FUNDAÇÃO SÍNDROME DE DOWN
Rua José Antônio Marinho, 430 - Barão Geraldo - Campinas –SP
CEP: 13084-783 -Fone: (19) 3790-2818 - email: fsdown@fsdown.org.br

Anexo II
PLANO DE TRABALHO 2018
NOME DO SERVIÇO/PROJETO/PROGRAMA:
Atendimento as Pessoas com Deficiência- PCD
Política(s) Pública(s) que se aplica:
(X) Assistência Social

(X) Educação

(X) Saúde

( ) Esporte (X) Cultura

( ) Outras (especificar) ____________________________

1. Identificação da Instituição:
1.1 Nome da Instituição: Fundação Síndrome de Down
1.2 Endereço: Rua José Antônio Marinho, 430
CEP: 13084-783

Bairro: Barão Geraldo

Site: www.fsdown.org.br

E-mail da instituição: fsdown@fsdown.org.br – financeiro@fsdown.org.br
Fone da instituição: 19 - 37902818
1.3 Vigência do mandato da diretoria atual: de 31/03/2015 até 31/03/2019
Nome do Representante Legal: Cláudio José Nascimento de Oliveira
Função: Presidente

RG: 14.218.322-2 CPF: 461.468.817-91

Celular: (19) 99214-1152
Nome: Lenir dos Santos
Função: Vice-Presidente RG: 5.568.886
Celular: 19 991-149-195

CPF: 404.097.248-15
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1.4 CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA
Nº DO CNPJ: 52.366.838/0001-05
Data de inscrição no CNPJ: 12/03/2005
Atividade econômica principal:
Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente
Atividades de terapia ocupacional
Atividades de fonoaudiologia
Atividades de psicologia e psicanálise
Atividades de fisioterapia
Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
Serviços de assistência social sem alojamento
1.5 Sede
Número de inscrição no CMDCA: 070

Município: Campinas

1.6 Certificação
Vigência: 18/09/2009 a 17/09/2012
Pedido de renovação protocolado em 16/03/2012 – SIPAR: 25000.043752/2012-38
Pedido de renovação protocolado em 19/08/2015 – SIPAR: 25000.137989/2015-21
1.7 Finalidade Estatutária:
Uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por finalidade promover o
desenvolvimento integral da pessoa com "Síndrome de Down" nos aspectos físico, intelectual,
afetivo e ético, mediante a integração de pesquisas interdisciplinares e prática educacional
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inovadora.
2. Unidade Executora
2.1 Nome: Fundação Síndrome de Down
2.2 Endereço: Rua José Antônio Marinho, 430
CEP: 13084-783

Bairro: Barão Geraldo

Site: www.fsdown.org.br

E-mail da instituição: fsdown@fsdown.org.br – financeiro@fsdown.org.br
Fone da instituição: 19 - 37902818
Nº CNPJ: 52.366.838/0001-05
Data de Abertura no CNPJ: 12/03/2005
2.3 CONTA BANCÁRIA PARA PARCERIA CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA:
Banco (instituição financeira pública): Banco do Brasil
Agência: 0052-3
Conta Corrente: 110530-2
2.4 Imóvel onde funciona o Projeto é:
(X) Próprio

( ) Alugado ( ) Cedido

( ) Público ( ) Particular

2.5 O Projeto será desenvolvido quantos dias por semana?
4 dias por semana
2.6 Indique o prazo de execução da proposta em meses:
8 meses
2.7 Regime de atendimento: (conforme Registro no CMDCA)
Orientação e apoio sociofamiliar ( X )
Apoio socieducativo em meio aberto ( X )

Colocação familiar ( )
Acolhimento institucional ( )

FUNDAÇÃO SÍNDROME DE DOWN
Rua José Antônio Marinho, 430 - Barão Geraldo - Campinas –SP
CEP: 13084-783 -Fone: (19) 3790-2818 - email: fsdown@fsdown.org.br

Prestação de serviços a comunidade ( )
Liberdade assistida ( )
2.8 Responsáveis

Semiliberdade ( )
Internação ( )

