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AGENDA - 1º SEMESTRE

FEVEREIRO

06 - Início dos Seminários Clínicos: Grupos de 2ª feira
07 - Início dos Seminários Clínicos: Grupo de 3ª feira
08 - Início dos Seminários Clínicos: Grupo de 4ª feira
10 - Início dos Seminários Clínicos: Grupos de 6ª feira
17 - Debate: “Ato e Atuação na Psicanálise: o que os psicanalistas têm         
        produzido em suas práticas?” - Com: Eliana Ribas, Jaime Betts e 
        Karin de Paula

  
MARÇO 

06 - Início do Curso de Formação em Psicanálise de Crianças: 2º ano - 1º semestre
07 - Início do Curso de Formação em Psicanálise - Grupos de 3ª feira: Ciclos III e V
08 - Início do Curso de Formação em Psicanálise - Grupos de 4ª feira: 
        Ciclos III e V
09 - Início do Curso de Formação em Psicanálise - Grupos de 5ª feira: 
        Ciclos II, IV e VI
31 - Debate: “Psicanálise, Instituições e Inclusão Escolar” - Com: Adela Stoppel 
       de Gueller, Fernando Anthero Galvão Colli e Rinaldo Voltolini

 
ABRIL

03 - Início do Curso de Formação em Psicanálise de Crianças: 
   1º ano - 1º semestre 

04 - Início do Curso de Formação em Psicanálise - Grupo de 3ª feira: Ciclo I
05 - Início do Curso de Formação em Psicanálise - Grupo de 4ª feira: Ciclo I
06 - Reflexões em torno da Clínica com Crianças. Coordenação: Monica Seincman 
07 - Reunião Temática: “Angústia do Abismo”. Docente: Leopold Nosek
08 - Início do Seminário Teórico: Grupo de Sábado - “Fenômenos Transicionais 
         e o Acesso à Realidade”. Docente: Elisa Maria de Ulhoa Cintra
11 - Audiovisual: “Para Conhecer... Sigmund Freud”
26 - Início do Seminário Teórico: Grupo de 4ª feira - “Introdução à Clínica das 
          Psicoses”. Docentes: Andréa Carvalho Mendes de Almeida e José 
        Waldemar Thiesen Turna
27 - Início do Seminário Teórico: Grupo de 5ª feira - “Clínica Cartográfica”. 
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Agenda - 1° semestre

        Docente: Antonio Lancetti
28 - Início do Seminário Teórico: Grupo de 6ª feira - “Clínica Lacaniana”. 
       Docente: Domingos Paulo Infante 
28 - Debate: “Adolescência e Modernidade” - Com: Helena Abramo, Rodolpho            
         Ruffino e Tiago Corbisier Matheus 

       
MAIO

04 - Reflexões em torno da Clínica com Crianças. Coordenação: Monica Seincman 
04 - Início - Estudo de Caso. Docente: Daniel Delouya      
06 - Curso Breve: “Clínica de Ontem, Clínica de Hoje”. Docente: Renato Mezan
12 - Reunião Temática: “A psicanálise tem algo a dizer sobre a exclusão social?”  
       Docente: Moisés Rodrigues da Silva Júnior
16 - Audiovisual: “Para Conhecer... Carl Gustav Jung” 
20 -Início do Seminário - 1ª aula: “Identificação e Fantasia”- Docente: 
        Dominique Fingermann
26 -Debate: “Associação livre de idéias: via régia para o inconsciente”. Com:
        Marta Foster, Patrícia Vianna Getlinger e Suzete Capobianco
27 - Evento: “Confiança. A experiência de ʻconfiarʼ no plano da cultura e na      
        clínica psicanalítica”. Docente: Luís Claudio Figueiredo

JUNHO

1º -   Reflexões em torno da Clínica com Crianças. Coordenação: Monica Seincman
02 - Filmes da Psicanálise: “The Rat Man (O Homem dos Ratos)”. Coordenação:
        Karin de Paula    
10 - Curso Breve: “Questões sobre o Final da Análise” - Com: Mário Eduardo 
        Costa Pereira
13 - Audiovisual: “Para Conhecer... Georg Groddeck”  
23 - Reunião Temática: “Neurose histérica, histericização da fala e do discurso 
         da histeria na clínica psicanalítica” - Docente: Mauro Mendes Dias
30 - Debate: “As Novas Formas do Adoecer” - Com: Christian Ingo Lenz 
        Dunker, Maria Cristina Ocariz e Nora Beatriz Susmanscky de Miguelez

JULHO

1º -  Colóquio Interno - 1º encontro
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AGENDA - 2º SEMESTRE

AGOSTO

02 - Início dos Seminários Clínicos: Grupo de 4ª feira 
02 - Início do Curso de Formação em Psicanálise - Grupos de 4ª feira: 
        Ciclos II , IV e VI
03 - Reflexões em torno da Clínica com Crianças. Coordenação: 
        Monica Seincman 
03 - Início do Curso de Formação em Psicanálise - Grupos de 5ª feira: Ciclos III e V         
04 - Início dos Seminários Clínicos: Grupos de 6ª feira 
07 - Início dos Seminários Clínicos: Grupos de 2ª feira 
07 - Início do Curso de Formação em Psicanálise de Crianças: 
        1º e 2º anos - 2º semestre
08 - Início dos Seminários Clínicos: Grupo de 3ª feira
08 - Início do Curso de Formação em Psicanálise - Grupos de 3ª feira: Ciclos II, IV e VI  
15 - Audiovisual: “Para Conhecer... Melanie Klein” 
25 - Debate: “A atualidade do conceito de trauma na clínica psicanalítica” 
        Com: Décio Gurfinkel e Myriam Uchitel
31 - Início do Curso de Formação em Psicanálise - Grupo de 5ª feira: Ciclo I

SETEMBRO

12 - Audiovisual: “Para Conhecer... Wilhelm Reich” 
14 - Reflexões em torno da Clínica com Crianças. Coordenação: 
        Monica Seincman
16 - Evento: “Função e campo da psicanálise na cultura contemporânea”.       
        Docente: Alfredo Jerusalinsky 
21 - Início do Seminário Teórico: Grupo de 5ª feira - “Breve Intervenção            
        Grupal Analítica (BIGA)”. Docente: Sergio Maida
22 - Início do Seminário Teórico: Grupo de 6ª feira - “A psicossomática na clínica 
      psicanalítica - um recorte histórico e epistemológico”. Docente: 
        Paulo Schiller
22 - Reunião Temática: “Não Mentirás”. Docente: Ricardo Goldenberg
27 - Início do Seminário Teórico: Grupo de 4ª feira - “O lugar do recalque 
         na clínica freudiana”. Docente: Luiz Alberto Hanns
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Agenda - 2° semestre

29 - Debate: “Paranóia“ - Com: Mauro Mendes Dias, Nelson Luiz Magalhães 
        Carrozzo e Renata Udler Cromberg  

