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Palavra do Reitor
O Centro Universitário Padre Albino tem o
compromisso de promover ensino de
qualidade, visando a excelência do exercício
do prossional.
A instituição valoriza a competência, o
prossionalismo, a participação, o espírito
de equipe, a dedicação aos estudos, o
respeito à hierarquia e à prática dos princípios
de boa cidadania.
O Centro Universitário Padre Albino produz
e dissemina o conhecimento e a cultura;
incentiva a investigação cientíca, a
educação, o ensino de prossões e a
prestação de serviços à sociedade.

Bem-vindo!
Dr. Nelson Jimenes
Reitor

Centro Universitário Padre Albino

CIÊNCIAS CONTÁBEIS
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TESOURARIA-GERAL
JURÍDICO
ASSISTÊNCIA DE CÂMPUS
OUVIDORIA

MARKETING E
REDES SOCIAIS

PROEAD - PRÓ-REITORIA DE
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

ICETECA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS,
TECNOLÓGICAS E CIÊNCIAS AGRÁRIAS

ENGENHARIA AGRONÔMICA

Centro Universitário Padre Albino
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CENTRO UNIVERSITÁRIO
PADRE ALBINO
I. Estrutura Organizacional
Mantenedora
A Fundação tem cinco décadas de experiência no ensino
superior, sendo o marco inicial a criação da Faculdade de Medicina
de Catanduva (FAMECA), em 1969. Após a FAMECA, surgiram a
Faculdade de Administração de Empresas (FAECA), em 1972, e a
Escola Superior de Educação Física e Desportos de Catanduva
(ESEFIC) em 1973. Posteriormente, foram criados a Faculdade de
Enfermagem de Catanduva (FEC), em 2000, o curso de Direito em
2002, o Instituto Superior de Educação Padre Albino (ISE), em
2005. A Fundação Padre Albino mantém ainda o Colégio
Catanduva/Aplicação voltado para o ensino infantil, fundamental e
médio.
A partir de abril de 2007, as Faculdades da Fundação Padre
Albino transformaram-se em Faculdades Integradas Padre Albino
(FIPA), resultado da integração do Instituto Superior de Educação e
das Faculdades isoladas - Administração, Direito, Educação
Física, Enfermagem e Medicina. 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 2010, foram criados os cursos de Educação
Física (Bacharelado) e Biomedicina, e em 2011, o curso de
Pedagogia.
Em 06 de dezembro de 2017 a 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 Ocial da
União. Toda a instituição passa por crescentes mudanças como
ampliação da estrutura física dos Câmpus, ampliação de cursos e,
consequentemente o número de alunos, além de autonomia
universitária e o modelo organizacional pedagógico. Em 2017, foi
implantado o curso de Engenharia Agronômica e criado o curso
de Ciências Contábeis. E em 2019 será implantado o curso
de Farmácia.

Manual de Orientação ao Estudante 2019

11

Missão
Promover a formação generalista dos prossionais das áreas da
saúde, humanas, exatas e tecnológicas, com ensino de qualidade
voltada paras as necessidades regionais e nacionais.
Visão
Ser uma instituição de referência na educação superior no que
diz respeito à qualidade de ensino, ao corpo docente, à pesquisa e
ao compromisso social.
Valores
•Comprometimento
•Empreendedorismo
•Prossionalismo
•Respeito
•Sustentação do Histórico da FPA
•Trabalho em Equipe
•Transparência

II. Estrutura Administrativa
Fundação Padre Albino
• Presidente do Conselho de Administração
Antonio Hércules
• Presidente da Diretoria Administrativa
José Carlos Rodrigues Amarante
Centro Universitário Padre Albino
Conselho Superior Universitário - CONSUNI
Reitor
Nelson Jimenes - reitoria@unipa.com.br
Vice-Reitor
Nelson Aparecido Oliani
Pró-Reitoria
Pró-Reitor Acadêmico e de Ensino de Graduação
Antonio Carlos de Araujo - antonio.araujo@unipa.com.br
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós Graduação
Ana Paula Girol - anapaula.girol@unipa.com.br
Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários
Luis Rossi - luis.rossi@unipa.com.br
Pró-Reitora de Educação a Distância
Maria Rita Braga - maria.braga@unipa.com.br

Centro Universitário Padre Albino
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Coordenadores de Instituto
Instituto de Ciências Sociais Aplicadas
Antonio Agide Mota Junior - antonio.mota@unipa.com.br
Instituto de Ciências da Educação
Jose Cione Neto - jose.cione@unipa.com.br
Instituto de Ciências da Saúde
Terezinha S. Biscegli - terezinha.biscegli@unipa.com.br
Instituto de Ciências Exatas, Tecnológicas e Ciências Agrárias
João Paulo Ferreira - joao.ferreira@unipa.com.br
Coordenadores de Curso
Coordenador do Curso de Administração
Antonio Agide Mota Junior - antonio.mota@unipa.com.br
Coordenador do Curso de Ciências Contábeis
Antonio Agide Mota Junior - antonio.mota@unipa.com.br
Coordenadora do Curso de Biomedicina
Ana Paula Girol - anapaula.girol@unipa.com.br
Coordenador do Curso de Direito
Luis Rossi - luis.rossi@unipa.com.br
Coordenador do Curso de Educação Física Bacharelado
Igor Augusto Braz - igor.braz@unipa.com.br
Coordenador do Curso de Educação Física Licenciatura
Jose Cione Neto - jose.cione@unipa.com.br
Coordenadora do Curso de Enfermagem
Maria Claudia Parro - maria.parro@unipa.com.br
Coordenador do Curso de Engenharia Agronômica
João Paulo Ferreira - joao.ferreira@unipa.com.br
Coordenadora do Curso de Farmácia
Andreia de Haro Moreno - andreia.moreno@unifipa.com.br
Coordenador do Curso de Medicina
Jorge Valiatti - jorge.valiatti@unifipa.com.br
Coordenadora do Curso de Pedagogia
Silene Fontana - silene.fontana@unipa.com.br
Secretaria Geral
Josiane A. Zambon - josiane.zambon@unipa.com.br
Tesouraria Geral
Elisabeth A. D. Vaqueiro - beth.vaqueiro@unipa.com.br
Jurídico
Adriana Rodrigues - adriana.rodrigues@unipa.com.br
Assistente de Câmpus
Janaina R. Huck - janaina.rogante@unipa.com.br
Tecnologia da Informação
Maysa Magatti Bull - maysa.bull@padrealbino.com.br
Manual de Orientação ao Estudante 2019
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Programa de Autoavaliação Institucional
proavaliar@unifipa.com.br
Coordenador: Cássio Gustavo S. Gonçalves

Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Cultural
nap@unipa.com.br
Coordenador: Joacyr Vargas

Editora Universitária Padre Albino
edupa@unipa.com.br
Ouvidoria
ouvidoria@unifipa.com.br
Assessoria de Imprensa
Mauro Tadeu Assi - imprensa@padrealbino.com.br
Marketing e Redes Sociais

III. Cursos
Graduação

Duração

Administração
Biomedicina
Ciências Contábeis
Direito
Educação Física (Bac)
Educação Física (Lic)
Enfermagem
Engenharia Agronômica
Farmácia
Medicina
Pedagogia

4 anos
8 semestres
4 anos
10 semestres
8 semestres
8 semestres
4 anos
10 semestres
10 semestres
6 anos
8 semestres

Turnos

Locais de
funcionamento

Noturno Câmpus São Francisco
Noturno
Câmpus Sede
Noturno Câmpus São Francisco
Noturno Câmpus São Francisco
Noturno
Câmpus Sede
Noturno
Câmpus Sede
Noturno
Câmpus Sede
Noturno
Câmpus Sede
Noturno
Câmpus Sede
Integral
Câmpus Sede
Noturno
Câmpus Sede
Centro Universitário Padre Albino
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Pós-Graduação
Os cursos de pós-graduação destinam-se ao aprimoramento,
qualicação e atualização de prossionais de nível superior, de
acordo com as necessidades do mercado brasileiro.
O Centro Universitário Padre Albino oferece, no ano de 2019,
seis cursos de pós-graduação latu sensu nas áreas de
Administração, Biomedicina e Educação Física.
Oferece Residência Médica em diversos Programas, credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica/MEC.

IV. Procedimentos Acadêmicos
Matrícula
A matrícula é ato formal de ingresso no curso e de vinculação
ao Centro Universitário Padre Albino e será realizada na
Secretaria Acadêmica, mediante apresentação da seguinte
documentação: certicado de conclusão de curso do ensino
médio, ou equivalente, prova de quitação com o serviço militar e
obrigação eleitoral, comprovante de pagamento da 1ª
mensalidade, RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento e
foto ¾ recente.
A renovação da matrícula será semestral ou anual, segundo o
regime seriado de cada curso, realizada nos prazos
estabelecidos em editais, mediante requerimento acompanhado
de comprovante de regularidade de seus encargos educacionais
e do contrato de prestação de serviços educacionais.
A não renovação da matrícula implica em abandono do curso e
desvinculação do aluno da UNIFIPA.
No curso de Medicina é vedada a matrícula no Internato a aluno
com disciplina pendente.
No curso de Enfermagem é vedada a matrícula no 4º ano ao
aluno com disciplinas prossionalizantes pendentes da série
anterior.
Do Trancamento e do Cancelamento de Matrícula
O aluno poderá requerer o trancamento de matrícula, em
qualquer período, para manter sua vinculação ao curso, ao
Centro Universitário Padre Albino e o direito de renovação de
matrícula, nos termos do Estatuto, do Regimento Geral, do
contrato de prestação de serviços educacionais e nos prazos
estabelecidos no calendário acadêmico.
O trancamento por período letivo ou disciplina pode ser
concedido, por tempo expressamente estipulado no ato, que não
pode ser superior a quatro períodos letivos, incluindo aquele em
que foi concedido.
Não são concedidos trancamentos no primeiro semestre letivo
e nem imediatamente consecutivos que, em seu conjunto, ultraManual de Orientação ao Estudante 2019


