gabinete - Medicina Preventiva

Térreo – par

14,70

2

13. Gabinete - Histologia

Térreo – par

23,21

2

14. Gabinete – Microbiologia

1º andar – ímpar

23,21

2

15. Gabinete - Imunologia

1º andar – impar

14,70

2

16. Gabinete - Parasitologia

1º andar – ímpar

14,70

2

11. Gabinete do Núcleo de Apoio ao Estudante

Térreo - par

14,70

2

1º andar – par

14,70

4

1º Andar – par

14.70

4

(NAE)
17. Gabinete do Núcleo de Editoração de Revistas
(NER)
18. Gabinetes dos Núcleos de Avaliação e de
Extensão – (SAIFI / NEXT)
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Salas de Professores

Identificação/localizaç

Área

Capa

ão

em m2

cidad
e

Sala de Professores 1

1º Andar – par

30,17

Sala de Professores 2

2º Andar – centro

17,40

Salas de reuniões

Identificação/localização

Mobiliário adequado, climatização, iluminação

Área em

Capaci

m2

dade

30,17

24

natural e artificial, equipamento de informática
Sala de Reuniões 1

1º Andar – Saguão
central

Sala de Reuniões 2

Térreo – ímpar

14,70

10

Sala de Reuniões 3

Térreo - ímpar

14,70

8

Área

Capa

em m2

cidad

Setor Administrativo

Localização

Mobiliário adequado, climatização, iluminação
natural e artificial, equipamento de informática

e

1. Arquivos – Salas 1, 2, 3 e 4

2º Andar - par

92,84

2. Atendimento e Protocolo FIPA

1º Andar – ímpar - FIPA

14,70

3. Depositário do Acervo Acadêmico Central (DAA)

1º Andar – par

14,70

4. Diretoria Geral

1º Andar – ímpar - FIPA

26,44

5. Vice-Diretoria Geral

1º Andar – ímpar - FIPA

14,70

6. Jurídico

1º Andar – ímpar - FIPA

14,70

7. Ouvidoria

1º Andar – ímpar - FIPA

14,70

8. Sala de apoio técnico audiovisual

Térreo - ímpar

14,70

9. Secretaria Acadêmica

Térreo - centro

39,90

10. Secretaria COREME, CEP

Térreo - par

29,40

11. Secretaria da Coordenação Pedagógica

1º Andar – ímpar - FIPA

14,70

12. Secretaria da Diretoria

1º Andar – ímpar –

15,84

FIPA
13. Secretaria de Coordenadoria da Educação Física

1º Andar – par - FIPA

14,70

1º Andar – par - FIPA

14,70

15. Secretaria Geral

1º Andar – ímpar - FIPA

14,70

16. Sub-Secretaria Acadêmica

2º andar – saguão

- Licenciatura
14. Secretaria de Coordenadoria da Medicina e
Pedagogia

13

central
17. Tecnologia da Informação - Sala 1

1º Andar – ímpar - FIPA

14,70
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18. Tecnologia da Informação - Sala 2

1º Andar – ímpar - FIPA

14,70

19. Tecnologia da Informação - Sala 3

1º Andar – ímpar - FIPA

22,28

20. Tesouraria – Atendimento

Térreo – centro

20,12

21. Tesouraria Geral

1º Andar – ímpar - FIPA

29,40

22. Vice-Diretoria Geral

1º Andar – ímpar - FIPA

14,70

9.5 Sanitários
Sanitários

Identificação

Destinaçã

Área

o

em m2

1. Térreo inferior – ímpar
(Sanitários
adaptados
com
chuveiros
e
vestiários)
2. Térreo inferior – (Sanitário
com chuveiro e vestiário)

Masculino – Educação Física

Público

39,31

Feminino – Educação Física

Público

38,53

Masculino/feminino - Sala de

10,22

3. Térreo inferior - par

Masculino – Lab. de Anatomia

Professore
s/funcioná
rios
Público

Feminino – Lab. de Anatomia

Público

3,04

Masculino/feminino –Lab. de

Professore

3,04

Anatomia

s/funcioná

Necropsia

3,04

rios

4. Térreo inferior - centro

5. Térreo – centro

Masculino – Lab. Enfermagem

Público

11,89

Feminino – Lab. Enfermagem

Público

10,05

Masculino - saguão

Público

2,96

Feminino - saguão

Público

2,64

Feminino – Secretaria Acadêmica

Funcionári

4,88

as
Feminino - Tesouraria

Funcionári

4,88

as
6. Térreo - ímpar

Masculino- Adaptado – Lab.