OUTUBRO

05-   Reflexões em torno da Clínica com Crianças. Coordenação: 
         Monica Seincman
06 - Reunião Temática: “Acontecimentos Clínicos”. Docente: 
         Ernesto Duvidovich
17 - Audiovisual: “Para Conhecer... Anna Freud”   
20 - Filmes da Psicanálise: “Princesse Marie (Princesa Maria) - parte I”.                 
         Coordenação: Karin de Paula
21 - Curso Breve: “Transcendência e Formas de Subjetivação”. Docente:     
         Jurandir Freire Costa
27 - Palestra: “Psicofármacos e Psicanálise, um encontro (ou diálogo) possível?”  
        Com: Maria Teresa M. Ramos Lamberte

NOVEMBRO

09 -  Reflexões em torno da Clínica com Crianças. Coordenação: 
         Monica Seincman
11 -  Evento: “Perversão e Perversidade“. Docente: Contardo Calligaris
21 -  Audiovisual: “Para Conhecer... Jacques Lacan”  
24 - Debate: “O psicofármaco põe em risco o tratamento psicanalítico?” - 
         Com: Esio dos Reis Filho, Maria Cristina Rios Magalhães e Sara Hassan
25 - Colóquio Interno - 2º encontro  

DEZEMBRO

1° -   Reunião Temática: “Existe uma língua psicanalítica?” - Docente: 
         Fábio Landa
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A partir da convergência das diversas experiências clínico-pedagógicas de
seus diretores, o Centro de Estudos Psicanalíticos (CEP) surgiu em 1980 e foi
estruturando gradativamente uma identidade e articulando uma proposta própria 
dentro da crescente complexidade do campo psicanalítico paulista.

Em 2006, o CEP completa 26 anos trabalhando na investigação clínica,
transmissão e divulgação da Psicanálise. Em 1997, a instituição tornou-se 
oficialmente uma Organização Não-Governamental (ONG), com o objetivo de 
criar uma estrutura que viabilize o desenvolvimento de projetos, adequando os 
nossos instrumentos teóricos e técnicos às necessidades da comunidade.

APRESENTAÇÃO

1. Uma formação pluralista que inclua todos os discursos desenvolvidos no 
campo conceitual freudiano. Reconhecemos que esta troca entre os discursos 
é um fenômeno profundamente enriquecedor no desenvolvimento de um 
referencial clínico-teórico singular e próprio a cada sujeito-analista. Assim, nossa 
ética deixa de estar submetida ao poder de um dogma único, seja teórico, seja 
institucional.

2. A consideração da Psicanálise como ciência independente, com seu 
próprio objeto de estudos, não subordinada a nenhum outro campo científico 
e, conseqüentemente, não sendo propriedade de nenhuma ciência-profissão-
corporação, mas território específico, requerendo uma formação própria.

3. A compreensão da formação como a integração do instrumental   
conceitual-experiencial que capacite operar a escuta; não como atividade restrita 
a um ofício (consultório), mas levando em conta que seu objeto de estudo está 
presente em toda situação humana, tomando a Psicanálise um instrumental 
potencializador nas diversas práticas sociais.

TRÊS EIXOS NORTEIAM A PROPOSTA DO CEP:

Apresentação

ANO 2006
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Aqui vai nossa programação para o ano de 2006, após um árduo trabalho 
para definir o que será dito.

Acreditamos no entanto que o que caracteriza a transmissão da 
escu ta ps icanal í t i ca não se encont ra nos conteúdos teór icos 
programados. A construção de um contexto que se propõe a capacitar 
para as operações clínicas deve insistir na especif icidade de uma  
pedagogia psicanalítica

O essencial desta pedagogia é que ela transmita saber e com ele a presença 
do sujeito do inconsciente. Isto só é possível quando a transmissão produz 
trabalho subjetivo, induz a elaboração simbólica e convoca a criatividade e 
não a repetição discursiva.
    Os analistas em formação se deparam freqüentemente com a expectativa 
de que o mestre que os ilumine. Há os analistas que consideram o conjunto de 
conceitos de um autor como princípios de verdade absoluta. O dito se transforma 
em verdade por ter sido dito pelo mestre.
     A presença inevitável destas tendências nos grupos e institutos de formação 
propicia uma complementariedade que se predomina, produz pactos 
totalitários.
     Persistimos na sustentação de um rigor metodológico que inclua a experiência 
de apropriação singular e que acolha, não evite, o “mal-estar na transmissão”. 
Esperamos que o conjunto dos nossos dispositivos produza os efeitos de 
dissolução da convicção totalizante e que se esforcem na criação do surgimento 
da confiança no inconsciente.
    Nossa tarefa deverá articular dois aspectos: o lugar do ateliê, lugar da 
produção artística singular, e o espaço do laboratório, local da produção 
científica universal.
   Portanto, anunciamos esta agenda apostando nos efeitos do conjunto dos 
dizeres, nas entrelinhas, nas melodias e principalmente em uma consistência 
sustentada na heterogeneidade.
                                                                                                                  
                                                 Ernesto Duvidovich

Apresentação

ANO 2006
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CURSO DE FORMAÇÃO EM PSICANÁLISE

*Credenciado pelo Conselho Federal de Psicologia

Coordenação: 
Ernesto Duvidovich e Walkiria Del Picchia Zanoni

Objetivos:
O curso de Formação em Psicanálise pretende desenvolver um dispositivo de 

escuta psicanalítica que propicie a ação clínica nas diversas práticas sociais.
Baseados na teoria freudiana e nas diversas leituras dos principais autores 

psicanalíticos, e com uma pedagogia que estimule o debate e sustente as 
diferenças, buscaremos criar condições para que cada participante se aproprie 
do saber psicanalítico de maneira singular.

Conteúdo Programático:

1 - Aula Teórica:
CICLO I  -  Conceitos Fundamentais 
CICLO II  -  A Formação do Sujeito
CICLO III -  Estruturas Clínicas I   
CICLO IV -  Estruturas Clínicas II
CICLO V  -  Técnica Psicanalítica
CICLO VI -  A Clínica Freudiana

2 - Discussão Clínica:
1º ano: Procedimentos Clínicos
2º ano: Grupo de Reflexão Clínica
3º ano: Supervisão e Atendimento Clínico

3 - Participação:
     Seminários Clínicos, Seminários Teóricos, Cursos Breves, Eventos e 
     Palestras ou Debates

Carga Horária:
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Obs.: O aluno poderá optar por fazer os dois Seminários Teóricos 
obrigatórios durante os 2° e 3° anos de curso ou após concluir os 6 ciclos.

É obrigatória a elaboração de um trabalho ao final de cada ciclo com 
orientação institucional.

 Carga Horária Total: 740 horas

 Equipe de Docentes:

Adriana Barbosa Pereira: psicóloga, psicanalista, mestranda pelo Instituto de Psicologia 
da USP (IPUSP), especialista em Distúrbios Globais do Desenvolvimento pelo IPUSP, aprimoramento 
em Pediatria e Psicanálise pelo Instituto da Criança (HCFMUSP), pesquisadora auxiliar do IPUSP/
Ministério da Saúde/FAPESP, membro da ONG Trapézio (psicanálise e educação).