SDVVHP R WHPSR SUHYLVWR QR SDUiJUDIR DQWHULRU QHP WUDQFD
PHQWRVVXFHVVLYRVTXHHPVHXFRQMXQWRXOWUDSDVVHPPHWDGH
GRQ~PHURPtQLPRGHDQRVSUHYLVWRVSDUDDLQWHJUDOL]DomRGR
FXUVRH[FHWRSRUDXWRUL]DomRH[SUHVVDGD5HLWRULDHPFDVRV
H[FHSFLRQDLV
e IDFXOWDGR DR &HQWUR 8QLYHUVLWiULR 3DGUH $OELQR FDQFHODU D
PDWUtFXOD FRPXQLFDQGR DR DOXQR D SHUGD GD YDJD TXDQGR R
SHGLGRGHWUDQFDPHQWRQmRSXGHUVHUFRQFHGLGR
2 UHWRUQR DRV HVWXGRV REULJD R DOXQR D FXPSULU R FXUUtFXOR
YLJHQWHQDGDWDGDUHPDWUtFXOD
2 DOXQR SRGH VROLFLWDU R FDQFHODPHQWR GH VXD PDWUtFXOD
GHVYLQFXODQGRVHGR&HQWUR8QLYHUVLWiULR3DGUH$OELQRDSyVR
GHIHULPHQWRGRSHGLGR
2 DOXQR TXH WLYHU IDOWDGR D PDLV GH WULQWD GLDV OHWLYRV
FRQVHFXWLYRV RX D VHWHQWD H FLQFR SRU FHQWR GDV DWLYLGDGHV
DFDGrPLFDVSURJUDPDGDVVHPMXVWLÀFDWLYDHVFULWDHDFHLWDSHOR
FRRUGHQDGRUGRFXUVRSRGHWHUVXDPDWUtFXODFDQFHODGD
2 FDQFHODPHQWR GD PDWUtFXOD HOLPLQD R DOXQR GR TXDGUR
GLVFHQWH GR &HQWUR 8QLYHUVLWiULR 3DGUH $OELQR SRGHQGR
FRQWXGRVHUOKHIRUQHFLGDFHUWLÀFDomRGRVHVWXGRVUHDOL]DGRV
2DOXQRTXHWLYHULQWHUURPSLGRVHXFXUVRSRUGHVLVWrQFLDRX
FDQFHODPHQWR SRGH SRU UHLQJUHVVR UHWRUQDU DR &HQWUR
8QLYHUVLWiULR3DGUH$OELQRDFULWpULRGRFRRUGHQDGRUGRFXUVR
KDYHQGRYDJDHRXYLGDD7HVRXUDULD*HUDO
'DV7UDQVIHUrQFLDVHGR$SURYHLWDPHQWRGH(VWXGRV
2 &HQWUR 8QLYHUVLWiULR 3DGUH $OELQR QR OLPLWH GDV YDJDV
H[LVWHQWHV H PHGLDQWH SURFHVVR VHOHWLYR SRGH DFHLWDU
WUDQVIHUrQFLDV GH DOXQRV SURYHQLHQWHV GH FXUVRV DÀQV RX
HTXLYDOHQWHV DRV VHXV PDQWLGRV SRU LQVWLWXLo}HV GH HQVLQR
VXSHULRUQDFLRQDLVQDpSRFDSUHYLVWDQRFDOHQGiULRDFDGrPLFR
(PFDVRGHVHUYLGRUS~EOLFRIHGHUDORXPHPEURGDV)RUoDV
$UPDGDVRXVHXVGHSHQGHQWHVTXDQGRUHTXHULGDHPUD]mRGH
FRPSURYDGDUHPRomRRXWUDQVIHUrQFLDH[RIÀFLRTXHDFDUUHWH
PXGDQoDGHUHVLGrQFLDDPDWUtFXODpFRQFHGLGDLQGHSHQGHQ
WHPHQWHGHYDJDVHSUD]RV
2 UHTXHULPHQWR GH WUDQVIHUrQFLD GHYHUi VHU LQVWUXtGR FRP
KLVWyULFR HVFRODU GR FXUVR GH RULJHP SURJUDPDV H FDUJDV
KRUiULDV GDV GLVFLSOLQDV QHOH FXUVDGDV FRP DSURYDomR H
LQIRUPDomRGRDWRGHDXWRUL]DomRRXUHFRQKHFLPHQWRGRFXUVR
SDUDHVWXGRGHFXUUtFXORHSRVVtYHODSURYHLWDPHQWRGHHVWXGRV
$  GRFXPHQWDomR SHU WLQHQWH j WUDQVIHUrQFLD GHYH VHU
QHFHVVDULDPHQWH RULJLQDO QmR VH DGPLWLQGR FySLD GH TXDOTXHU
QDWXUH]D
$GDSWDo}HVH$SURYHLWDPHQWRGH'LVFLSOLQDV
$V GLVFLSOLQDV FRUUHVSRQGHQWHV jV GLUHWUL]HV FXUULFXODUHV
JHUDLVHVWXGDGDVFRPDSURYHLWDPHQWRHPLQVWLWXLomRGHHQVLQR
&HQWUR8QLYHUVLWiULR3DGUH$OELQR
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O período de adaptação será de dois anos, no máximo, sendo
que a reprovação em disciplina cursada em regime de
adaptação, será considerada como dependência, para efeito de
promoção ao período letivo subsequente.
O aluno somente poderá cursar duas dependências com, no
máximo duas adaptações ou de acordo com a resolução do
CONSUNI quando o regime for seriado, semestral, anual ou modular.
As adaptações poderão ser feitas, a critério do respectivo
Conselho de curso, por meio de estudos complementares ou
exames especiais, conforme normas baixadas pelo CONSUNI.
As adaptações e as dependências poderão ser cumpridas em
regime à distância ou semipresencial, obedecidas às normas
xadas pelo MEC.
Em qualquer época, é concedida a transferência de aluno de
acordo com a legislação vigente.
O aluno não poderá ser impedido de transferência por processo
disciplinar em trâmite, inadimplência ou por estar frequentando o
primeiro ou último período do curso.
Dependências
É promovido ao semestre/ano seguinte o aluno aprovado em
todas as disciplinas cursadas no período letivo.
Admite-se, ainda, a promoção com dependência, de, no
máximo, duas disciplinas por período letivo, não cumulativas,
quando o regime for o seriado, anual, semestral ou por módulo.
2ª Chamada de provas
É permitido ao aluno requerer 2ª chamada de Provas Bimestrais no prazo de 72 horas, mediante pagamento de taxa.
As provas de 2ª chamada serão agendadas por semestre no
calendário escolar de cada curso.
Revisão de provas
O aluno poderá requerer revisão de provas escritas na
Secretaria, dentro do prazo de 72 horas após a publicação das
notas.

V. Frequência
É considerado aprovado, em cada disciplina, o aluno que:
- obtiver frequência mínima de setenta e cinco por cento das
aulas e demais atividades programadas;
- obtiver a nota nal mínima de sete.
Cabe à Reitoria deliberar a respeito das normas complementares
para o registro acadêmico das avaliações da aprendizagem,
podendo transformar as notas em conceitos, desde que
atendidos os incisos deste artigo.
Centro Universitário Padre Albino

normas constantes no Regimento Geral e outras aprovadas


'XUDQWHRUHJLPHH[FHSFLRQDOSRGHPVHUUHDOL]DGRVWUDEDOKRV
H H[HUFtFLRV GRPLFLOLDUHV HVWDEHOHFLGRV SHOR SURIHVVRU GD
GLVFLSOLQDGHDFRUGRFRPRSODQRGHHVWXGRVÀ[DGRHPFDGD
FDVR FRQVRDQWH R HVWDGR GH VD~GH GR HVWXGDQWH H DV
SRVVLELOLGDGHVGR&HQWUR8QLYHUVLWiULR3DGUH$OELQRDMXt]RGR
FRRUGHQDGRUGRFXUVR
$R HODERUDU R SODQR GH HVWXGRV R SURIHVVRU GHYH OHYDU HP
FRQWDDVXDGXUDomRGHIRUPDTXHVXDH[HFXomRQmRXOWUDSDVVH
HP FDGD FDVR R Pi[LPR DGPLVVtYHO SDUD D FRQWLQXLGDGH GR
SURFHVVRHQVLQRDSUHQGL]DJHP