COORDENADOR TÉCNICO
Nome Completo: Samira Germano
CPF: 276.287.228-65

RG: 27.111.364-4

Número do Registro Profissional (quando houver): não há
Telefone para contato: 19 3790-2818
CEL: 19 992-664-914

Email: samirafsdown@gmail.com

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Nome Completo: Mayra Fagundes Gatti
CPF: 274.374.638-65

RG: 27.936.725-9

Número do Registro Profissional (quando houver): 62526
Telefone para contato: 19 3790-2818
CEL: 19 992-664-914

Email: mayrafsd@gmail.com

RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Nome Completo: Renata Rodrigues Leite
CPF: 224.026.448-93

RG: 34.008.428-5

Número do Registro Profissional (quando houver):
Telefone para contato: 19 3790-2818
CEL: 19 992-664-914

Email: adm@fsdown.org.br
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3. Detalhamento do Serviço/Projeto/Programa
3.1 Diagnóstico da realidade (NO MÁXIMO 50 linhas)
A Fundação Síndrome de Down atua há mais de 30 anos no município de Campinas no
Distrito de Barão Geraldo, região Norte de Campinas. Nasceu da idealização e sonhos de
um grupo de pais que, acreditando nas capacidades das pessoas com síndrome de
Down, pensaram que poderiam agir e oferecer a seus filhos um espaço no qual o
individuo fosse considerado em sua totalidade.
Todo o trabalho desenvolvido é orientado pela Convenção Sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência, Lei Brasileira e Inclusão (LBI) e as políticas públicas voltadas para este
público. Estamos organizados em cinco serviços que podem ser diretamente associados
a artigos da Convenção: Atenção à Família - Artigos 16, 23, e 28; Atenção Terapêutica Artigo 25; Educação Especial - Artigo 24; Apoio à Vida Adulta - Artigos 19 e 30; Formação
e Inserção no Mercado de trabalho - Artigo 27
Dentro desta perspectiva, hoje atendemos mais de 200 usuários e suas famílias, seguindo
o Modelo Social de Atenção à Pessoa com Deficiência, nas diversas etapas da vida,
visando a inclusão social e qualidade de vida dos mesmos, bem com fortalecer os
vínculos familiares e comunitários.
Considerando que o Público Alvo da instituição são as pessoas com deficiência
intelectual, temos entre nossos atendidos famílias em todas as faixas de renda - de 0 a
mais de 20 salários mínimos; com usuários em todos os níveis de escolaridade - dos sem
escolaridade aos com nível superior completo; oriundos de todas as regiões de
Campinas. Nossos usuários hoje são de todas as raças e etnias; dos gêneros masculino e
feminino; e têm idades entre 0 e 55 anos.
Confrontando estatisticamente nossos dados institucionais com os dados disponibilizados
no Relatório de Informações Sociais do Município de Campinas e no Perfil Das Pessoas e
Famílias No Cadastro Único Em Campinas, vemos que o perfil de nossos beneficiários é
próximo às médias do Município em diversas categorias de análise (raça ou cor,
escolaridade, região de residência, faixa de renda). Contudo, diferente da realidade total
do município, temos mais usuários do gênero masculino que do feminino, e um número
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proporcionalmente grande de recém-nascidos (30% de nossa população tem até 3 anos),
diferente da distribuição etária padrão do município.
Recentemente, a Fundação Síndrome de Down publicou, por meio de um projeto
financiado pelo Pronas/PCD, um Diagnóstico Socioterritorial da População Assistida pela
Instituição1. Dentre os dados levantados nesta pesquisa, chama nossa atenção que 56%
de nossos usuários relataram terem sofrido alguma ameaça ou violação de direitos
(violência psicológica, física e sexual; uso de substâncias psicoativa por parte de algum
membro da família; negligência, exclusão da educação e saúde, desvalorização da
potencialidade/capacidade da pessoa; alto grau de estresse do cuidador).
Trabalhando sempre na perspectiva da garantia de direitos, nossos usuários em idade