Antonio Carlos Farjani: psicanalista, professor das Faculdades Metropolitanas Unidas 
(FMU), mestre em Psicologia do Escolar e do Desenvolvimento Humano pela Universidade de São 
Paulo (USP) e autor dos livros: “Édipo Claudicante”, “A Linguagem dos Deuses” e “Psicanálise e 
Quantum”, ed. Plêiade.

Antonio Geraldo de Abreu Filho: psicólogo, psicanalista, mestre pela USP, doutorando 
pela Escola Paulista de Medicina(UNIFESP), membro efetivo e docente do Departamento Formação 
em Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae, docente do Instituto Pieron de Psicologia Aplicada 
(IPPA). 

Arnaldo Dominguez: psicanalista, fundador do “PROJETO ETCÉTERA E TAL... Psicanálise e 
Sociedade”, membro do Núcleo de Psicanálise e Sociedade da Pós-Graduação da Psicologia Social 
PUC-SP e do Laboratório de Psicanálise e Sociedade do IPUSP, cartelista da Escola Brasileira de 
Psicanálise (EBP) com o tema: “Quatro Ensaios sobre o Amor e uma Canção Desesperada”.

Belinda Mandelbaum: psicanalista, doutora em Psicologia Social no IPUSP, membro em 
formação no Instituto de Psicanálise da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo (SBPSP).

Berenice Laus de Carvalho: psicóloga, psicanalista, membro da equipe de Triagem e Rede 
de Atendimento do CEP, especialista em Teoria Psicanalítica pela PUC-SP, membro da equipe de 
revisão da revista Percurso.

Carlos Roberto Aricó: psiquiatra, psicanalista, autor dos livros “A Reflexão sobre a Loucura” 
e “Os Caminhos da Angústia”, ed. Lemos, e “Arqueologia da Ética”, Ícone Editora.

Carmen Lucia M. Valladares de Oliveira: socióloga, psicanalista, doutora pela Université 
Paris VII, membro da Associação Universitária de Pesquisa em Psicopatologia Fundamental, autora 
do livro: “História da Psicanálise em São Paulo (1920-1969)”, ed. Escuta. 

Curso de Formação em Psicanálise



10                                               

Daniel Delouya: psicanalista, professor do programa de pós-graduação em psicologia e 
coordenador do Centro de Psicanálise da Universidade São Marcos, editor da revista Psychê, 
membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e do Departamento de 
Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae. Autor, entre outros, do livro: “Torções na Razão Freudiana: 
Especificidades e Afinidades”, ed. Unimarco.

Daniele John: psicanalista, mestre em Estudos Psicanalíticos pela Tavistock Clinic de Londres, 
doutoranda em Psicologia Clínica pela PUC-SP e professora do curso de Psicologia da Universidade 
Paulista (UNIP). 

Delia Catullo Goldfarb: psicanalista, doutora pelo IPUSP, professora de Clínica Psicanalítica 
do Envelhecimento no Instituto Sedes Sapientiae, membro do Núcleo de Estudos e Pesquisa do 
Envelhecimento (NEPE) da PUC-SP, da Associação Nacional de Gerontologia e da Associação 
Brasileira de Alzheimer.

Durval Mazzei Nogueira Filho: psiquiatra, psicanalista, mestre em Psiquiatria pelo HSPE, 
membro do Departamento de Formação em Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae e membro da 
Seção São Paulo da Escola Brasileira de Psicanálise (EBP) e professor-colaborador do Instituto de 
Psiquiatria da USP (HCFMUSP).

Edgar José Scalabrin: filósofo, psicanalista, membro da equipe de Triagem e Rede de Atendimento 
do CEP, professor de filosofia, história e psicologia da rede particular de ensino e do Estado.

Edu Alvaro Manso Bastos: psicólogo, psicanalista, mestre pela Faculdade de Economia 
e Administração da Universidade de São Paulo (FEAUSP), supervisor de estágios de Psicologia 
Clínicada Universidade Metodista de São Paulo (UMESP).

Elizeth Andrade de Oliveira: psicóloga, psicanalista.

Emir Tomazelli: psicanalista, professor do Instituto Sedes Sapientiae no Departamento de 
Formação em Psicanálise, doutor pelo IPUSP e especialista em Psicologia da Educação. Autor dos 
livros: “Corpo e Conhecimento - uma Visão Psicanalítica”, ed. Casa do Psicólogo, e “Psicanálise: 
uma Leitura Trágica do Conhecimento”, ed. Rosari.

Enrique Mandelbaum: psicanalista, doutor pelo IPUSP e autor do livro: “Franz Kafka: Um 
Judaísmo na Ponte do Impossível”, ed. Perspectiva.

Ernesto Duvidovich: psicanalista, psicossomatista, analista institucional, diretor do CEP, 
diretor e co-fundador do Centro de Investigação em Medicina e Psicanálise (CIMEP), organizador 
do livro: “Maternagem - Uma Intervenção Preventiva em Saúde”, Duvidovich E. e Winter T. R., ed. 
Casa do Psicólogo.

Francisco Helder Lima Pinheiro Junior: psicólogo, psicanalista, especialista em Psicologia 
Clínica pelo CEP, mestrando do Laboratório de Psicopatologia Fundamental pela PUC-SP.

Franklin W. Goldgrub: psicólogo, psicanalista, mestre em Filosofia e doutor em Lingüística pela PUC-SP, 
professor da Faculdade de Psicologia da PUC-SP e do curso de Psicanálise e Linguagem do COGEAE da PUC-SP, 

Curso de Formação em PsicanáliseCurso de Formação em Psicanálise
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autor dos livros: “Freud, Marlowe & Cia.”, ed. EDUC, “Mito e Fantasia”, ed. Ática, “A Máquina do Fantasma”, 
ed. UNIMEP, “O Neurônio Tagarela”, ed. Olho dʼÁgua, e “A Metáfora Opaca - Cinema, Mito, 
Sonho e Interpretação”, ed. Casa do Psicólogo. 

Graciela Haydée Barbero: psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP,  doutora 
em Psicologia Social pela PUC-SP e autora do livro: “Homossexualidade e Perversão na Psicanálise: 
Uma Resposta aos Gay & Lesbian Studies”, ed. Casa do Psicólogo. 

Ignez Corrêa Dias: psicóloga, psicanalista, supervisora do atendimento clínico da Universidade 
São Marcos.

José Waldemar Thiesen Turna: psicanalista, coordenador técnico do Hospital Psiquiátrico 
São João de Deus e membro do Laboratório de Psicopatologia Fundamental da PUC-SP.

Julieta Jerusalinsky: psicóloga, psicanalista, mestre em psicologia clínica pela PUC-SP,          
especialista em estimulação precoce pela FEPI - Buenos Aires, membro da APPOA, membro da APEP, 
professora do Centro Lydia Coriat de Porto Alegre.

Júlio César Nascimento: psicólogo pela Universidade de Brasília (UnB), psicanalista espe-
cialista em Teoria Psicanalítica e mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP.

Karin de Paula: psicanalista,com clínica voltada para adultos e adolescentes, doutoranda na 
PUC-SP, professora e supervisora clínica na área de psicanálise na Universidade Paulista, Membro 
fundadora do Projeto Pro Verbo, autora do livro “$em? Sobre a Inclusão e o Manejo do Dinheiro 
numa Psicanálise”, ed. Casa do Psicólogo e de vários outros artigos publicados.

