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1. HISTÓRIA 

                 A instituição de ensino pertencente a Fundação Padre Albino possui 

experiência na área a mais de cinquenta anos, com o propósito de manter instituições no 

campo da saúde, assistência, educação e pesquisa científica. O seu objetivo baseia-se na 

prevenção, recuperação, reabilitação e promoção de aspectos políticos e sociais da 

população, contribuindo para o seu desenvolvimento consciente, crítico e ético perante a 

sociedade. 

         Através de retrospectiva histórica da instituição, considera-se relevante a história 

do Monsenhor Albino Alves da Cunha e Silva, falecido em 1973, que lutou e trabalhou 

para construir o patrimônio da comunidade catanduvense, que é hoje denominada de  

Fundação Padre Albino (FPA). A princípio, sua preocupação era com a promoção social e 

com a melhoria da condição de vida dos mais necessitados, especialmente dos doentes, e 

isto conquistou o apoio da comunidade para a construção da Santa Casa de Misericórdia de 

Catanduva, mais tarde transformada no Hospital Padre Albino. Também, foi direcionado 

seu trabalho para a formação escolar de jovens, mediante a instalação de escolas em todos 

os graus e modalidades de ensino. 

      O marco inicial da fundação no ensino superior foi em 1969 com a criação da 

Faculdade de Medicina de Catanduva (FAMECA). Após, surgiu em 1972 a Faculdade de 

Administração de Empresas (FAECA) e em 1973, a Escola Superior de Educação Física e 

Desportos de Catanduva (ESEFIC). Posteriormente, foram criados no ano de 2000, a 

Faculdade de Enfermagem de Catanduva (FEC),  o curso de Direito em 2002, e em 2005, o 

Instituto Superior de Educação Padre Albino (ISE). A Fundação Padre Albino mantém 

ainda o Colégio Catanduva/Aplicação voltado para o ensino infantil, fundamental e médio. 

        No ano de 2007, os cursos de nível superior da fundação, 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 
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2011, o curso de Pedagogia. E mais recentemente, em 2019, foi implantado o curso de 

Engenharia Agronômica e de Farmácia. 

    Em 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 Oficial da União. Toda a instituição passa por 

crescentes mudanças como ampliação de sua estrutura física, ampliação de cursos e, 

consequentemente do número de alunos, além de autonomia universitária e o modelo 

organizacional pedagógico.  

 A Fundação Padre Albino mantém dois hospitais próprios, sendo o Hospital Padre 

Albino e o Hospital Emílio Carlos, ambos certificados como Hospitais de Ensino pelo MS-

MEC e inseridos no sistema de saúde da microrregião de Catanduva, que conta com 19 

municípios, e conta com convênio para utilização de Unidades Básicas de Saúde da cidade 

de Catanduva. 

 O Hospital Padre Albino é de referência regional e tem capacidade para 164 leitos 

operacionais, sendo 127 disponibilizados ao Sistema Único de Saúde (SUS) e 37 

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 Hospital Emílio Carlos conta com a instalação do Campus Sede da UNIFIPA, 

com o funcionamento dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Educação Física, 

Biomedicina, Enfermagem, Engenharia Agronômica, Farmácia, Medicina e Pedagogia. O 

Campus São Francisco é sede dos cursos de Administração e Direito. Neste contexto, se 

delineia um cenário favorável a contextualização de uma organização transdisciplinar, 

norteada pela aprendizagem dinâmica, aliada ao conhecimento cognitivo, afetivo e social. 

 O curso Pós-Graduação em Unidade de Terapia Intensiva da UNIFIPA pretende 

contribuir para o desenvolvimento local e regional do ensino superior com qualidade, 

sobretudo fazer com que a ciência possa ser desenvolvida com autonomia; uma ciência 

que, antes de ser instrumental, esteja calcada no conhecimento humanístico e ancorada no 

saber da tradição. O curso tem a proposta pedagógica de articular o ensino, a pesquisa e a 
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extensão, como forma de garantir o ensino crítico e reflexivo na busca de competências e 

habilidades esperadas para alunos de pós-graduação, de forma a garantir a qualidade da 

formação profissional.  