9, $YDOLDomRGR'HVHPSHQKR(VFRODU
$ DYDOLDomR GD DSUHQGL]DJHP p IHLWD SRU GLVFLSOLQDPyGXOR
LQFLGLQGRVREUHDIUHTXrQFLDHRDSURYHLWDPHQWRQDVDWLYLGDGHV
FXUULFXODUHV
2&HQWUR8QLYHUVLWiULR3DGUH$OELQRFRQVLGHUDTXHDDYDOLDomR
GDDSUHQGL]DJHPGHYH
 FRQVWLWXLUVH HP SURFHVVR FRQWtQXR H VLVWHPiWLFR GH
QDWXUH]D GLDJQyVWLFD IRUPDWLYD TXH SRVVD UHDOLPHQWDU
SHUPDQHQWHPHQWHRSURFHVVRHGXFDWLYRHPVHXVREMHWLYRV
FRQWH~GRVSURJUDPiWLFRVHSURFHGLPHQWRVGHHQVLQR
 XWLOL]DUVH GH SURFHGLPHQWRV HVWUDWpJLDV H LQVWUXPHQWRV
GLIHUHQFLDGRVDUWLFXODGRVGHIRUPDFRHUHQWHFRPDQDWXUH]D
GD GLVFLSOLQD H FRP RV GRPtQLRV GH DSUHQGL]DJHP
GHVHQYROYLGRVQRSURFHVVRGHHQVLQR
PDQWHUFRHUrQFLDHQWUHDVSURSRVWDVFXUULFXODUHVRSODQRGH
HQVLQRGHVHQYROYLGRSHORSURIHVVRUHRSUySULRSURFHVVRGH
DYDOLDomRGRGHVHPSHQKRHUHQGLPHQWRHVFRODUGRDOXQR
FRQVWLWXLUVHUHIHUHQFLDOGHDQiOLVHGRUHQGLPHQWRGRDOXQRGR
GHVHPSHQKR GD GLVFLSOLQD H GR FXUVR SRVVLELOLWDQGR
LQWHUYHQomRSHGDJyJLFRDGPLQLVWUDWLYDHPGLIHUHQWHVQtYHLV
GRSURIHVVRUGRSUySULRDOXQRGD&RRUGHQDGRULDGRFXUVRRX
GD5HLWRULDFRPYLVWDVDDVVHJXUDUDTXDOLGDGHGDIRUPDomR
GRSURÀVVLRQDOHGRFLGDGmR
6mRDWLYLGDGHVFXUULFXODUHVGHHQVLQRDVSUHOHo}HVSHVTXLVD
H[HUFtFLRV DUJXLo}HV WUDEDOKRV SUiWLFRV VHPLQiULRV
H[FXUV}HV YLVLWDV WpFQLFDV YLVLWDV FXOWXUDLV HVWiJLRV SURYDV
HVFULWDV H RUDLV PRQRJUDÀD SUHYLVWDV QRV SODQRV GH HQVLQR
DSUHFLDGRVSHOR&ROHJLDGRGHFXUVR
$ YHULÀFDomR GR SURFHVVR HQVLQRDSUHQGL]DJHP ID]VH HP
FDGDGLVFLSOLQDFRQVLGHUDQGRRVVHJXLQWHVDVSHFWRV
 GHVHQYROYLPHQWR GH FDSDFLGDGHV FRJQLWLYDV H KDELOLGDGHV
HVSHFtÀFDV
DVVLPLODomRSURJUHVVLYDGHFRQKHFLPHQWR
 WUDEDOKRLQGLYLGXDOHPDWLYLGDGHVFXUULFXODUHVGHHVWXGRHGH
DSOLFDomRGHFRQKHFLPHQWR
&HQWUR8QLYHUVLWiULR3DGUH$OELQR
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As avaliações de aprendizagem, no mínimo, duas por período
letivo, em cada disciplina, são expressas em notas de zero a dez.
A nota final do aluno é de responsabilidade do professor,
levando-se em considerações todas as avaliações realizadas
durante o período letivo, sendo o resultado da média aritmética
do total das notas obtidas no período.
Cabe ao docente a atribuição de notas de avaliação e a
responsabilidade do controle de frequência dos alunos.
Cabe ao coordenador de curso supervisionar a atividade
docente de registro de frequência e de cumprimento dos
planos de ensino.
É considerado aprovado, em cada disciplina, o aluno que:
- obtiver frequência mínima de setenta e cinco por cento das
aulas e demais atividades programadas;
- obtiver a nota nal mínima de sete.
Cabe à Reitoria deliberar a respeito das normas complementares
para o registro acadêmico das avaliações da aprendizagem,
podendo transformar as notas em conceitos, desde que
atendidos os incisos deste artigo.
É atribuída nota zero ao aluno que usar meio ilícito ou não
autorizado pelo professor quando da elaboração de trabalhos de
vericação parciais, provas, ou qualquer outra atividade que
resulte na avaliação da aprendizagem, por atribuições de notas,
sem prejuízo de aplicação de sanções previstas no Regimento
Geral.
O aluno que deixar de comparecer a qualquer avaliação de
aprendizagem, na data previamente xada, pode requerer, na
Secretaria Acadêmica, segunda chamada, por disciplina,
segundo as normas estabelecidas pelo CONSUNI ou pela
Reitoria.
É garantido ao aluno o direito a pedido de reconsideração e
revisão das notas atribuídas pelo professor da disciplina ao seu
desempenho escolar, de acordo com as normas do CONSUNI.
É promovido ao semestre/ano seguinte o aluno aprovado em
todas as disciplinas cursadas no período letivo.
Admite-se, ainda, a promoção com dependência, de, no
máximo, duas disciplinas por período letivo, não cumulativas,
quando o regime for o seriado, anual, semestral ou por módulo.
Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos
estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos
de avaliação especícos, aplicados por banca examinadora
especial, designada pelo Reitor, podem ter abreviada a duração
dos cursos em que estejam matriculados, de acordo com as
normas xadas pelo MEC e pelo CONSUNI.
O conhecimento adquirido, pelo aluno, na educação
prossional ou no trabalho ou a manifesta prociência em idioma
estrangeiro, podem ser objeto de avaliação, reconhecimento e
certicação, regulamentados pelo CONSUNI, para aproveitaManual de Orientação ao Estudante 2019
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mento, prosseguimento ou conclusão de estudos, em nível de
graduação, em substituição a disciplina ou atividade curricular.