Funcionári

Fisiológicas

os

Masculino – Lab. Fisiológicas

Público

Feminino –Setor gabinetes

Funcionári

docente/aluno

as

Feminino – Adaptado – Setor

Público

5,73

23,32
5,08

23,32

gabinetes docente/aluno
7 Térreo – par

Masculino – Setor COREME

Funcionári

5,73

os
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Masculino – Adaptado – Setor

Público

23,32

COREME

8. Térreo – par - (Sanitário
com chuveiros e
vestiário)
9. 1º Andar – centro

10. 1º Andar – ímpar

Feminino- Adaptado – Setor

Funcionári

5,08

Patologia

os

Feminino – Setor Patologia

Público

21,69

Feminino – Setor Patologia

Funcionári

20,73

as
Masculino/feminino – Sala de

Professore

Reuniões da Congregação

s

Masculino – Administrativo FIPA

Funcionári

4,88

5,53

os
Feminino – Administrativo FIPA

Funcionári

9,15

os
Masculino/Feminino – Lab de

Funcionári

5,08

Biológicas

os

Masculino – Adaptado – Lab

Público

10,51

Público

11,74

Público

23,80

Público

23,37

Biológicas
Feminino – Adaptado – Lab.
Biológicas
11. 1º Andar – par

Masculino – Adaptado – Setor de
Coordenadorias
Feminino – Adaptado – Setor de
Coordenadorias
Feminino – Biblioteca

Funcionári

5,08

as

12. 2º Andar – ímpar

13. 2º Andar – Centro

14. 2º Andar – par

Feminino – Adaptado – Biblioteca

Público

29,46

Masculino – Adaptado – saguão

Público

13,88

Feminino - Adaptado – saguão

Público

14.77

Masculino – Adaptado – saguão

Público

6,46

Feminino – Adaptado – saguão

Público

12,02

Masculino/feminino – Sala dos

Professore

Professores

s

Masculino – Adaptado – Lab.

Público

29,46

Público

15,36

Público

10,60

2,43

Informática II
Feminino – Adaptado – Lab.
Informática II
Masculino - UDPE
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15. Unidade Didática e de

Feminino - UDPE

Público

7,76

Masculino - UDPE

Público

7,76

Feminino - UDPE

Público

7,76

Pesquisas Experimentais
16. Biotério – Unidade de
Pesquisas Experimentais

9.6 Instalações e projetos para o curso de Engenharia Agronômica
(Anexo VI)

9.7 Recursos de TI/informática (computadores, impressoras, outros
equipamentos, redes de acesso) e área de convivência

Acesso à Internet
01 Link Internet de 10 Mb dedicado aos Laboratórios de Informática e à rede wireless
01 LP de dados de 100 MB dedicado ao Setor Administrativo FIPA
01 LP de dados de 32 Mb para backup
Laboratórios de Informática
Três Laboratórios de informática com um total de 105 computadores ligados em rede e com
acesso à Internet, sendo 19 no Laboratório I, 21 no Laboratório II e 65 no Laboratório III.
Ativos de Rede
08 Servidores Físicos
08 Servidores Virtuais
72 Estações de trabalho
04 Notebooks
36 Data shows
Área de convivência e

Descrição

estacionamento
1. Área de circulação interna

Rampas de acesso a corredores
largos com interligação entre os
pisos por escadarias e elevadores

2. Pátio e estacionamento

Grande área verde e arborizada
com pracinhas de descanso.
Há estacionamento para carros e
motos em todos os setores de
acesso ao interior do prédio

3. Restaurante Universitário
4. Posto bancário

Corredor térreo de acesso ao HEC

5. Saguões

Saguão central – térreo inferior
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Saguão central – térreo superior
Saguão central – 1º andar
Saguão central – 2º andar
6. Cantina
7. Sala de xérox