Luciana Pereira Stoiani: psicóloga, psicanalista, mestranda pelo IPUSP, coordenadora 
administrativa da Verso Cooperativa de Psicologia.

Luiz Alberto Hanns: psicólogo, psicanalista, doutor em Psicologia Clínica pela PUC-SP, professor 
do curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em Psicanálise do Instituto de Psicologia da USP, autor dos 
livros: “Dicionário Comentado do Alemão de Freud”, ed. Imago e “A Teoria Pulsional na Clínica de 
Freud”, ed. Escuta. Atual responsável pela nova tradução das obras de Freud ora em curso.

Marcella Monteiro de Souza e Silva: bióloga, psicóloga, psicanalista, membro do 
Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae.

Maria Cristina Barbetta Mileo: psicóloga, psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela 
PUC-SP, professora e supervisora clínica no curso de psicologia clinica da UNIP.

Maria Teresa M. Ramos Lamberte: psiquiatra, psicanalista, assistente com cargo de 
Chefia Técnica do Serviço de Psiquiatria e Psicologia do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da USP.

Mariana Schontag: psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP.

Marisa A. Belém: psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP, autora do livro: 
“Mulher no Brasil - Nossas Marcas e Mitos. Ensaio de Psicanálise”, ed. Escuta.

Maurício Silveira Garrote: psiquiatra, psicanalista, especialista em psiquiatria pela FMUSP, 
mestre em psicologia clínica pelo Laboratório de Psicopatologia Fundamental PUC-SP.

Curso de Formação em Psicanálise
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Monica Seincman: psicanalista, lingüista, pós-graduada pelo Programa de Pós-Graduação 
em Psicologia Clínica da PUC-SP, pós-graduada em Finanças pela FGV-SP. Exerce atividade clínica 
e coordena grupos de estudos.

Paula Regina Peron: psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela Universidade São Marcos, doutoranda 
do Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Clínica da PUC-SP.

Raul Albino Pacheco Filho: psicólogo, psicanalista, doutor pelo IPUSP, coordenador do 
Núcleo de Pesquisa em Psicanálise e Sociedade do Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia 
Social e professor associado da Faculdade de Psicologia da PUC-SP; coordenador científico do 
Laboratório Psicanálise e Sociedade da USP.

Regina Célia Cavalcante de Carvalho (Chu): psicanalista, professora da PUC-SP, 
membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae. Participante da ATUA - 
Rede de Acompanhamento Terapêutico. Na área de saúde mental há doze anos, ministra o curso 
Introdução ao Acompanhamento Terapêutico.

Renata Girão Salles Souto: psicóloga, psicanalista, membro do Departamento de Formação 
em Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae, candidata do Instituto de Psicanálise da SBPSP.

Rita Bícego Vogelaar: psicóloga, psicanalista com formação no CEP e no Instituto Sedes 
Sapientiae, especialista pela USP em Teoria e Prática em Psicanálise, engenheira e mestre em 
Tecnologia Química.

Rodolpho Ruffino: psicanalista, membro correspondente da Associação Psicanalítica de Porto 
Alegre (APPOA), co-autor do livro: “Adolescência”, ed. Artes e Ofícios.

Rosana Sigler: psicanalista, mestre e doutoranda em Psicologia pela USP, professora do Curso 
de Psicologia da Universidade São Francisco.

Rubens Coura: psiquiatra, psicanalista, autor do livro: “Psicanálise no Hospital Geral”, ed. 
Sarvier.

Sara Hassan: médica e psicanalista.

Silvia Marina M. P. de Melo e Paiva: psicóloga, psicanalista, supervisora clínica e 
analista institucional.

Themis Regina Winter: psicanalista, psicossomatista, diretora do Centro de Investigação 
Psicossomática Psicanalítica (CINPP) - São Paulo, São José dos Campos (SP) e Goiânia (GO) e autora 
do livro:“Enigma da Doença”, ed. Casa do Psicólogo, e organizadora do livro: “Maternagem- Uma 
Intervenção Preventiva em Saúde”, Duvidovich E. e Winter T. R., ed. Casa do Psicólogo.

Virginia Torrecillas de Ulhoa: psicóloga, psicanalista, membro da equipe de Triagem e Rede 
de Atendimento do CEP, especialista em Teoria Psicanalítica pela PUC-SP e mestre em Psicologia 
Clínica pela PUC-SP.

Wagner Ranña: médico, psicanalista e psicossomatista, professor do Instituto Sedes Sapientiae 
no curso de Psicossomática.

Walkiria Del Picchia Zanoni: psicanalista, supervisora institucional e diretora do CEP.

Curso de Formação em Psicanálise Curso de Formação em Psicanálise
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Início:

1° semestre:
04 de abril de 2006 - Grupo de 3ª feira: Ciclo I
05 de abril de 2006 - Grupo de 4ª feira: Ciclo I

2° semestre:
31 de agosto de 2006 - Grupo de 5ª feira: Ciclo I

Duração: 03 anos

Horários:
3ª feira: 19h30 às 22h30,
4ª feira: 18h às 21h ou
5ª feira: 18h às 21h

Requisitos:
• Graduação
• Uma entrevista de avaliação
• Dois encontros em grupo
• Curriculum-vitae atualizado

Inscrições:
1° semestre: de outubro a março
2° semestre: de abril a agosto

Dirigido: a profissionais das áreas da saúde e afins

Preço:
Inscrição: R$ 200,00
Mensalidade: R$ 340,00*
* Valor referente à mensalidade do Curso de Formação, Curso Breve e
Evento (Ciclo I e Ciclo II) para o ano de 2006

Informações e Inscrições:
Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017

Curso de Formação em Psicanálise



14                                               

     Coordenação:
     Monica Seincman

Por que a necessidade de uma Formação em Psicanálise de Crianças? O 
atendimento de crianças possui singularidades que o tornam não um ramo 
da atividade psicanalítica, mas um campo específico do saber e da prática 
psicanalítica.

A escuta da família, a criança como sintoma dos pais mas também como 
sujeito e a plasticidade do psiquismo infantil ainda em estruturação necessitam 
de uma metapsicologia específica que favoreça a reflexão dos quadros 
psicopatológicos próprios da infância.

A temática da subjetivação será o eixo para o desenvolvimento de nossa 
reflexão clínica, tendo como ponto de partida o autismo e como ponto de 
chegada a neurose. O curso propõe aos participantes a construção pessoal de 
uma clínica psicanalítica com crianças, por meio do conhecimento das diversas 
fases e particularidades de cada quadro psicopatológico e de sua incidência 
no processo singular de cada sujeito; e por meio da pluralidade de linhas 
de pensamento, que oferecem uma reflexão sobre as diversas tendências na 
psicanálise de crianças.