VII. Colação de Grau
Será considerado apto a colar grau o aluno que tiver aprovação
em todas as disciplinas do curso, cumprido a carga horária
integral do estágio supervisionado e, quando o currículo exigir,
alcançar aprovação no Trabalho de Curso e demais requisitos
exigidos pelo curso, além de estar em situação regular com o
ENADE.

VIII. Laboratórios de Aprendizagem
- Laboratórios de Informática: os laboratórios de informática
têm horários e normas especícas de funcionamento,
destinando-se a aulas, trabalhos acadêmicos, pesquisas,
cursos de extensão e outros. Os usuários do Centro Universitário
Padre Albino têm acesso gratuito à internet wireless dentro
dos câmpus, bastando o cadastramento do equipamento
num dos laboratórios de informática.
- Laboratórios de Ensino: os laboratórios das áreas biológicas
e da saúde são equipados para atender às necessidades do
ensino de graduação e às atividades de pesquisa e extensão.
- Unidade Didática e de Pesquisas Experimentais - UDPE:
localizado no câmpus sede, destina-se às atividades práticas
multidisciplinares de ensino e pesquisa.
- Laboratório de Investigação Médica e Medicina Intensiva LIMI: instalado nas dependências da UDPE, permite o
desenvolvimento de estudos experimentais na área de
medicina intensiva e emergências médicas, com a
participação de professores, alunos e prossionais médicos.
- Laboratório de Habilidades em Emergências Médicas LAHEM: instalado nas dependências do curso de Medicina,
permite desenvolver habilidades médicas e de enfermagem,
utilizando técnicas de simulação realística.
- Hospitais Escola: os Hospitais Escola “Padre Albino” e
“Emílio Carlos” são hospitais da Fundação Padre Albino, de
referência regional do SUS, certicados como Hospitais de
Ensino pelo Ministério da Saúde e Ministério da Educação e
estão inseridos no sistema de saúde da micro-região para
atendimento em níveis secundários e terciários de alta
complexidade.
- Recanto Monsenhor Albino: instituição lantrópica voltada
para assistência social, que realiza atendimento integral ao
idoso acolhido em regime asilar e conta com atuação de
Centro Universitário Padre Albino