 De acordo com a metodologia proposta, procurar-se-á atender aos conteúdos 

fundamentais de diferentes áreas, abrangendo as disciplinas básicas e avançadas na área 

sugerida pela Pós-Graduação. 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, com a adoção de tecnologias de ponta tanto na prestação de 

serviços quanto na formação das ementas do curso, e com evidências científicas como 

norteadoras para a tomada de decisões por parte dos alunos, além de responsabilidade 

social. 

 

2. INSTITUIÇÃO 

           O Centro Universitário Padre Albino (UNIFIPA) com sede em Catanduva-SP, é 

mantido pela Fundação Padre Albino, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, com 

sede e foro em Catanduva, estado de São Paulo e com seu estatuto inscrito no Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas, no 2º Cartório de Notas da Comarca de Catanduva, sob n.º 18, 

no livro "A" - RCPJ, folhas 11 e 12, em 18 de agosto de 1988.  

            A instituição de ensino, além da infraestrutura básica composta por salas de aula, 

laboratórios de ensino, biblioteca, conta com a experiência de mais de 40 anos de ensino na 

área da saúde e 02 hospitais-escola, próprios da Fundação Padre Albino (mesma 

mantenedora da instituição de ensino) com um total de 273 leitos, a saber: o Hospital Padre 

Albino, com 131 leitos (75% SUS) e o Hospital Emílio Carlos, com 142 leitos (95% SUS), 

que atendem não somente o município de Catanduva-SP, como também os municípios da 

microrregião. A IES também está integrada com a rede pública de saúde, formalizada por 

meio de convênio com a Secretaria Municipal de Saúde de Catanduva-SP. 

   A missão da UNIFIPA fundamenta-se na produção de conhecimento, no exercício 

da crítica e questionamento, para a formação de profissionais com competência técnica, 

comportamental e humana, comprometidos com a justiça social, a ética e a cidadania. 

Além do compromisso de formação de profissionais críticos e reflexivos, com capacidade 
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de reconhecimento da natureza humana nas diversas expressões e fases evolutivas, das 

estruturas e as formas de organização social, de compreensão das políticas sociais e sua 

interface com as práticas profissionais. 

 

3. APRESENTAÇÃO 

          O projeto pedagógico de Pós- Graduação Lato Sensu em Unidade de Terapia 

Intensiva estabelece a formulação de estratégias de trabalho, que visam a reorganização 

constante das práticas acadêmicas, buscando atender as novas demandas sociais, que se 

apresentam de acordo com as mudanças no estilo de vida da população. Também busca o 

replanejamento, revendo as estruturas que sustentam as instituições educacionais, 

procurando elevar a qualidade do ensino e consequentemente o nível dos profissionais no 

mercado de trabalho. 

 Almeja-se, assim, contextualizar a Pós-Graduação em Unidade de Terapia 

Intensiva, no intuito de contribuir para a formação de especialistas na área para atuarem em  

área gerencial, educacional e assistencial, além de instrumentalizar o profissional da área 

da saúde para o atendimento qualificado e sistematizado aos pacientes em situações críticas 

e complexas, com bases nos princípios éticos, legais, científicos e humanizados.  

 

4.  IDENTIFICAÇÃO 

4.1 Nome do Curso 

Curso de Especialização Lato Sensu em Unidade de Terapia Intensiva. 

Área: Ciências da Saúde. 

Público Alvo: Profissionais de nível superior com formação em saúde.  

4.2 Modalidade 

Ensino Híbrido, com referêncial teórica através de ensino à distância (EAD) e referêncial 

prático presencial.  

