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Nome do Curso e Área do Conhecimento 
 
Curso de Especialização Lato Sensu em Neurociência e  Transtornos da Aprendizagem 
Área do Conhecimento: Educação/Saúde 
Forma de oferta: presencial  
 
 
 
Justificativa 
 
 

A Neurociência é a área que estuda o desenvolvimento químico, funcional, 
estrutural e patológico do sistema nervoso.  O cérebro tem capacidade de renovação, 
mudança e adaptação em níveis estrutural e funcional, quando sujeitado a novas 
experiências, ou seja, possui neuroplasticidade.  

A contribuição da Neurociência para a educação é inegável e proporcionar o 
acesso a esta área do conhecimento implica em maximizar o potencial, estimular novas 
maneiras de solucionar, com qualidade, desafios que a profissão impõe. Considera-se 
importante conhecer a aplicabilidade dessa ciência no cotidiano humano, uma vez que 
todas as áreas cerebrais estão envolvidas na aprendizagem e na emoção.  
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Histórico da Instituição FACCAMP/ISECAMP 
 
  Mantida pelo Instituto de Ensino Campo Limpo Paulista, CNPJ 02.252.746/0001- 
18, e credenciada pela portaria MEC 1494-98, publicada no Diário Oficial da União no dia 
30 de dezembro de 1998, a Faculdade Campo Limpo Paulista iniciou suas atividades no 
primeiro semestre de 1999. Instalada, no início de 1999, em uma área de 1500 m2, a 
Instituição ofertava um Bacharelado em Administração com Habilitação em Comércio 
Exterior e um Bacharelado em Ciência da Computação, contando com 12 professores, 10 
funcionários técnico-administrativos e um total de 94 alunos matriculados. As 
necessidades da região por formação superior motivaram a rápida abertura de novos 
cursos. Entre 1999 e 2007 a Instituição aumentou a oferta de cursos em 1050%, a 
quantidade de docentes em 917%, a quantidade de funcionários em 750%, a quantidade 
de alunos em 2800%, a quantidade de computadores em 501%, o acervo bibliográfico em 
460% e a área construída em 3620%. A Faculdade Campo Limpo Paulista iniciou suas 
atividades em 07 de janeiro de 1999, com abertura de inscrições para o primeiro 
vestibular do curso de Administração com Habilitação em Comércio Exterior. 
Posteriormente, foram autorizados os cursos de Ciência da Computação, e Administração 
Habilitação em Análise de Sistemas e Administração Habilitação em Serviços de Turismo. 

A atuação da Faculdade cresce a cada momento, ultrapassando os limites da sala 
de aula, já atingindo e envolvendo a comunidade local com projetos e parcerias 
específicos, ao encontro de seus verdadeiros objetivos sociais. No início de 2001 foram 
autorizados os cursos de Comunicação Social nas Habilitações de Jornalismo, Publicidade 
e Propaganda e Relações Públicas, também o curso de Engenharia Elétrica Modalidade 
Telecomunicações. Em 2002 foram autorizados pelo Ministério da Educação o curso de 
Direito. Em 2003 instala-se o ISECAMP – Instituto Superior de Educação com o curso 
Normal Superior. No decorrer do ano de 2003 foram reconhecidos pelo MEC os cursos de 
Administração e Ciência da Computação. Em 2008, como a pesquisa sempre foi uma das 
grandes metas e preocupações da FACCAMP/ISECAMP, após três (3) anos de investimento 
em um grupo de pesquisadores, garantindo e incentivando sua produção, a CAPES 
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recomendou o Programa de Mestrado Profissional em Administração da Faculdade Campo 
Limpo Paulista (FACCAMP), que tem como área de concentração de suas pesquisas a 
Gestão das Micro e Pequenas Empresas. Dessa forma, visa-se a agregar valor social pela 
oferta do Programa, contribuindo para o desenvolvimento de novos profissionais e, 
também, pela importância social do tema pesquisado, considerando a inserção dos 
egressos nas empresas brasileiras que geram aproximadamente 40% dos empregos 
formais do Brasil e que são responsáveis pela geração de 33% do PIB brasileiro. Hoje, a 
Instituição conta com 13 Prédios com, aproximadamente 15.000 m2 de área construída e 
pensa em ampliar seu campo de atuação com a oferta de Educação a Distância – EAD e 
sua transformação em Centro Universitário, haja vista o número de cursos e de áreas do 
conhecimento ofertados à comunidade. Segue, assim cumprindo sua Missão. Por 
necessidade de acompanhar o desenvolvimento local e atender à demanda da região e 
seu entorno, conforme dita sua Missão, a FACCAMP/ISECAMP, nos anos seguintes 
ampliou a oferta de cursos para atender seu entorno e hoje conta com 40 cursos entre 
bacharelados, licenciaturas e tecnológicos, como: Administração Ciência da Computação 
Ciências Contábeis Direito Enfermagem Engenharia da Produção Engenharia Elétrica 
Eletrônica Engenharia Elétrica Telecomunicações Farmácia Física Geografia História 
Jornalismo Matemática Música Pedagogia Publicidade e Propaganda Sistemas de 
Informação Química Bacharelado Química Licenciatura Rádio e TV Tecnólogo em Logística 
Tecnólogo em Recursos Humanos Tecnólogo em Sistema para Internet, entre outros A 
Faculdade Campo Limpo Paulista possui Corpo Docente formado por 67% de professores 
mestres e doutores que se destacam na formação profissional e humanística dos alunos 
dos cursos de graduação, pós-graduação lato e stricto sensu, ao mesmo tempo em que 
atuam atentamente na comunidade por meio de trabalhos de pesquisa e extensão. 
 