2º andar – lado ímpar

10 BIBLIOTECA
10.1 Politicas de infraestrutura
O Centro Universitário Padre Albino tem por pressuposto básico uma política
de aquisição, expansão e atualização do acervo, de acordo com seu PDI. O objetivo
principal é o de fixar critérios que possibilitem o crescimento racional e equilibrado do
acervo, em todas as áreas de modo a atender às demandas dos cursos de graduação e
de pós-graduação, no contexto do ensino, da pesquisa e da extensão. O acervo é
formado por publicações monográficas, obras de referência, publicações periódicas e
publicações eletrônicas, todos adquiridos através de identificação de necessidade,
títulos de referência nos programas de disciplina e programas de pós-graduação ou
demanda expressa pela comunidade.
A aquisição do acervo é um processo que estabelece itens a serem agregados a
uma coleção por meio de compra, doação ou permuta, sendo uma operação que
resulta da seleção, ou seja, que implementa decisões desta, ao incorporar à coleção os
itens selecionados.
De acordo com os recursos orçamentários, o acervo deverá contemplar as
seguintes finalidades:


atender a programas de disciplina de curso de graduação e pós-graduação;



dar apoio aos programas de extensão;



atender o corpo docente e administrativo no exercício de suas atividades;



fornecer obras de formação complementar contribuindo para a aquisição de
conhecimento;



garantir a informatização do acervo atualizada; e



manter a memória documental da Instituição.
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Para tanto, são estabelecidos critérios de caráter qualitativo e quantitativo para
a expansão e desenvolvimento do acervo:


publicações indicadas pelos cursos de graduação e de pós-graduação;



títulos que atendam à iniciação científica;



títulos indicados na bibliografia complementar;



obras e publicações, indicadas pelos cursos que complementem a formação
generalista e humanista prevista nos Projetos Pedagógicos dos Cursos;



valor do material;



acessibilidade da língua do texto e citação em fontes bibliográficas e atualidade
da obra;



periódicos que não sejam disponibilizados pelo portal Capes; e



projeto de expansão física, quando necessário, para atender a guarda do
acervo.
A atualização, reposição e expansão do acervo serão desenvolvidas em

conformidade com a verba orçamentária de pelo menos 0,3% da receita anual da IES,
respeitando os critérios estabelecidos, e priorizando os itens para atendimento aos
objetivos desta política.
O processo de intercâmbio e permuta seguirá os mesmo critérios utilizados
para os processos de compra e doação, além da preocupação com a disponibilidade e
continuidade das instituições envolvidas realizarem esta troca.

Biblioteca do Câmpus Sede
A Biblioteca do Câmpus Sede, denominada “Cheddi Gattaz”, tem regulamento
próprio e é órgão de apoio aos cursos instalados no câmpus. Ocupa área de 600m 2 do
Câmpus Sede. Utiliza espaços nas extremidades de dois andares, identificados como
“F2 Par”, com 553,10m2, e “F3 Par”, com 46,90m2. Os setores são servidos por
corredores, sacadas, escadarias e elevador.
São ambientes da Biblioteca do câmpus sede: setor administrativo, locais dos
acervos de livros, de periódicos, de vídeos, CDs e DVDs, salas de estudos em grupo,
divisões para estudos individuais, videoteca, sala de apoio técnico, copa e sanitários.
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Em termos de política de expansão, há espaço físico para ampliação da
Biblioteca.
O espaço físico e equipamentos estão descritos no item 8 INFRAESTRUTURA
FÍSICA E INSTALAÇÕES ACADÊMICAS.

Acervo
Seu por obras ligadas à área da saúde e educação, bem como as voltadas para
a formação acervo é composto sócio-humanística e ética do educando. As obras
clássicas, dicionários e enciclopédias encontram-se dispostos em local de destaque
para facilitar as consultas. Há dois ambientes para o acervo: um no setor “F2 Par” para
as obras mais requisitadas e atualizadas e outro, no setor “F3 Par”, para as obras mais
raras e antigas.
A Biblioteca conta com dotação orçamentária anual para atualização e
expansão do acervo, para atender às necessidades dos cursos.