22
equipe multiprossional especializada e participação de
estagiários de várias áreas prossionais.
- CEPRAJUR (Centro de Prática Jurídica): órgão do curso de
Direito responsável pelo ensino e pela organização das
disciplinas e atividades de prática jurídica, sejam elas
judiciais, simuladas ou extra-judiciais, nos variados campos
do Direito.
Sua secretaria situa-se no Câmpus São Francisco e suas
atividades de extensão, junto à Paróquia Imaculada
Conceição, no Bairro Bom Pastor.
- Empresa FAECA JÚNIOR: trata-se de uma associação civil,
sem ns lucrativos, constituída por alunos de graduação do
curso de Administração que presta serviços e desenvolve
projetos para empresas, entidades e sociedade em geral nas
suas áreas de atuação sob a supervisão de professores e
prossionais especializados, servindo como campo de
aprendizado e de desenvolvimento pessoal, acadêmico e
prossional.
- Convênios: Escola da Família, instituições públicas, como
Secretarias estadual e municipal de Educação e de Saúde
para atuação de alunos e professores em escolas, creches,
asilos, rede básica de saúde (UBSs, Unidades de Saúde da
Família), e privadas- empresas, escritórios jurídicos e
instituições assistenciais.
- Laboratório Pedagógico do Curso de Pedagogia: atende às
atividades de práticas pedagógicas de formação docente para
o magistério das séries iniciais e também, ao desenvolvimento de atividades relacionadas às práticas de Educação de
Jovens e Adultos (Colégio Catanduva).
- Laboratório de Práticas Pedagógicas/ Brinquedoteca: este
espaço atenderá às atividades de práticas pedagógicas de
formação docente para o magistério das séries iniciais e
educação infantil.
- Laboratório de Informática (Sala de Aula Conectada): este
laboratório é utilizado para aulas de nivelamento em
informática e para as disciplinas de Comunicação, Educação
e Tecnologias, entre outras.
- Ambiente Pedagógico no Hospital Emílio Carlos: o curso de
Pedagogia conta com um espaço no Hospital Escola Emílio
Carlos, para o desenvolvimento do Projeto de Extensão
Universitária “Classe Hospitalar”.
- Complexo Esportivo: Inaugurado em 18 de junho de 2016, o
“Complexo Esportivo Prof. Ivo Dall’Aglio”, atende aos cursos
de Educação Física-Bacharelado e Educação FísicaLicenciatura.
A constr ução, com 1.005 m², compreende duas quadras
poliesportivas cobertas, mini-pista, instalações para atletismo
e um bloco com instalações destinadas a vestiários,
Manual de Orientação ao Estudante 2019
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cursos, nas preparações e execuções dos eventos, bem
como, com a participação, em parceria, com entidades e
órgãos públicos atuantes na área cultural no âmbito do
município.
- Apoio ao Relacionamento de Egressos: a nalidade da Área
de Apoio ao Relacionamento com Egressos é incrementar o
relacionamento com os alunos formados nos cursos da
instituição, bem como com o mercado de trabalho e
sociedade em geral, objetivando viabilizar a educação
continuada e ações voltadas ao desenvolvimento humano e
ao aperfeiçoamento das políticas de ensino, pesquisa e
extensão.
- Apoio à Inclusão e Acessibilidade: a nalidade da Área de
Apoio à Inclusão e Acessibilidade é zelar pela efetiva
observação da política de acessibilidade adotada pela
UNIFIPA e contribuir para a promoção de condições
igualitárias de acesso ao ensino, pesquisa e extensão, para
alunos com deciência e com necessidades educacionais
especícas.
Atendimento referente aos Serviços do NAP
Podem ser agendados pelo e-mail nap@unipa.com.br e nas
secretarias acadêmicas dos cursos da UNIFIPA.
Bolsas Acadêmicas e de Estudo
I. As Bolsas Acadêmicas conguram-se como um dos
Programas de Apoio ao Estudante, nas Políticas de Qualicação
Discente, direcionadas às atividades de ensino, pesquisa e
extensão, tendo como parâmetro o mérito acadêmico, avaliado
pelo aproveitamento escolar, através dos seguintes critérios:
- Aprovação em todas as disciplinas das séries anteriores;
- Obtenção dos melhores índices de avaliação e frequência;
- Disponibilidade de horários compatíveis com as exigências
do tipo de bolsa solicitada; e
- Enquadrar-se nos demais critérios de seleção, estabelecidos
nos editais de Bolsas Acadêmicas.
É vedada a concessão de Bolsa Acadêmica, a aluno que
possua outra modalidade de bolsa.
São modalidades de Bolsas Acadêmicas:
- Bolsa Estágio - modalidade de auxílio nanceiro a alunos que
prestarem ser viço nos diversos setores técnicoadministrativos do Centro Universitário Padre Albino e
Fundação Padre Albino;
- Bolsa Pesquisa - modalidade de auxílio nanceiro concedido
a alunos que participarem de programas de iniciação
cientíca aprovados pelo Centro Universitário com recursos
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próprios da Instituição, ou nanciadas por instituições
públicas ou privadas, como fomento à extensão universitária;
- Bolsa Extensão - modalidade de auxílio nanceiro concedido
a alunos que participarem de programas de extensão
universitária, que sejam aprovados pelo Centro Universitário
com recursos próprios da Instituição, ou nanciadas por
instituições públicas ou privadas, como fomento à extensão
universitária;
- Bolsa Monitoria - modalidade de auxílio nanceiro concedido
a alunos que participarem de programas de monitoria, nos
seus respectivos cursos de graduação, de acordo com o
Programa de Monitoria instituído no PDI do Centro
Universitário Padre Albino;
- Bolsa Estágio Convênio - modalidade de auxílio nanceiro
concedido a alunos que participarem de estágios em
instituições públicas e/ou privadas conveniadas com Centro
Universitário Padre Albino, cujos recursos podem ser da
própria Instituição ou nanciados por instituições públicas ou
privadas partícipes dos convênios;
- Bolsa Alimentação - modalidade de auxílio concedido a
alunos do curso de Medicina, durante o período de internato,
nos Hospitais - Escola da Fundação Padre Albino.
II. Bolsas de Estudo Socioeconômico: conguram-se como
um Programa de Apoio Financeiro ao estudante de baixa renda,
com embasamento socioeconômico.
É vedada a concessão de Bolsa de Estudo Socioeconômico, a
estudante que possua outra modalidade de bolsa.
São modalidades de Bolsas de Estudo Socioeconômico:
- Bolsa PROUNI
- Bolsa CEBAS
As Bolsas de Estudo Socioeconômico deverão ser requisitadas
no setor de Assistência Social da Instituição, cumprindo a
entrega da documentação e informações requeridas para as
devidas avaliações.

X. Bibliotecas
O Funcionamento das bibliotecas é das 07h30 às 22h, de 2ª a
6ª feira, no Câmpus Sede. Das 8h às 22h30, de 2ª a 6ª feira, e
das 8h às 13h, aos sábados no Câmpus São Francisco.
Serviços Oferecidos:
- Consulta: obras de referência (dicionários, enciclopédias e
obras raras) só serão utilizadas na biblioteca.
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- Empréstimo: o empréstimo domiciliar é exclusivo aos
inscritos na biblioteca mediante apresentação da Carteirinha
Estudantil.
- Reserva: quando a publicação desejada não se encontrar na
biblioteca, o interessado poderá fazer reserva da mesma. A
reserva é pessoal e intransferível.
- Empréstimo noturno: as obras reservadas podem ser
retiradas às 21h30min e devolvidas no dia seguinte até às 8h.
- Empréstimo de multimeios e multimídia: são disponibilizados
CDs, DVDs e tas de vídeo, bem como a utilização da
Videoteca.
- Base de dados para pesquisa bibliográca.
- Orientação para normalização de trabalhos acadêmicos.
- Ficha catalográca de monograas.
Taxas de serviços das bibliotecas estão
estabelecidas pela Portaria UNIFIPA REITORIA
Nº 25/2018 - (TAXAS DE SERVIÇOS)

