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CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SÍNDROME DE DOWN 

LATO SENSU 

 
cursoespecializacao@sindromededown.com.br 

 

 
Responsável: 
Prof. Dr. Zan Mustacchi  
 

PROJETO PEDAGÓGICO 

 
 
ASPECTOS GERAIS- 
 
Locais de funcionamento:  
Centro de Estudos e Pesquisas Clínicas de São Paulo - CEPEC-SP 
Auditório – Sala Dr. Fernando Gayotto  
 
Carga horária:  
450 horas de aulas prático teóricas 
90 horas de aulas práticas 
  
Freqüência:  
Obrigatória com exigência mínima de 80% de presença total.  
 
Regime de avaliação:  
Aproveitamento mínimo da freqüência do conteúdo dos módulos, prova final para avaliação global e defesa de 
monografia com nota mínima de aproveitamento no valor de 7 (sete) ou apresentação e publicação de trabalho 
científico e avaliações teórico práticas. 
 
Certificado:  
Pós-graduação Lato-Sensu – MEC - Faculdade de Medicina do ABC/SP 
 
Período:  
24 meses 
 
Dias e Horários:  
Sábados das 7h30 às 18h30 e Domingos das 7h30 às 13h30. 
 
Nº de vagas:  
Limitadas. 
 
Clientela-alvo:  
Graduados em nível superior em biológicas, exatas e humanas, com enfoque nas áreas da saúde e educação. 
 
Justificativa: 
Nascem aproximadamente 8 mil pessoas com Síndrome de Down (SD) anualmente no Brasil e levantamentos 
recentes apontam para uma expectativa média de vida em torno de 65 anos. 
Nas últimas décadas uma grande variedade de profissionais da saúde e da educação desenvolveu projetos junto 
a esta população, construindo interfaces de especificidade cada vez mais voltadas para a qualidade de vida desta 
população.  
Um conjunto significativo de práticas tem sido oferecido a esse grupo e suas respectivas famílias, no entanto uma 
reflexão sobre uma perspectiva interdisciplinar parece constituir substrato importante para projetos futuros, 
notadamente quando se reorientam para objetivos cada vez mais centrados na necessidade de discussão da 
síndrome de Down e sua repercussão social. 
 
 
 
 

mailto:cursoespecializacao@sindromededown.com.br


 

Curso de Especialização em Síndrome de Down – PROGRAMAÇAO 
  

2 

 

 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO/CAPACITAÇÃO EM 

SÍNDROME DE DOWN 

 
cursoespecializacao@sindromededown.com.br 

 
 
Objetivos do Curso: 
- Refletir do ponto de vista multiprofissional e interdisciplinar sobre a síndrome de Down e seus reflexos na saúde 
pública e sociedade. 
- Discutir os modelos terapêuticos e de educação, do ponto de vista metodológico e sobre projetos futuros de 
intervenção voltados para a autonomia e inclusão social.  
- Caracterizar projetos interdisciplinares de diagnóstico, terapêuticos e educacionais para indivíduos com síndrome 
de Down e seus familiares. 
- Formar do ponto de vista multiprofissional e interdisciplinar, profissionais especializados na síndrome de Down. 
- Conhecimento de metodologias, específicas que permitam a identificação de alternativas para solução dos 
problemas, em face de realidade dos comprometimentos envolvidos. 
- Conhecimento de projetos alternativos na área da promoção da saúde que permitam a reflexão sobre os 
mecanismos tradicionais de promoção, proteção e recuperação da saúde. 
- Motivação para a pesquisa. 
 

AULAS PRÁTICAS  

 
Carga horária programada:  
- 90 horas. 
 
Locais de aulas e estágios: 

 Hospital Estadual Infantil Darcy Vargas – (SP capital) 

 Centro de Estimulação Essencial – CIAM - (SP capital) 

 Aldeia da Esperança – CIAM - Franco da Rocha/SP 

 Centro de Estudos e Pesquisas Clínicas de São Paulo – CEPEC - (SP capital) 

 Centro de Fertilização Assistida (Fertility) - (SP capital) 

 Centro de Dinâmica de Ensino – CEDE - (SP capital) 

 Associação para Desenvolvimento Integral do Down – ADID - (SP capital) 

 Clinica Chromosome - (SP capital) 

 Universidade de Cleveland  – Prof. Alberto Costa – (USA) – este estágio é facultativo e somente para 
quem tem domínio do idioma inglês  

 

METODOLOGIA DIDÁTICA 

 
- Aulas expositivas com professores coordenadores e professores convidados. 
- Discussões de textos e literaturas previamente selecionadas. 
- Apresentação e discussão de temas específicos. 
- Aulas práticas expositivas com pacientes e de laboratório. 
 
Informações e Inscrições: cursoespecializacao@sindromededown.com.br 

 
Contato  

Curso de Especialização em Síndrome de Down – F: (11) 3721-9175 (09h às 12h30) 
CEPEC-SP – F: (11) 3721-6200 / (11) 3721-3589 

               Email: cursoespecializacao@sindromededown.com.br 
Site: www.sindromededown.com.br  
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