Áreas do Conhecimento

Livros

Periódicos

Vídeos

(Títulos)

Títulos

CD

DVDs

Teses

Monografias

Rom

Exemplar Nacionai Estrangeiro
es

s

s

48

169

-

-

-

-

1

12

1

Ciências Biológicas

2107

4761

-

-

60

112

53

-

37

Engenharias

6

13

-

-

-

-

1

-

-

Ciências da Saúde

8179

16158

312

44

511

155

638

263

1207

Ciências Agrárias

17

18

-

-

-

-

-

-

1

Ciências Sociais

189

315

-

-

-

2

-

-

3

Ciências Humanas

1228

2735

4

-

41

46

47

3

60

Linguística, Letras e

215

346

-

-

27

3

53

278

1310

Outros

136

138

2

-

-

6

8

-

-

Total

12125

24653

318

44

639

324

801

556

2619

Ciências Exatas e da
Terra

Aplicadas

Artes
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Serviços
A Biblioteca é informatizada para consulta, empréstimo, devolução e reserva.
O sistema permite o acesso remoto do usuário pela Internet. O usuário tem livre acesso
ao acervo que está dotado de sistema de alarme eletrônico antifurto.
O sistema utilizado pelas Bibliotecas é Personal Home Library (PHL). Para o
usuário ter acesso a este sistema, basta entrar no site da instituição, em bibliotecas,
consulta ao acervo, ou digitar o link da página: http://fipa.phlnet.com.br. Serviços
oferecidos pelo sistema: reservas, empréstimos, consulta local, devolução, e
renovação.
Redes de Informação: Internet; Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) - BIREME. O
sistema BIREME permite comutação bibliográfica - o programa COMUT/BIREME – que
facilita o acesso à informação e disponibiliza cópias de documentos técnico-científicos
disponíveis de acervos das principais bibliotecas brasileiras e de serviços de informação
internacionais. Os documentos disponíveis são: revistas técnico-científicas, teses,
dissertações, anais de congressos, s técnicos e partes de documentos, quando
autorizados pela Legislação de Direitos Autorais.

A Biblioteca ainda disponibiliza:


a assinatura da base de dados UpToDate, ferramenta de atualização médica
baseada em evidências clínicas que proporcionam ao médico uma resposta a
sua dúvida clínica para o tratamento do paciente;



envio de informação conforme linha de estudo do usuário;



base de dados para pesquisa e informação - acesso online a banco de dados
para pesquisa nos Laboratórios de Informática I e II da Instituição;



levantamento para pesquisa bibliográfica: a pesquisa bibliográfica poderá ser
solicitada pelos usuários no balcão da Biblioteca;



normalização bibliográfica: orientação de metodologia científica: ABNT e
Vancouver; e



ficha catalográfica: elaboração para TCC.
O corpo de funcionários da Biblioteca é qualificado para a disseminação seletiva

de informação.
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A Biblioteca oferece cursos periódicos de pesquisa bibliográfica para acesso no
portal da BVS/BIREME como meios de capacitação para pesquisas em base de dados
virtuais em saúde. As principais bases utilizadas e apresentadas durante o curso dentro
de Ciências da Saúde em geral são: LILACS; MEDLINE; SciELO e áreas especializadas.
Há serviço terceirizado de reprodução de originais em sala próxima à
Biblioteca.
 Com o advento do curso de Agronomia haverá outros portais e periódicos de
ciências agrárias.
Biblioteca do Câmpus São Francisco

A Biblioteca do Câmpus São Francisco, denominada “Dr. José Virgílio Vita”, tem
regulamento próprio e é órgão de apoio aos cursos instalados no câmpus. Ocupa área
de 298,41m2, dispondo de salas de leitura individual, estudos em grupo, arquivo, setor
administrativo e sala do acervo.
O espaço físico e equipamentos estão descritos no item acervo geral.

Acervo geral
O acervo é composto essencialmente por obras ligadas às áreas de Ciências
Sociais, Negócios e Direito, com correlação pedagógica com os cursos e programas
existentes, sem perder de vista a bibliografia voltada também para a formação sóciohumanística e ética do educando. A Biblioteca conta com dotação orçamentária anual
para atualização e expansão do acervo, para atender às necessidades dos cursos.