4.3 Coordenador do Curso 

Profa Msa Taís Pagliuco Barbosa  
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4.4 Período 

 O curso terá duração de 15 meses, com início previsto para Agosto de 2022 e 

término previsto para Novembro de 2023. 

 

5. JUSTIFICATIVA PARA PROPOSIÇÃO DO CURSO 

         A UNIFIPA oferece campus situados no próprio município de Catanduva, que 

abrange uma área territorial de 291 Km
2
, localizada na região noroeste do Estado de São 

Paulo. Conta com uma população estimada em 118.209 habitantes, e com uma população 

economicamente ativa de 41,53% (IBGE-2013). A cidade possui um bioma característico 

de mata atlântica e seu clima é o tropical semi-úmido. 

 O município dispõe de infraestrutura de serviços urbanos de boa qualidade, setor 

educacional em expansão, com escolas de educação infantil, ensino fundamental e médio 

da rede pública e privada e de ensino profissionalizante como SESI, SENAC e Centro 

Educacional Paula Souza. O ensino superior conta com a Faculdade de Filosofia, Ciências 

e Letras de Catanduva, de autarquia municipal e UNIFIPA com os cursos de Bacharelado 

em Educação Física, Administração, Biomedicina, Direito, Enfermagem, Engenharia 

Agronômica, Farmácia, Licenciatura em Educação Física, Medicina e Pedagogia.  

 A cidade de Catanduva-SP, bem como a região, é um importante centro de 

assistência médica com expressão dos serviços especializados dos hospitais de ensino da 

Fundação Padre Albino e dos serviços de assistência básica, da Prefeitura Municipal. 

Conta ainda, com importantes usinas de açúcar e álcool, ampliando a atuação dos 

profissionais de educação física, médicos e enfermeiros na Atenção à Saúde do 

Trabalhador. 

 Com 96 anos de emancipação política, o município possui boa estrutura financeira 

e o setor de serviços representa a maior parte das receitas de Catanduva-SP, seguido pelo 

setor industrial. O município possui bom Índice de Desenvolvimento Humano (0,833), 

contando com uma microrregião com aproximadamente 250 mil habitantes e está inserida 

na mesorregião de São José do Rio Preto-SP, que de acordo com os resultados divulgados 

do censo de 2009, possui aproximadamente 1,7 milhão de habitantes. A Microrregião de 

Catanduva também é fronteiriça com a mesorregião de Ribeirão Preto, que atualmente 

registra mais de 2,1 milhões de habitantes. 

 Portanto, de acordo com as informações do município e através da riqueza da 

região de Catanduva-SP, espera-se que este curso de Pós- Graduação em Unidade de 

Terapia Intensiva traga qualificação profissional para a área da saúde, que é tão vasta na 

cidade.  

       A proposta deste curso de especialização está pautada no processo do profissional 

adquirir saberes que levará a planejar, coordenar, orientar, controlar e executar ações 
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relativas à assistência da área nas esferas de alta complexidade, para a proteção, 

recuperação e reabilitação do paciente grave.   

 

5.1 Objetivos o Curso 

5.1.1 Objetivo Geral 

  Formar e especializar profissionais na área da saúde com foco no trabalho 

interdisciplinar para a assistência, gerenciamento, gestão, pesquisa e educação em Unidade 

de Terapia Intensiva, com ênfase na complexidade do paciente crítico. 

 

5.1.2 Objetivos Específicos 

- Conhecer as características de um paciente em estado grave de saúde; 

- Identificar sinais e sintomas que indiquem agravamento no quadro clínico do paciente; 

- Identificar quando o paciente está agonizante; 

- Conhecer os princípios de Bioética; 

- Interpretar as normas e rotinas de trabalho das unidades, bem como o funcionamento e 

utilização dos equipamentos e materiais específicos; 

- Correlacionar os princípios de saúde que devem ser aplicados para prevenir agravos, 

complicações e sequelas no atendimento ao paciente grave; 

- Conhecer e identificar a organização, estrutura e funcionamento de uma UTI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