escolar devem estar matriculados em na rede regular de ensino, o Serviço Social e a
equipe da pedagogia da Fundação Síndrome de Down trabalham para garantir o direito
de todos à educação, sempre considerando a dinâmica familiar e a realidade de seu
território. Com isso, a quase totalidade de nossos usuários de 4 a 17 anos está
estudando. E para a efetivação do direito à educação, além de buscar garantir a matricula
de todos na rede comum de ensino, a equipe da pedagogia oferece Atendimento
Educacional Especializado2 para seus usuários matriculados na rede pública que tenham
esta demanda.
3.2 Objetivos
Objetivo Geral: Apoiar o desenvolvimento saudável de bebês com síndrome de Down por
meio de atendimentos de psicologia voltados para o fortalecimento de vínculo entre os
bebês e seus familiares.
Objetivos Específicos: Fortalecer o vínculo mãe/bebê; Desmistificar questões relativas à
síndrome de Down; Esclarecer às famílias aspectos do desenvolvimento da criança.
3.3 Justificativa quanto a importância da proposta que está sendo apresentada. (Por
que será realizada? Nexo entre o diagnóstico e as atividades propostas) (NO
MÁXIMO 50 linhas):
1 Disponível em: http://www.fsdown.org.br/wp-content/uploads/2018/01/Livro-Diagn%C3%B3sticoSocioterritorial_FSDown-1.pdf
2
Conforme definições da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva
(MEC, 2008)
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O nascimento de um filho é, via de regra, cercado de expectativas e ansiedades. Ainda
antes do parto, as famílias já projetam em seus futuros filhos desejos e planos de vida:
“será médico”, “trabalhará na empresa da mãe” etc. Com o nascimento do bebê, tem
início a execução e busca por estes desejos e planos de vida. Este processo cotidiano vai
revelando às famílias que o bebê real não é aquele esperado, mas as diferenças entre o
desejado e o real costumam ser manejáveis dentro das dinâmicas subjetivas familiares.
Contudo, o nascimento de um bebê com síndrome de Down pode gerar um contexto mais
complexo às famílias, marcando profundas diferenças entre o filho desejado e o filho real.
Ao receber a notícia de que a criança que esperam e/ou receberam tem a trissomia do
cromossomo 21, as famílias passam por um verdadeiro processo de luto – pela morte do
filho desejado e esperado – e por outro, de aceitação do filho real – este, com síndrome
de Down. Para dificultar um pouco a questão, é comum que famílias não tenham acesso a
informações de qualidade sobre o que de fato é a síndrome de Down e como este
diagnóstico impactará (ou não) a vida de seu filho. Assim, mitos e preconceitos acabam
sendo tomados como verdades, o que dificulta ainda mais este movimento subjetivo de
manejo entre a superação do luto e a aceitação do filho real.
Considerando que o primeiro ambiente social do bebê é a família, e que o
desenvolvimento das pessoas dá-se em seus contextos sociais, entendemos que é da
maior importância oferecer apoios a estas famílias para que possam cuidar de seus filhos
da melhor forma possível. É neste sentido, que entendemos ser de grande importância
oferecer às famílias um espaço de trocas, vivências e reflexões que propicie a integração
das necessidades emocionais e físicas do bebê com sD, de forma a estabelecer vínculos
familiares mais fortalecidos a partir das potencialidades da criança.
3.4 Infraestrutura Física para realização da proposta (indicar claramente as
condições de acessibilidade para idosos e pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida) (NO MÁXIMO 20 linhas):
A estrutura física da Fundação Síndrome de Down é suficiente para esta proposta. Já
temos a sala para estes atendimentos montada, e a mesma é acessível para pessoas
idosas e com deficiência. Há também infraestrutura de apoio (sanitários, recepção,
fraldário etc.) acessível e pronta para uso.
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3.5