 
Objetivos do curso 
 

� Entender a organização estrutural e funcional do sistema nervoso central 
referente às funções complexas: emoção, cognição, atenção, memória, 
linguagem. 
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� Compreender as bases neurocientíficas dos processos dos transtornos de 
aprendizagem 
� Compreender o aluno sob o aspecto neurocientífico para um melhor 

trabalho em sala de aula; 
� Estudar aspectos comportamentais relacionados a distúrbios neurológicos; 
� Conhecer as alterações funcionais do sistema nervoso relacionados  ao uso 

de medicamentos e drogas; 
� Promover a apresentação de conceitos, práticas e ferramentas e aspectos 

bioéticos que compões a área da Neurociência; 
� Entender a organização estrutural e funcional do sistema nervoso central 

referente às percepções (fala e audição).  

 
 
 
Concepção do Programa 
 

O ISECAMP/FACCAMP organizou o Programa de Pós-Graduação Lato Sensu em 

NEUROCIÊNCIAS E TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM para possibilitar acesso a 
conhecimentos específicos deste campo do saber e, desta forma, permitir um melhor 
preparo dos educadores e  profissionais de áreas afins, contribuindo para o atendimento 
respeitoso às diferenças, na região em que está inserido. Destacam-se conteúdos sobre o 
Desenvolvimento Químico, Estrutural/Funcional e Patológico do Sistema Nervoso, 
Patologias Associadas às Dificuldades de Aprendizagem  (Epilepsia, Esquizofrenia; 
Transtorno da Ansiedade, Transtorno de Humor Depressivo; Transtorno do Espectro do 
Autismo; Transtorno de Tiques, Transtorno de Humor Bipolar).O programa é composto 
por 15 disciplinas totalizando uma carga horária de 572 h. A equipe de docentes do curso 
é composta por especialistas, mestres e  doutores. Espera-se que os alunos,  ao término 
desta especialização, fiquem estimulados a darem seguimento à sua formação, numa 
contínua construção de sua identidade profissional. 
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Público-Alvo 
 
Destina-se a pedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos ou a outros profissionais graduados 
em áreas afins.  
 
 
 
Matriz Curricular 
 

 
DISCIPLINAS 

 
 

CHT 
Introdução a Neurociências e Patologias 32 
Desenvolvimento Químico, Estrutural/Funcional e Patológico 
do Sistema Nervoso 

60 
Funções Visuo - Construtivas, Praxias e Agnosias 32 
Funções Executivas e Cognitivas 32 
Linguagem, Cognição e Distúrbio de Processamento Auditivo 
Central 

32 
Exames Neurológicos e Plasticidade Neuronal 32 
Patologias Associadas às Dificuldades de Aprendizagem  
(Epilepsia, Esquizofrenia; Transtorno da Ansiedade, 
Transtorno de Humor Depressivo; Transtorno do Espectro do 
Autismo; Transtorno de Tiques, Transtorno de Humor 
Bipolar) 