Livros

Periódicos

Vídeos

CD

DVDs Teses Monografias

Roms

Áreas do

Títulos Exemplares Nacionais Exemplares

Conhecimento
Ciências Exatas

388

917

3

20

21

1

35

154

1

5

-

-

-

16

e da Terra
Ciências
Biológicas
Engenharias

31
1

34

46

1

-

-

-

-

2
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Ciências da

15

21

3

2

-

-

-

-

24

49

7

2

-

-

-

7

5795

11716

218

332

55

65

Saúde
Ciências
Agrárias
Ciências Sociais
Aplicadas
Ciências

994
134

1020

1805

23

33

2

3

6

22

285

451

1

6

16

-

-

-

13

39

21

-

-

-

69

141

1072

Humanas
Linguística,
Letras e Artes
Multidisciplinar

-

1

Total

7609

15198

278

13084

400
95

Serviços

A Biblioteca é informatizada para consulta, empréstimo, devolução e reserva.
O sistema PHL permite o acesso remoto do usuário pela Internet. A retirada e a
devolução do material bibliográfico solicitado são feitos diretamente no balcão de
atendimento.
O corpo de funcionários da Biblioteca é qualificado para a disseminação seletiva
de informação.
O setor é servido de rede de comunicação interna Windows NT (Intranet);
disponibiliza acesso à Internet ao usuário para pesquisa e participa da rede de
informações COMUT.
Há serviço terceirizado de reprografia no câmpus.

11 PLANO DE AÇÃO DO ENADE
Com o advento da Lei do SINAES, o Exame Nacional de Estudantes da Educação
Superior adquiriu contornos definitórios no processo de avaliação institucional, uma
vez que seu peso, no conjunto da avaliação, tornou-se muito importante, tanto para o
reconhecimento de seus pares, quanto para o reconhecimento da sociedade. Como se
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trata de um exame cujo objetivo é avaliá-los com relação aos conteúdos previstos nas
DCNs (Diretrizes Curriculares Nacionais) dos cursos de graduação, bem como
competências e habilidades para o aprofundamento da formação geral e profissional
do estudante, é importante salientar que o foco no estudante deve ter sua
contrapartida institucional.
É desta forma que deve aparecer no cenário de aprendizagem e formação o
foco na meritocracia, voltada ao estudante, que, por seu esforço, consciência e
comprometimento consigo mesmo, com a instituição e com a sociedade, alcança os
graus de excelência nesse exame. Trienalmente realizado por áreas, o ENADE coloca
desafios à Instituição que cumpre enfrentá-los para garantir a qualidade do ensino
superior expressa nos objetivos e metas da UNIFIPA
O Curso de Engenharia Agronômica da UNIFIPA constitui como área a ser
avaliada pelo ENADE. Nesse sentido, a Coordenação do Curso, apoiada por uma equipe
de professores, Centro de Estudos Educacionais Padre Albino (CEEPA, Anexo I1) e
coordenação pedagógica da instituição – Núcleo Gestor e Coordenação Pedagógica,
conscientes de sua responsabilidade à frente desse novo desafio e de acordo com as
diretrizes da própria faculdade, definem constantemente estratégias de ação que são
desenvolvidas no sentido de que os alunos possam dispor dos requisitos necessários a
um bom desempenho no ENADE. Na busca permanente da melhoria do processo
ensino-aprendizagem da UNIFIPA, o Curso de Biomedicina desenvolverá atividades
acadêmicas durante todos os semestres do Curso, com a finalidade de diagnosticar o
desempenho dos alunos e desenvolver ao mesmo tempo alternativas de melhoria do
desempenho acadêmico, a partir da adequação da proposta pedagógica de seu Curso
com as diretrizes nacionais e as habilidades previstas na matriz do ENADE.
O Plano de ação pra o curso de Engenharia Agronômica da UNIFIPA consiste
em:

• Esclarecimentos sobre o ENADE para alunos, professores e funcionários
através de oficinas e palestras;
• Conscientizar os estudantes sobre a função social do ENADE, bem como
sobre as implicações dos desempenhos, na prova; Orientar os estudantes para
realizar o ENADE;
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• Envolvimento do Colegiado do Curso: Leitura contínua das Diretrizes
Curriculares e dos documentos relacionados ao ENADE.
• Promover reflexão permanente da função das disciplinas institucionais
e dos temas relacionados à Formação Geral, junto ao Colegiado do Curso;
• Articular com os responsáveis pelas disciplinas institucionais, a
realização de atividades de extensão e ações vinculadas ao cotidiano da aula
universitária;
• Realizar eventos de extensão com enfoques nos temas gerais e
específicos, que se mostrarem relevantes a partir dos resultados do ENADE;
• Promover atividades, fóruns e debates com vistas ao desenvolvimento
da capacidade da análise inter e transdisciplinar;
• Incrementar, junto ao corpo docente, a utilização da resolução de
problemas, como estratégia didática e de avaliação;
• Implantar atividades que desafiem os estudantes a: Ler e interpretar
textos; Escrever no padrão culto da língua portuguesa;
• Promover, junto ao corpo docente, debates sobre o desenvolvimento
de competências e habilidades; Articular as exigências pedagógicas e
profissionalizantes do ENADE, com a formação docente continuada de
professores;
• Simulações com provas já aplicadas anteriormente;
• Lançamento das questões e informações sobre o ENADE na página do
curso (web);
• Encaminhamento de informações via e-mail sobre o ENADE para todos
os alunos e docentes do curso;