XI. Serviços de Secretaria
- Expediente ao Público: a Secretaria Acadêmica do Câmpus
Sede funciona das 7h30 às 22h30, de 2ª a 6ª feira. A
Secretaria Acadêmica do Câmpus São Francisco funciona
das 08h às 22h30, de 2ª a 6ª feira.
- Notas e Frequência: informações sobre notas e frequência
cam disponibilizadas nos terminais de consulta e na internet,
não sendo fornecidas por telefone como medida de
segurança para informação correta.
- Calendários, Horários e Escalas: calendários, horários e
escalas são divulgados nos murais dos câmpus e salas de
aulas.
- Requerimento em Geral: os requerimentos de matrícula,
aproveitamento de disciplinas, trancamento de Matrícula,
desistência de vaga, revisão de prova, 2ª chamada de provas,
fornecimento de documentação escolar e outros, para serem
ocialmente apreciados, deverão ser encaminhados por meio
de requerimentos.
- Resoluções, Portarias, Editais e Comunicados: esses
documentos informativos são divulgados no site da UNIFIPA e
dos cursos e cam expostos nos quadros de avisos dos
câmpus.
- Expedição de Documentos Escolares: há documentos com
taxas e outros isentos. Os documentos com taxas deverão ser
requeridos na Secretaria Acadêmica do Câmpus, mediante o
pagamento das mesmas.
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As Secretarias têm prazo de cinco dias para a expedição de
atestados, declarações e históricos escolares e de programas
de disciplinas.
- Expedição de Diploma: o diploma em papel comum é
gratuito. O diploma confeccionado com material especial
(pele animal), quando requerido, terá cobrança estabelecida
em Portaria de Taxas de Serviços - Portaria UNIFIPA
REITORIA Nº 25/2018.

XII. Enade
O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) tem
o objetivo de avaliar o desempenho dos estudantes com relação
aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes
curriculares dos cursos de graduação, o desenvolvimento de
competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da
formação geral e prossional, e o nível de atualização dos
estudantes com relação à realidade brasileira e mundial.
O exame é obrigatório e a situação de regularidade do estudante
no Exame deve constar em seu histórico escolar. O estudante
selecionado que não comparecer ao Exame estará em situação
irregular junto ao MEC. A primeira aplicação do Enade ocorreu
em 2004 e a periodicidade máxima da avaliação é trienal para
cada área do conhecimento.
Em 2019 serão avaliados os estudantes dos cursos de
Bacharelado: Engenharia Agronômica, Biomedicina, Educação
Física-Bacharelado, Enfermagem, Farmácia e Medicina.

Centro Universitário Padre Albino

28

Indicadores de Qualidade da
Educação Superior - MEC
UNIFIPA
Valor
CI - Conceito Institucional

4

IGC - Índice Geral de Cursos

4

Curso

Grau

CPC

Administração

Bacharelado

4

Biomedicina

Bacharelado

4

Ciências Contábeis

Bacharelado

SC - curso novo

Direito

Bacharelado

4

Educação Física

Bacharelado

4

Educação Física

Licenciatura

4

Enfermagem

Bacharelado

4

Engenharia Agronômica

Bacharelado

SC - curso novo

Farmácia

Bacharelado

SC - Curso novo

Medicina

Bacharelado

4

Pedagogia

Licenciatura

4

CPC = Conceito Preliminar de Curso
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XIII. Autoavaliação Institucional
A autoavaliação é uma política institucional
consolidada na UNIFIPA a partir de 2005, tendo como
órgão responsável o Próavaliar (Programa de
Autoavaliação Institucional). Esta autoavaliação abrange
os seguintes indicadores: Didaticopedagógico, Comunicação, Administração e Serviços, Responsabilidade
Social, Educação Continuada e Estrutura Física. O
objetivo da autoavaliação institucional é aprimorar as
condições de ensino em sintonia com as políticas institucionais e o aprimoramento constante da instituição.
É disponibilizado sistema on line de avaliação a todos
os seguimentos da comunidade acadêmica e os
resultados da autoavaliação são divulgados em
seminário acadêmico e nos murais dos Câmpus.

XIV. Regime Disciplinar
Constituiu-se infração disciplinar o desatendimento ou
transgressão a compromissos formais de respeito aos
princípios éticos que regem o Centro Universitário, à
dignidade acadêmica às normas contidas na legislação
do ensino, no Regimento e nas deliberações baixadas
pelos órgãos competentes.
O regime disciplinar do Centro Universitário prevê as
seguintes sanções disciplinares: advertência, repreensão, suspensão e desligamento.
Na aplicação das sanções disciplinares será
considerada a gravidade da infração, considerando os
seguintes elementos: primariedade do infrator; dolo ou
culpa; valor do bem moral, cultural ou material atingido e
grau da autoridade ofendida.
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XV. Direitos e Deveres
São direitos e deveres dos alunos:
•
•
•
•
•

frequentar as aulas e par ticipar das demais
atividades curriculares;
utilizar os serviços administrativos técnicos
oferecidos pelo Centro Universitário;
votar e ser votado, na forma da legislação vigente,
nas relações do órgão de representação estudantil;
recorrer de decisões dos órgãos deliberativos ou
executivos;
observar o regime escolar e disciplinar, comportar-se
dentro e fora da UNIFIPA, de acordo com princípios
éticos e morais; e zelar pelo patrimônio da Instituição.

O aluno deverá apresentar-se de forma adequada às
atividades didáticas e de estágios curriculares com
relação ao vestuário e calçados, bem como limitar o uso
de celulares.

XVI. Prevenção ao Trote
De acordo com a Resolução 18/2009, de 15.10.2009,
ca proibida qualquer manifestação que possa causar
constrangimentos, danos físicos ou morais e prejuízos
decorrentes da prática de trote acadêmico dentro e fora
dos limites da UNIFIPA, independentemente de tempo e
espaço, cabendo aos infratores aplicação das
penalidades de suspensão e expulsão. Para atendimento
da legislação, a UNIFIPA instituiu a “Comissão de
Acompanhamento das Ações de Prevenção ao Trote”.

