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18 de janeiro de 2008 
 
INCOR PROMOVE CURSOS TÉCNICOS E DE ESPECIALIZAÇÃO EM 
SAÚDE 
 
Cursos contam com corpo docente de professores e profissionais 
da USP e estágios supervisionados no Incor e no Hospital das 
Clínicas 
 
O Cefacs – Centro de Formação e Aperfeiçoamento em Ciências da 
Saúde, mantido pelo Instituto do Coração do Hospital das Clínicas 
(Incor-HCFMUSP), está com inscrições abertas para os cursos técnicos 
de Farmácia e de Enfermagem para Auxiliares. Para aqueles que já 
atuam profissionalmente, o Cefacs oferece o curso de especialização em 
UTI Cardiológica e Terapias de Substituição Renal para Técnicos de 
Enfermagem. As vagas são limitadas, e os interessados podem obter 
detalhes sobre os cursos no site www.cefacs.org.br ou pelo telefone 11-
30696472 – ramais 4004 e 4005.  
 
O Cefacs é a única escola técnica do país que oferece a seus alunos 
estágios supervisionados no maior centro de cardiologia e pneumologia 
da América Latina, o Incor, e no maior complexo hospitalar do Brasil, o 
Hospital das Clínicas. As aulas teóricas e práticas dos cursos são 
conduzidas por professores e profissionais da USP. 
 
A escola foi criada pelo Incor e Fundação Zerbini, em 1987. Seu 
propósito é formar profissionais técnicos de excelência em saúde para 
todo o país, a exemplo do que o Instituto do Coração já realiza no 
ensino de graduação, pós-graduação e especialização médica e 
multiprofissional nas especialidades de cardiologia e pneumologia. 
 
 
SERVIÇO 

 
CURSOS TÉCNICOS E DE ESPECIALIZAÇÃO CEFACS 
 
Curso Técnico de Enfermagem para Auxiliares 
Períodos da tarde e da noite  
Curso Técnico em Farmácia 
Período da noite 
Curso de Especialização em UTI Cardiológica e Terapias de 
Substituição Renal para Técnicos de Enfermagem 



Período da noite 
Informações: 11-30696472 – ramais 4004 e 4005 ou pelo site 
http://www.cefacs.org.br 

INFORMAÇÕES À IMPRENSA 
 

Assessoria de Imprensa do Incor, nos telefones 
11-3069-5437/5015/5016 ou 
pelo e-mail incorpress@incor.usp.br 