     Atividades:

    • Aulas expositivas apoiadas em relatos de casos, quando serão       
     enfocadas a metapsicologia e a técnica
    • Supervisão de casos em grupo
    • Reflexões em torno da clínica com crianças
    • Monografia orientada
    • Supervisão individual a partir do 3º semestre
    • Atendimento a pacientes

Carga horária: 1º e 2º semestres: 2 horas e 30 minutos por semana, 
destinadas a um período teórico e a outro clínico. Nos dois semestres finais, 
haverá aumento da carga horária destinada à supervisão individual, às reflexões 
em torno da clínica com crianças e ao atendimento de pacientes.

     Carga Horária Total: 274 horas

CURSO DE FORMAÇÃO EM PSICANÁLISE DE CRIANÇAS

Curso de Formação em Psicanálise de Crianças
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Equipe de Docentes: 

Grace Lagnado: psicóloga, psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela Université 
Catholique de Louvain-la-Neuve, Bélgica, e com especialização em Psicanálise pelo Departamento 
de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae.Também ex-membro responsável da equipe do 
Instituto-Médico-Pedagógico “Les Godillots”, para crianças e adolescentes autistas e psicóticos, 
Rixensart-Bélgica (1987-1997).

Leonardo Luiz:  psicólogo, psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP, doutorando 
no Núcleo de Médodo Psicanalítico e Formações da Cultura, na PUC-SP, professor de Teoria e Clínica 
Psicanalítica na UNIP, coordenador pedagógico da Faculdade Sumaré e autor do livro: “Vitrola 
Psicanalítica: Canções Que Tocam na Análise”, Via Lettera Editora. 

Luciana Pereira Stoiani: psicóloga, psicanalista, mestranda pelo IPUSP, coordenadora 
administrativa da Verso Cooperativa de Psicologia.

Márcia Ramos: psicoterapeuta, psicanalista e coordenadora do Capes Infantil da Mooca.

Marcelo Lábaki Agostinho: psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela USP; pesquisador 
do Grupo de Pesquisa Psicopatologia, Psicanálise e Sociedade do IPUSP e psicólogo da Clínica 
Psicológica Dr. Durval Marcondes, do Departamento de Psicologia Clínica do IPUSP. Desenvolve 
atividades de atendimento e supervisão de pacientes crianças, adolescentes e adultos em consultório 
particular.

Maria Cristina Ocariz: psicóloga, psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP, 
membro do Departamento de Psicanálise, professora e supervisora do Curso “Psicanálise: Teoria e 
Clínica”, coordenadora do curso “Conceitos Fundamentais da Teoria Jacques Lacan”, do Instituto 
Sedes Sapientiae e autora do livro: “O Sintoma e a Clínica Psicanalítica. O Curável e o que Não 
Tem Cura”, Via Lettera Editora. 

Mira Wajntal: psicóloga, psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP, participou 
da equipe de implantação do Hospital Dia da Mooca, onde trabalha há mais de dez anos com 
as patologias precoces do contato afetivo e autora do livro: “Uma Clínica para a Construção do 
Corpo”, Via Lettera Editora.

Monica Seincman: psicanalista, lingüista, pós-graduada pelo Programa de Pós-Graduação 
em Psicologia Clínica da PUC-SP, pós-graduada em Finanças pela FGV-SP. Exerce atividade clínica 
e coordena grupos de estudos.

Yone Maria Rafaeli: psicanalista, membro do Departamento de Psicanálise do Sedes Sapientiae 
e membro da equipe interdisciplinar Derdic-SP.

Curso de Formação em Psicanálise de Crianças
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Início: 03 de abril de 2006

Duração: 02 anos

Horário: 
2ª feira: 19h30 às 22h

Requisitos:
• Graduação
• Duas entrevistas de avaliação
• Curriculum-vitae atualizado

Inscrições: 1º semestre: de outubro a março

Dirigido: a profissionais das áreas da saúde e da educação

Preço:
Inscrição: R$ 200,00
Mensalidade: R$ 280,00

Informações e Inscrições:
Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017

Curso de Formação em Psicanálise de Crianças Curso de Formação em Psicanálise de Crianças
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Esta atividade faz parte do curso de Formação em Psicanálise de 
Crianças e é também dirigida a alunos do curso: Formação em Psicanálise e 
a profissionais com prática clínica.

REFLEXÕES EM TORNO DA CLÍNICA COM CRIANÇAS

     Coordenação: Monica Seincman

Este é um espaço destinado à reflexão das questões clínicas, técnicas e 
teóricas, que nos interrogam no dia-a-dia da clínica com crianças.

Cada encontro é coordenado por um analista com experiências diferentes 
na clínica com crianças, propiciando distintas abordagens das questões a serem 
levantadas e discutidas.

O objetivo destes encontros é abordar experiências, dúvidas e casos clínicos 
para que possam ser discutidos e partilhados e para que a clínica com crianças 
seja visitada e revisitada, levando-se em conta a contribuição de cada membro 
do grupo. É um espaço para que o pensamento possa nascer, se desenvolver 
e frutificar a partir dos aportes do grupo.

Ao longo do ano, serão sete encontros com duas horas de duração. Num 
primeiro momento, o analista convidado proporá a sua questão clínica para o 
encontro, criando um possível pretexto para a discussão.

Analistas convidados: docentes do Curso de Formação em Psicanálise
     de Crianças e professores convidados

Início: 5ª feira, 06/04/06

Duração: 07 encontros de 02 horas cada

Datas: 

1° semestre: 06 de abril, 04 de maio e 1° de junho
2° semestre: 03 de agosto, 14 de setembro, 05 de outubro e 09 de      

     novembro  

Horário: 19h às 21h

Preço: R$ 55,00 cada encontro / alunos do CEP: R$ 48,00 cada encontro

Informações e Inscrições:
Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017

Curso de Formação em Psicanálise de Crianças
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SEMINÁRIOS CLÍNICOS

Coordenação:
Ernesto Duvidovich e Walkiria Del Picchia Zanoni

Por que é sempre o supervisionando que apresenta o caso e não o 
supervisor?

A proposta desta atividade é inverter as posições do supervisor e do 
supervisionando, questionando-se a verticalidade que está implicada neste 
ritual. Constatamos que analistas com uma mesma formação teórica e 
ou institucional podem na prática clínica atuar de formas extremamente 
diferentes.

Os seminários são dirigidos a profissionais com experiência clínica, 
tendo como objetivo o aprimoramento da escuta e o amadurecimento de 
um estilo próprio. Os expositores são analistas experientes, docentes do 
CEP e convidados.

Trata-se de um diálogo sobre a experiência clínica de cada um, através 
de um caso. Não se propõe um “estudo de caso” nos padrões clássicos, 
mas um “estudo da clínica do analista”.

O que se pretende privilegiar com essa metologia é a problematização 
da clínica de cada analista e não enfatizar o caso clínico. Interessa-nos 
aproximar de suas questões cotidianas: suas prioridades, preocupações, 
problemas na clínica, enfim, questões que de fato permitam entender o 
trabalho do analista.

São três encontros com cada analista convidado. Nos dois primeiros, o 
analista convidado faz sua exposição e discute com o grupo. No terceiro 
encontro, um membro voluntário do grupo apresenta um caso.