64 

Farmacologia: Riscos e Benefícios 32 
Bases Neurais das Emoções 32 
Deficiência Intelectual e Dislexia  32 
Metodologia do Trabalho Científico 32 
Didática  do Ensino Superior 32 
Estratégias de Trabalho diante dos transtornos de 
Aprendizagem  

32 
Etiologia dos Problemas de Aprendizagem 32 
Transtorno de Déficit de Atenção / Hiperatividade e 
Transtorno Desafiador Opositivo   

32 
SUBTOTAL DA CARGA HORÁRIA 540 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)   32 
TOTAL CARGA HORÁRIA 572 

Legenda:  
CHT – Carga horária Total 
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Ementas das Disciplinas 
 
 
Introdução a Neurociências e Patologias  
Conceitos das Neurociências. Introdução aos conceitos básicos de neuroanatomia, 
neurofisiologia, neuroquímica. Doenças Neurológicas. 

  
Desenvolvimento Químico, Estrutural/Funcional e Patológico do Sistema Nervoso  
Aspectos anátomo-fisiológicos e as bases neuropsicológicas de fenômenos complexos do 
Sistema Nervoso Central. Desenvolvimento e funcionalidade. Patologias associadas. 
Percepção, movimentação, atenção, memória, fala e pensamento dentro de uma visão do 
desenvolvimento do ser humano, visando, em especial, a inclusão do 
aluno/pessoa/paciente que apresenta alterações dessas funções. 
 
Funções Executivas e Cognitivas (Atenção, Memória, Pensamento, Linguagem e 
Inteligência) 
Processos cognitivos e neurocientíficos da percepção de padrões, atenção, memória, 
categorização, linguagem e inteligência. Atenção: consequências comportamentais e 
distúrbios. Memória: tipos de memória, lobos temporais e a memória, funções do 
hipocampo na memória, neocortex e a memória de trabalho, distúrbios de memória. 
Pensamento e Ação, Sensação, Percepção e Imagens Mentais. Áreas de Associações. 
Criatividade e o córtex pré-frontal na razão. O Córtex Cerebral nas Funções Intelectuais. 
Funções executivas. Inteligência multifocal e múltiplas. 

 
Funções Visuo - Construtivas, Praxias e Agnosias 
Conhecimento a respeito das capacidades normais e as condições neurológicas envolvidas 
no tratamento visuo-espacial e construtivo, sua relação com a aprendizagem do individuo 
e como avaliar possíveis perturbações. 

 
Linguagem, Cognição e Distúrbio de Processamento Auditivo Central 
Estudo das relações entre cérebro, linguagem, fala e cognição através das premissas de 
que a comunicação humana é uma atividade mental, na qual é importante conhecer os 
conceitos de processamento auditivo e suas possíveis manifestações no processo de 
aprendizagem escolar, assim também como as possíveis intervenções e reabilitações. 
Serão levantadas noções de anatomia da orelha e outras alterações no sistema auditivo e 
vestibular para o relacionamento com possíveis prejuízos para a aprendizagem, levando a 
conhecer as dimensões neurocientíficas envolvidas no desenvolvimento da linguagem.  
 
Exames Neurológicos e Plasticidade Neuronal  
Características do desenvolvimento neuropsicomotor, principais aspectos de doenças 
neurológicas. Neuroimagem mecanismos fisiopatológicos (genéticos, bioquímicos, iônicos, 
celulares e rede neural). Exames adequados aos padrões de evolução do sistema nervoso 
central. 
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Patologias Associadas às Dificuldades de Aprendizagem  (Epilepsia, Esquizofrenia; 
Transtorno da Ansiedade, Transtorno de Humor Depressivo; Transtorno do Espectro do 
Autismo; Transtorno de Tiques, Transtorno de Humor Bipolar) 
Descrição dos mecanismos fisiopatológicos envolvidos na Epilepsia, Esquizofrenia; 
Transtorno da Ansiedade, Transtorno de Humor Depressivo; Transtorno do Espectro do 
Autismo; Transtorno de Tiques, Transtorno de Humor Bipolar e suas correlações com o 
déficit de aprendizagem. 
 