Condições

e

Formas

de

Acesso

de

usuários

e

famílias

ao

Serviço/Projeto/programa:
Condições de Acesso: Haver na família criança, desde o período de gestação até os 3
anos de vida, com diagnóstico de síndrome de Down ou outras formas de deficiência
intelectual.
Formas de Acesso: Busca espontânea, encaminhamentos da rede de assistência social,
saúde (especialmente maternidades), e educação.
3.6 Região / Bairros de abrangência da proposta:
Toda a cidade de Campinas
3.7 Público Alvo:
Bebês com síndrome de Down ou outras formas de deficiência intelectual e seus
familiares.
3.8 Meta(s) de atendimento (número de usuários atendidos):
15
4. Descrição das Estratégias Metodológicas e Resultados Esperados
Estratégias
Metodológicas

Periodicidade

Resultados Esperados/
Parâmetros de medição
Fortalecimento de vínculos

Atendimentos diretos ao
bebê e seus pais

semanais

familiares / Anotações em
prontuários e Planos de
Ação
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Qualificação das propostas
Estudos de Casos

de intervenção do projeto /

semanais

Anotações em prontuário e
Planos de Ação
Alinhamento das ações do

Reuniões Gerais

projeto

semanais

à

realidade

institucional / Participação
nas Reuniões Gerais
Fortalecimento

Matriciamentos externos,
às redes de assistência
social,

saúde

e

das

propostas de intervenção
Conforme demandas

do

projeto

território

educação.

e

junto
à

ao

rede

/

Anotações em prontuários

5. Fases ou Etapas (Cronograma) de Execução das Atividades e Cumprimento do
Objeto, considerando o período de execução do Serviço/Projeto/Programa. (não
fazer constar o nome do mês)
Estratégias
Metodológicas

1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês

Atendimentos
diretos ao bebê

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

e seus pais
Estudos
Casos

de
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Reuniões
Gerais

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Matriciamentos
externos,

às

redes

de

assistência
social, saúde e
educação.

6. Recursos Humanos
Os profissionais que possuem habitualidade e subordinação devem ser contratados em
regime celetista. Os demais podem ser contratados observando-se a peculiaridade do
trabalho/serviço, respectiva carga horária e natureza e a legislação pertinente.
Nos casos em que o quadro de recursos humanos estiver em fase de composição,
deverão constar no campo Nome “a contratar”, devendo ser preenchidos os demais
campos.

Nome

Cargo

Mayra Fagundes Gatti

Psicóloga

Carga Horária

Forma de

Semanal

Contratação

26 horas

CLT

7. Monitoramento
Por meio do acompanhamento cotidiano das ações, dos estudos de caso, das reuniões
gerais, e das anotações em prontuário, a Coordenação Técnica da Infância e
Adolescência e a Coordenação de Processos ficarão responsáveis por monitorar a
execução das ações previstas neste projeto.
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8. Previsão de Receitas e Despesas a serem realizadas na execução das atividades

RECEITA

(Anexo

IV

–

Cronograma

de Valor em R$

Desembolso)

Valor solicitado ao CMDCA

R$ 38.966,22

DESPESAS (Anexo III – Plano de Aplicação)

Valor em R$

Folha de Pagamento

R$ 26.357,12

Materiais de Consumo

R$ 308,94

Serviços

0,00

Encargos/ Impostos/ Benefícios

R$ 12.300,16

Total

R$ 38.966,22

As despesas no plano de aplicação deverão ser classificadas em conformidade com a
Portaria nº 448/2002, do Ministério da Fazenda – Secretaria do Tesouro Nacional,
publicada no DOU de 17 de setembro de 2002. O cronograma de desembolso deve
manter estrita relação com a execução do objeto da parceria, bem como seguir o prazo de
execução da proposta (item 2.6), sendo dividido em parcelas mensais e consecutivas. As
parcelas mensais não precisam ser necessariamente iguais.

Campinas, 13 de Julho de 2018
Assinaturas:
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Presidente ou Representante Legal:

_____________________________
Claudio José Nascimento de Oliveira

Responsável pela Coordenação Técnica:

_______________________________________
Samira Germano