Os supervisionandos são convidados a participar desta experiência 
questionando preconceitos, dogmas e idealizações para, através destas 
discussões, enriquecer o descobrimento de suas próprias clínicas.

   Analistas convidados:

Adela Stoppel de Gueller: psicanalista, doutora em Psicologia Clínica pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), professora de Teoria Psicanalítica no COGEAE 
da PUC-SP, coordenadora e docente do Curso de Psicanálise da Criança no Instituto Sedes 
Sapientiae.

Afrânio de Matos Ferreira: psicólogo, psicanalista, coordenou o Curso de Psicanálise 
da Criança e o Departamento de Psicanálise da Criança do Instituto Sedes Sapientiae, coordena, 
em parceria, o Espaço Potencial e o Curso sobre a Obra de Winnicott no mesmo Instituto. 
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Seminários Clínicos

Aline Camargo Gurfinkel: psicóloga, psicanalista, mestre em Psicologia Social pelo  Instituto 
de Psicologia da USP(IPUSP); membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes Sapien-
tiae, professora do curso de especialização: “Psicossomática” do mesmo Instituto. Autora do livro 
“Fobia”, ed. Casa do Psicólogo, e organizadora do livro: “Figuras Clínicas do Feminino no Mal-Estar 
Contemporâneo“, Alonso, S. L., Gurfinkel, A. C. e Breyton, D. M. (orgs.), ed. Escuta.

Ana Laura Prates: psicóloga, psicanalista, mestre pela USP, doutoranda pelo IPUSP,               
membro e coordenadora de Rede-de-pesquisa de Psicanálise e Infância da Escola de Psicanálise do         
Campo Lacaniano - Fórum de São Paulo (EPCL-SP), docente do Centro Universitário São Camilo e 
da especialização “Psicanálise e Linguagem: uma Outra Psicopatologia” no COGEAE da PUC-SP; 
co-autora do livro: “A Criança no Discurso do Outro”, ed.Iluminuras, e autora de “Feminilidade e 
Experiência Psicanalítica”, Hacker Editores.

Angela Rangel da Rocha: psicóloga, psicanalista, mestre pelo Núcleo de Psicanálise em 
Psicologia Clínica da PUC-SP.

Arnaldo Dominguez: psicanalista, fundador do “PROJETO ETCÉTERA E TAL... Psicanálise e 
Sociedade”, membro do Núcleo de Psicanálise e Sociedade da Pós-Graduação da Psicologia Social 
PUC-SP e do Laboratório de Psicanálise e Sociedade do IPUSP, cartelista da Escola Brasileira de 
Psicanálise (EBP) com o tema: “Quatro Ensaios sobre o Amor e uma Canção Desesperada”.

Belinda Mandelbaum: psicanalista, doutora em Psicologia Social no IPUSP, membro em 
formação no Instituto de Psicanálise da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo (SBPSP).

Caterina Koltai: socióloga, psicanalista, professora no curso de graduação e pós-graduação 
e ciências sociais da PUC-SP e curso de Teoria Psicanalítica do COGEAE. Autora do livro: “Política 
e Psicanálise - O Estrangeiro”, e organizadora do livro: “O Estrangeiro”, ambos ed. Escuta.

Christian Ingo Lenz Dunker: psicanalista, doutor em Psicologia pela USP, professor do curso 
de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade São Marcos (UNIMARCO), membro FCL-SP 
e da  Associação Paulista Estudos Psicanalíticos (APEP), autor dos livros: “Lacan e a Clínica da                  
Interpretação”, Hacker Editores, e “O Cálculo Neurótico do Gozo”, ed. Escuta.

Clara Regina Rappaport: psicóloga, psicanalista, mestre em Psicologia do Escolar pela USP, 
é autora e coordenadora de vários artigos e livros nas áreas de Psicologia e Psicanálise dentre os 
quais “Série Psicologia do Desenvolvimento” (4 volumes), “Adolescência: Abordagem Psicanalítica”                  
e  “Psicanálise: Introdução à Práxis- Freud e Lacan”, ed. EPU, e “Encarando a Adolescência”, Ed. 
Ática.

Claudio E. M. Waks: psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP, doutorando do 
Laboratório de Psicopatologia Fundamental do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica 
da PUC-SP.

Daniel Delouya: psicanalista, professor do programa de pós-graduação em psicologia e 
coordenador do Centro de Psicanálise da Universidade São Marcos, editor da revista Psychê, 
membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e do Departamento de 
Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae. Autor, entre outros, do livro: “Torções na Razão Freudiana: 
Especificidades e Afinidades” ed. Unimarco. 

Domingos Paulo Infante: psiquiatra, psicanalista, médico assistente do Centro de Referência 
do Ministério da Saúde no Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da USP (HCFMUSP).
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Seminários Clínicos

Durval Mazzei Nogueira Filho: psiquiatra, psicanalista, mestre em Psiquiatria pelo HSPE 
membro do Departamento de Formação em Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae e membro da 
Seção - São Paulo da Escola Brasileira de Psicanálise (EBP) e professor - colaborador do Instituto 
de Psiquiatria (HCFMUSP).

Edu Alvaro Manso Bastos: psicólogo, psicanalista, mestre pela Faculdade de Economia e 
Administração da Universidade de São Paulo (FEAUSP), supervisor de estágios de Psicologia Clínica 
da Universidade Metodista de São Paulo (UMESP).

Eliana Herzberg: psicóloga clínica, coordenadora da Clínica Psicológica “Dr. Durval             
Marcondes”, professora doutora da Graduação e Pós-Graduação do Departamento de Psicologia 
Clínica do IPUSP.     

Emília Estivalet Broide: psicanalista, membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre       
(APPOA), mestranda do Programa de Pós-graduação em Psicologia Social da PUC-SP.

Enrique Mandelbaum: psicanalista, doutor pelo IPUSP e autor do livro: “Franz Kafka: Um 
Judaísmo na Ponte do Impossível”, ed. Perspectiva.

Ernesto Duvidovich: psicanalista, psicossomatista, analista institucional, diretor do Centro 
de Estudos Psicanalíticos (CEP), diretor e co-fundador do Centro de Investigação em Medicina                  
e Psicanálise (CIMEP), co-organizador do livro: “Maternagem - Uma Intervenção Preventiva em 
Saúde”, Duvidovich E. e Winter T. R., ed. Casa do Psicólogo.

Franklin W. Goldgrub: psicólogo, psicanalista, mestre em Filosofia e doutor em Lingüística 
pela PUC-SP, professor da Faculdade de Psicologia da PUC-SP e do curso de Psicanálise e Linguagem 
do COGEAE da PUC-SP, autor dos livros: “Freud, Marlowe & Cia.”, ed. EDUC, “Mito e Fantasia”, 
ed. Ática, “A Máquina do Fantasma”, ed. UNIMEP, e “O Neurônio Tagarela”, ed. Olho dʼÁgua, e 
“A metáfora Opaca - Cinema, Mito, Sonho e Interpretação”, ed. Casa do Psicólogo.

Graciela Haydée Barbero: psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP,  doutora 
em Psicologia Social pela PUC-SP e autora do livro: “Homossexualidade e Perversão na Psicanálise: 
Uma Resposta aos Gay & Lesbian Studies”, ed. Casa do Psicólogo.