Centro Universitário Padre Albino

32

XVII. Acesso a Informações
Portaria:
www.fundacaopadrealbino.org.br
www.unipa.com.br
Câmpus Sede:
Rua dos Estudantes, 225 - Pq. Iracema
CEP 15809-144 - Catanduva - SP

Secretaria de Atendimento UNIFIPA .......(17) 3311-3328
Secretaria Acadêmica ..........................(17) 3311-3222
Tesouraria Geral ...................................(17) 3311-3378
Coordenação de Biomedicina ...............(17) 3311-3364
Coordenação de Ed.Física - Bacharelado (17) 3311-3341
Coordenação de Farmácia ....................(17) 3311-3361
Coordenação de Ed. Física - Licenciatura (17) 3311-3374
Coordenação de Enfermagem...............(17) 3311-3330
Coordenação de Eng. Agronômica........(17) 3311-3384
Coordenação de Medicina ....................(17) 3311-3224
Coordenação de Pedagogia ..................(17) 3311-3228

Câmpus São Francisco:
Rua Seminário, 281 - São Francisco
CEP 15806-310 - Catanduva - SP
Secretaria Acadêmica ..........................(17) 3311-4800
Coordenação de Administração ............(17) 3311-4800
Coordenação de Ciências Contábeis .....(17) 3311-4800
Coordenação de Direito .......................(17) 3311-4800
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XVIII. Mensalidades dos Cursos
Portaria UNIFIPA REITORIA Nº 24/2018
(Valores das Anuidades da Graduação 2019)
O Dr. Nelson Jimenes, Reitor do CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE
ALBINO, no uso de suas atribuições, informa os valores das
anuidades e mensalidades de 2019 para os cursos de graduação:

Anuidades
2019
(em R$)

Cursos

Mensalidades (em R$)
Parcelas
Normal

Pontualidade(1)

Administração

12.220,36 1.018,36

865,61

12

Biomedicina

10.506,14 875,51

770,45

12

Ciências
Contábeis

12.220,36 1.018,36

865,61

12

Direito

15.439,00 1.286,58

1.132,19

12

Educação Física
Licenciatura

10.062,72 838,56

712,78

12

Educação Física
Bacharelado

10.062,72 838,56

712,78

12

Enfermagem

11.815,56 984,63

866,47

12

Engenharia
Agronômica

14.421,00 1.201,75

1.057,54

12

Farmácia

13.800,00 1.150,00

1.012,00

12

Medicina

81.510,00 6.792,50

6.547,29

12

Medicina

69.819,33 5.818,28

5.608,24

12

Pedagogia

6.498,98

476,59

12

(1ºAno e 2º Ano)

(3º Ano ao 6º Ano)²

541,58

(1) O Desconto Pontualidade é para pagamento até a data do vencimento.
(2) Incide sobre estes valores desconto de 10% pelo Internato no 5º e 6º Anos.

Catanduva (SP), 19 de Outubro de 2018.
Dr. Nelson Jimenes
Reitor
Centro Universitário Padre Albino
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R$

Serviços da Biblioteca
Multas simples diárias/livro por atraso

3,65

Multa diária/livro constante de lista de reserva por atraso

12,00

Armário perda das chaves multas+fechadura

55,00

Confecção de cha catalográca

Gratuita

Impressão colorida

1,00

Impressão preta por folha

0,65

Normalização de referência bibliográfica/por referência

0,50

Pesquisa de artigo completo recuperação da
informação por artigo-impresso de 0 a 20 páginas

13,00

DR. NELSON JIMENES
REITOR

Centro Universitário Padre Albino
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XX. Calendário Escolar 2019
JANEIRO
D S T
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

FEVEREIRO
Q
2
9
16
23
30

Q
3
10
17
24
31

S
4
11
18
25

D S T Q Q S
1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28

S
5
12
19
26

01 - Confraternização Universal
02/01 a 31/01 - Férias docentes
02 a 18 - Rematrícula de todos os cursos

MARÇO

ABRIL
D S
1
7 8
14 15
21 22
28 29

S
2
9
16
23
30

04 e 05 - Carnaval
06 - Quarta de cinzas

T
2
9
16
23
30

Q
3
10
17
24

JUNHO

26 dias

Q
2
9
16
23
30

S
3
10
17
24
31

Q
4
11
18
25

S
5
12
19
26

S
6
13
20
27

23 dias

D S T Q Q S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

S
4
11
18
25

1 - Dia do trabalho

20 - Corpus Christi
21 - Sem atividade

Jan
UNIFIPA

25 dias

14 - Dia do Município
19 - Paixão de Cristo
21 - Tiradentes/ Páscoa
26 - Prazo nal trancamento de matrículas
nos cursos semestrais

MAIO
D S T Q
1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29

S
2
9
16
23

01 e 02 - Reunião Pedagógica/Letivo
04 - Início das Aulas 2º ao 6º - Medicina
04 - Início das Aulas ADM, AGR, BMD,
CCO, DIR, EDF, EFB, ENF, FAR e PDG.
11 - Início das Aulas 1º Ano Medicina

23 dias

D S T Q Q S
1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
31

22 dias
16 dias 1ª S. Med.

-

Fev

Mar

22/16 23

Manual de Orientação ao Estudante 2019

Abr

Mai

Jun

Sub-total
1° Sem

25

26

23

119/113

26 dias

12 - São Domingos - Padroeiro município
(Transferido por Lei Municipal do dia 08 para
o dia 12)

26

107

226/220



$QRWDo}HV

0DQXDOGH2ULHQWDomRDR(VWXGDQWH



$QRWDo}HV

&HQWUR8QLYHUVLWiULR3DGUH$OELQR



+RUiULRGH$XODVH$WLYLGDGHV
6HPHVWUH
$XOD

6HJ

7HU

0DQXDOGH2ULHQWDomRDR(VWXGDQWH

4XD

4XL

6H[

6iE



+RUiULRGH$XODVH$WLYLGDGHV
6HPHVWUH
$XOD

6HJ

7HU

4XD

4XL

6H[

6iE

&HQWUR8QLYHUVLWiULR3DGUH$OELQR

INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA

Câmpus Sede
Rua dos Estudantes, 225, CEP - 15809-144
Catanduva - SP
Fone / fax: (17) 3311-3328
Câmpus São Francisco
Rua Seminário, 281, CEP - 15806-310
Catanduva - SP
Fone / fax: (17) 3311-4800