12 RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL (PRÓ-AVALIAR)

O ANEXO Relatório de Avaliação institucional estará comtemplado no ANEXO
XI.
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A Avaliação Institucional está relacionada à melhoria da qualidade do ensino,
sendo um dos componentes do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
(SINAES), instituído pela Lei nº 10.861 de 2004.
A avaliação das Instituições de Ensino Superior é composta por duas
modalidades: avaliação externa, realizada por comissões avaliadoras do Instituto
Nacional de Pesquisas Educacionais (INEP) e avaliação interna, coordenada pela
Comissão Própria de Avaliação (CPA), localmente denominada PRÓ-AVALIAR – CPA
com sua denominação e membros colegiados.
Em 2004, ainda como escolas isoladas da mantenedora Fundação Padre Albino,
iniciou-se o processo de unificação e integração das cinco faculdades (Administração,
Direito, Educação Física, Enfermagem e Medicina) o que ocorreu em 11 de abril de
2007, pela Portaria MEC nº. 301, como Faculdades Integradas Padre Albino. Até a essa
época, as CPAs foram organizadas nos próprios cursos. Com o advento das Integradas,
estas foram consolidadas em um órgão chamado SAIFI (o Sistema de Autoavaliação
das FIPA), cujo objetivo é, fazendo cumprir a lei, criar uma base dados que permitisse
uma avaliação segmentada pelas dimensões e produzisse resultados, a fim de que a
IES pudesse dar conta das demandas. Com o advento do Centro Universitário, este
sistema terá suas funções ampliadas e se chamará PROAVALIAR, em virtude da
complexidade que um centro acarreta.
As atribuições do PROAVALIAR serão: promover a coleta, organização,
processamento de informações, elaboração de s das atividades referentes à avaliação
de cursos, programas, projetos e setores, considerando as diferentes dimensões
institucionais. A avaliação contempla as percepções dos segmentos docentes,
discente, técnico-administrativo e sociedade, envolvidos com a prática institucional e
com representantes da sociedade.
A autoavaliação, realizada entre outubro e novembro, é respondida pelos
segmentos avaliadores, com questões referentes a diferentes indicadores. Cada
avaliador (discente, docente, coordenador, funcionário) tem acesso a um formulário
online que garante o anonimato dos envolvidos no processo. Em sua maioria, os
instrumentos aplicados contêm questões de resposta única, escolhida a partir de cinco
alternativas. “Não sei avaliar” (zero ponto), “Ruim” (um ponto), “Regular” (dois
pontos), “Bom” (três pontos) e “Ótimo (quatro pontos). Esse sistema de pontuação
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permite chegar a uma “nota” para cada questão, instrumento, indicador e curso. O
sistema assume que a “nota’ é calculada a partir da média aritmética da pontuação
total alcançada pela questão. A média assim calculada, cujo resultado está entre 1 e 4
é convertida em conceito de acordo a regra RUIM, REGULAR, BOM, ÓTIMO.
Para o mensuramento das atividades propostas, são utilizados instrumentos
que proporcionam

informações

das diversas representações e

instâncias

institucionais. É utilizada uma abordagem qualitativa, que se caracteriza pelo
levantamento de dados obtidos em reuniões em pequenos grupos, com foco específico
na investigação, por meio de discussões. Estes dados são levantados nas atas de
reuniões de colegiado, com a participação do coordenador de curso, corpo docente e
representante discente e nas reuniões com os discentes. Utiliza-se, também, a técnica
de abordagem quantitativa, mediante questionários aplicados ao corpo docente e
corpo discente, avaliando os diversos segmentos que compõem o cenário acadêmico.
O objetivo fundamental desse processo é gerar autoconhecimento e reflexão,
visando ao aprimoramento da qualidade de ensino, da pesquisa, da extensão e da
gestão administrativa.
13 ANEXOS
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