Geraldino Alves Ferreira Netto: psicanalista, co-autor dos livros “Idéias de Lacan”, ed. 
Iluminuras, “14 Conferências sobre Jacques Lacan”, ed. Escuta, e autor de “Wim Wenders, Psica-
nálise e Cinema”, ed. Unimarco.

Gonçalo Moraes Galvão: filósofo, psicanalista, especialista em Ciência Política, mestre 
em Psicologia Clínica e membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano - Fórum 
São Paulo. 

Ignacio Gerber: psicanalista, membro efetivo da SBPSP, docente do Instituto de Formação da 
SBPSP e membro do Centro de Transdisciplinaridade da Escola do Futuro da USP (CETRANS).

Isabel da Silva Kahn Marin: psicóloga, psicanalista, doutora em Psicologia Clínica pelo 
Núcleo de Psicanálise da PUC-SP, pesquisadora do Laboratório de Psicopatologia Fundamental do 
Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Clínica da PUC-SP, professora e supervisora da 
Faculdade de Psicologia da PUC-SP,  autora dos livros: “Febem, Família e Identidade - O Lugar do 
Outro” e “Violências”, ed. Escuta. 

José Waldemar Thiesen Turna: psicanalista, coordenador técnico do Hospital Psiquiátrico 
São João de Deus e membro do Laboratório de Psicopatologia Fundamental da PUC-SP.
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Seminários Clínicos

Julieta Jerusalinsky: psicóloga, psicanalista, mestre em psicologia clínica pela PUC-SP,          
especialista em estimulação precoce pela FEPI - Buenos Aires, membro da APPOA, membro da APEP, 
professora do Centro Lydia Coriat de Porto Alegre.

Júlio César Nascimento: psicólogo pela Universidade de Brasília (UnB), psicanalista             
especialista em Teoria Psicanalítica e mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP. 

Julio Frochtengarten: médico, psicanalista, membro efetivo e analista didata da Sociedade 
Brasileira de Psicanálise de São Paulo (SBPSP), docente do Instituto de Psicanálise da SBPSP desde 
1990, membro da diretoria do Instituto de Psicanálise de 1991 a 2000 e membro da Diretoria 
Científica da SBPSP de 1991 a 1992.

Jussara Falek Brauer: psicanalista, professora livre-docente da USP, coordenadora do 
Laboratório de Estudos e Pesquisas dos Distúrbios na Infância e coordenadora do serviço TECER do 
Departamento de Psicologia Clínica da USP, autora do livro: “Ensaios sobre a clínica dos Distúrbios 
Graves na Infância”, Coleção 1ª Infância, ed. Casa do Psicólogo.

Karin de Paula: psicanalista,com clínica voltada para adultos e adolescentes, doutoranda na 
PUC-SP, professora e supervisora clínica na área de psicanálise na UNIP, membro fundadora do Projeto 
Pró - Verbo, autora do livro: “$em? Sobre a Inclusão e o Manejo do Dinheiro numa Psicanálise”, ed. 
Casa do Psicólogo e de vários outros artigos publicados.

Leda Affonso Figueiredo Herrmann: psicanalista, doutora em Psicologia Clínica pela 
PUC-SP, membro do Instituto de Psicanálise da SBPSP e membro do Centro de Estudos da Teoria 
dos Campos (CETEC).   

Leda Maria Codeço Barone: psicanalista, doutora em Psicologia pelo IPUSP, membro do 
Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae e do Instituto de Psicanálise da SBPSP, 
editora de Jornal de Psicanálise do Instituto de Psicanálise da SBPSP e membro do Conselho Editorial 
da editora Percurso. Organizadora dos livros: “O Psicanalista: Hoje e Amanha” e “A Psicanálise e 
a Clínica Extensa”, ed. Casa do Psicólogo.

Lucia Helena Rodrigues Navarro: psicóloga, psicanalista, mestre em Psicologia Clínica 
pela USP, autora da resenha do livro: “Escutar, Recordar, Dizer: Encontros Heideggerianos com a 
Clínica Psicanalítica de Luis Cláudio Figueiredo”, para a revista Ide, nº 26.  

Léia Priszkulnik: psicanalista, professora - doutora do Departamento de Psicologia Clínica do 
Instituto de Psicologia da USP, docente e orientadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia 
Clínica do IPUSP.  

Luiz Tenório de Oliveira Lima: psiquiatra, psicanalista, professor e membro efetivo da 
Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo (SBPSP).

Maria Olympia de A. F. França: psicanalista, membro efetivo da Sociedade Brasileira 
de Psicanálise de São Paulo. 

Marisa A. Belém: psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP, autora do livro: 
“Mulher no Brasil - Nossas Marcas e Mitos. Ensaio de Psicanálise”, ed. Escuta.

Maria Cristina Ocariz: psicóloga, psicanalista, mestre am psicologia clínica pela PUC-SP, 
membro do Departamento de Psicanálise, professora e supervisora do Curso “Psicanálise: Teoria e 
Clínica”, coordenadora do curso “Conceitos Fundamentais da Teoria Jacques Lacan”, do Instituto 
Sedes Sapientiae e autora do livro: “O Sintoma e a Clínica Psicanalítica. O curável e o que Não 
Tem Cura”, Via Lettera Editora. 
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Seminários Clínicos

Maria Lúcia de Araújo Andrade: psicanalista, professora do Departamento de Psicologia 
Clínica da USP, orientadora no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu do Departamento de 
Psicologia Clínica do IPUSP, coordenadora do “Laboratório Sujeito e Corpo”, coordenadora do 
Curso de Especialização Lato Sensu Teoria, Técnica e Estratégias Especiais em Psicanálise (Freud-Lacan).

Maria Lúcia de Moraes Borges Calderoni: psicóloga, psicanalista, membro do             
Departamento de Psicanálise e coordenadora de Equipe Clínica da Clínica Psicológica do Instituto 
Sedes Sapientiae, professora de História da Psicopatologia e de Psicopatologia Psicanalítica I no Curso 
de Pós-Graduação em Psicopatologia NAIPPE/USP. Autora, entre outros, do ensaio: “As Origens da 
Cisão entre Medicina e Palavra”, e “Psicopatologia: Vertentes, Diálogos”, Via Lettera ed.

Marta Foster: psicanalista, membro efetivo e docente da SBPSP, membro da Comissão de 
Estudos sobre a Formação Psicanalítica da Associação Brasileira de Psicanálise (ABP), supervisora 
do Ambulatório do Jogo Patológico e outros transtornos do Impulso do Instituto de Psiquiatria do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP).    

Mira Wajntal: psicóloga, psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP, participou 
da equipe de implantação do Hospital Dia da Mooca, onde trabalha há mais de dez anos com 
as patologias precoces do contato afetivo e autora do livro: “Uma Clínica para a Construção do 
Corpo”, Via Lettera Editora. 

Monica Seincman: psicanalista, lingüista, pós-graduada pelo Programa de Pós-Graduação 
em Psicologia Clínica da PUC-SP e responsável pelo atendimento psicoterápico do Programa de 
Reconciliação do Menor.