Abordagem Medicamentosa 
Descrição dos profissionais aptos à prescrever medicamentos para as patologias 
relacionadas ao déficit de aprendizagem, bem como aos consensos internacionais para a 
prescrição. Destacar a importância do tratamento medicamentoso. Salientar os possíveis 
sintomas relacionados ao uso de alguns medicamentos, bem como, a melhora ou piora no 
desempenho escolar.  

 
Bases Neurais das Emoções 
Fundamentos evolutivos e neuropsicológicos das emoções, enfatizando-se as relações 
bidirecionais entre cérebro e comportamento emocional e suas implicações para a 
etiologia dos transtornos emocionais. Sistema Límbico.  Bases fisiológicas do 
comportamento instintivo e das emoções.  Emoção e os Mecanismos no Encéfalo. Teorias 
da Emoção. Medo e Ansiedade. Circuitos Neurais da Agressão e Raiva. Hipotálamo e a 
Agressão.  

 
Etiologia dos problemas de aprendizagem 
Conceituação e discussão dos aspectos etiológicos relacionados às dificuldades de 
Aprendizagem.   
 
Estratégias de trabalho diante dos transtornos de aprendizagem 
Subsídios aos educadores para a intervenção dos transtornos de aprendizagem de forma a 
respeitar e reconhecer as singularidades  de cada aluno no ambiente escolar.  
 
Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e Transtorno Desafiador  Opositivo 
Compreensão dos transtornos de déficit de atenção e hiperatividade e desafiador 
Opositivo. Considerando as possibilidades das estratégias de intervenção.  
 
Deficiência Intelectual e Dislexia 
Apresentação da Deficiência Intelectual e  da  Dislexia e das capacidades de aprendizagem 
da pessoa com deficiência, proporcionando conhecimento para subsidiar o trabalho  de 
estimulação com vistas à evolução da pessoa com deficiência. 
 
Didática do Ensino Superior 
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Análise do contexto atual: mudanças culturais, científicas e tecnológicas na educação. 
Estudo do processo de ensino e aprendizagem.  Estudo do processo de  planejamento e de 
avaliação do ensino, institucional e acadêmico. 

 
Metodologia do Trabalho Científico 
Focaliza temas relacionados à Produção Científica, reflete sobre a elaboração de um 
projeto  considerando cada  uma das etapas componentes do processo de elaboração da 
pesquisa. 

 
 

Coordenação 
 
Profa. Dra. Lílian Vasconcelos Springer Steffens 
Psicopedagoga, Doutora e Mestre em Psicologia – linha de pesquisa: Avaliação Psicológica 
Educacional. Graduada em Pedagogia com habilitação em Administração e Supervisão 
Escolar, com experiência docente e administrativa na Educação Básica do sistema de 
ensino público municipal, estadual e particular na Educação Infantil, Ensino Fundamental, 
Médio e Educação de Jovens e Adultos; Atuou como Supervisora de Ensino;  atuou como 
Coordenadora de Apoio Didático Pedagógico da FACCAMP, é coordenadora e professora 
de cursos de pós-graduação, professora de Pedagogia. Coach. 
 
Corpo Docente 
 
O corpo docente do Programa de Pós-Graduação do Isecamp/Faccamp  é formado por 
doutores, mestres e especialistas.  
 
 
Controle de Frequência 
 
A aprovação requer frequência de 75 % (setenta e cinco por cento) da carga horária 
prevista, que será controlada pelos professores do curso a partir do registro de frequência 
diária. 
 
Trabalho de Conclusão 
 
Trabalho de caráter teórico, prático e experimental, realizado pelo aluno com o objetivo 
de aplicar, integrar e compatibilizar os diversos conhecimentos adquiridos ao longo do 
curso. 
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Certificação 
 
O ISECAMP oferecerá aos alunos o certificado de Pós Graduação Lato – Sensu 
(especialização) em Neurociência e Transtornos da aprendizagem, aos alunos que 
concluírem todos os módulos, obtendo conceito mínimo “C”, em cada um deles e  tiver  
no mínimo 75% de frequência e  entregar o trabalho de conclusão de curso. É obrigatória 
a entrega dos relatórios das atividades extraclasse. 
 

 
 