Myrian Uchitel: psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP, docente do Departamento 
de Psicanálise  do Instituto Sedes Sapienticie, autora dos livros; “Além dos limites da Interpretação” 
e “Neurose Traumática”, ed.  Casa do Psicologo.   

Noemi Moritz Kon: psicóloga, psicanalista, membro do departamento de Psicanálise do 
Instituto Sedes Sapientiae, mestre e doutora em Psicologia Social pelo IPUSP, professora dos cursos 
de pós-graduação Psicopatologia NAIPPE-USP e Saúde Mental: Teoria Psicanalítica do Laboratório 
de Saúde Mental Coletiva (LASAMEC), do Departamento Materno Infantil da Faculdade de Saúde 
Pública da USP. Autora de “Freud e seu Duplo: Reflexões entre Psicanálise e Arte”, Edusp/Fapesp, 
e “A Viagem: da Literatura à Psicanálise”, ed. Cia.das Letras.

Nora Beatriz Susmanscky de Miguelez: psicanalista, professora coordenadora do 
Curso de Formação em Psicanálise do Departamento do Instituto Sedes Sapientiae.

Oscar Angel Cesarotto: psicanalista, professor de Semiótica Psicanalítica na PUC-SP, 
autor dos livros: “Tango Malandro”, “Contra Natur”, “No Olho do Outro” e “Um Affair Freudiano”,                         
ed. Iluminuras.

Patrícia Vianna Getlinger: psicanalista, membro do Departamento de Psicanálise do Instituto 
Sedes Sapientiae.

Paulina Cymrot: psicanalista, doutora em Psicologia Clínica pela PUC-SP, membro da SBPSP, 
membro associada da Associação Brasileira de Psiquiatria, docente e supervisora do curso de  
aprimoramento em Psicoterapia Psicanalítica da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) - 
Medicina Preventiva. Professora titular, supervisora clínica da área de Psicanálise da UNIP e autora 
dos livros: “Elaboração Psíquica. Teoria e Clínica Psicanalítica”, ed. Escuta, e “Ninguém Escapa de 
Si Mesmo: Psicanálise com Humor”, ed. Casa do Psicólogo.
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Seminários Clínicos

Paulo Endo: psicólogo, psicanalista, doutor pelo IPUSP, pesquisador recém-doutor do Centro 
Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP/CAPS) e autor do livro: “A Violência no Coração da 
Cidade. Um Estudo Psicanalítico”, ed. Escuta.

Raul Albino Pacheco Filho: psicólogo, psicanalista, doutor pelo IPUSP; coordenador 
do Núcleo de Pesquisa em Psicanálise e Sociedade do Programa de Estudos Pós-Graduados em             
Psicologia Social e professor associado da Faculdade de Psicologia da PUC-SP; coordenador científico 
do Laboratório Psicanálise e Sociedade da USP.

Regina Célia Cavalcante de Carvalho (Chu): psicanalista, professora da PUC-SP, 
membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae. Participante da ATUA - Rede 
de Acompanhamento Terapêutico. Na área de saúde mental há 12 anos, ministra o curso Introdução 
ao Acompanhamento Terapêutico.

Ricardo Almeida Prado: psiquiatra, psicanalista da disciplina de Psicoterapia da Escola 
Paulista de Medicina (EPM) e mestrando em Saúde Mental pela EPM - UNIFESP.

Rinaldo Voltolini: psicanalista, mestre e doutor em Psicologia Clínica pela USP, professor de 
Psicologia e Psicanálise da USP. 

Rodolpho Ruffino: psicanalista, membro correspondente da Associação Psicanalítica de Porto 
Alegre (APPOA), co-autor do livro “Adolescência”, ed. Artes e Ofícios.

Rodrigo Blum: psicanalista, membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes              
Sapientiae, coordenador do Departamento de Acompanhamento Terapêutico do Instituto “A CASA”, 
participante do ATUA - Rede de Acompanhamento Terapêutico e membro da equipe: “Projetos 
Terapêuticos”. 

Sérgio Telles: psicanalista, membro do Departamento de Psicanálise e coordenador do gru-
po: “Psicanálise e Cultura” no Instituto Sedes Sapientiae; faz parte do corpo editorial da Revista         
“Percurso”, autor de: “Fragmentos Clínicos de Psicanálise” e “O Psicanalista Vai ao Cinema”, ed. 
Casa do Psicólogo, entre outros e escreve uma coluna mensal em “Psychiatry on line - Brazil”.

Suzete Capobianco: psicóloga, psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP, membro 
do Centro de Estudos da Teoria dos Campos (CETEC).

Sidnei Artur Goldberg: psicanalista, editor da revista de Psicanálise “Textura”, coordenador 
do espaço “Reuniões Psicanalíticas”, co-autor de “Sobre o Desejo Masculino”, ed. Àgalma, “Temas da 
Clínica Psicanalítica”, ed. Experimento, e “Sexualidade Feminina e Masculina”, ed. Experimento.

Sílmia Sobreira: psicóloga, psicanalista, membro da EPCL-SP, analista membro Dia Escola 
(A.M.E.), professora convidada do curso Teoria, Técnica e Estratégias Especiais em Psicanálise no 
Laboratório Sujeito e Corpo da Pós-Graduação lato-sensu do Departamento de Psicologia Clínica 
do IPUSP.

Suely Gevertz: psicóloga, psicanalista pelo Instituto de Psicanálise da SBPSP, coordenadora da 
Comissão de Mídia da SBPSP e professora do Instituto Sedes Sapientiae.  

Tales Ab’Sáber: psicanalista, membro do departamento de Psicanálise do Instituto Sedes 
Sapientiae, mestre em Artes pela ECA-USP, doutor em Psicologia Clínica pelo IPUSP, professor do 
programa de Psicopatologia NAIPPE-USP. Autor do livro: “O Sonhar Restaurado - Formas do Sonhar 
em Bion, Winnicott e Freud”, ed. 34.
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Seminários Clínicos

Tiago Corbisier Matheus: psicanalista, mestre em Psicologia Social pela USP, doutorando 
em Psicologia Social pela PUC-SP, membro do Núcleo Sociedade e Psicanálise da PUC-SP, membro 
do Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae, professor da EAESP/FGV e supervisor 
da Clínica Psicológica da UNIP.

Walkiria Helena Grant: psicanalista, professora doutora do IPUSP, no curso de Pós-
Graduação em Psicologia, e analista membro da Sociedade Campinense de Psicanálise.

Wagner Ranña: médico, psicanalista e psicossomatista, professor do Instituto Sedes Sapientiae 
no curso de Psicossomática.     

      Início:

     1° semestre: 
 06 de Fevereiro de 2006 - Grupos de 2° feira 
 07 de Fevereiro de 2006 - Grupo de 3° feira 
 08 de Fevereiro de 2006 - Grupo de 4° feira
 10 de Fevereiro de 2006 - Grupos de 6° feira

     2° semestre: 
 02 de Agosto de 2006 - Grupos de 4° feira 
 04 de Agosto de 2006 - Grupo de 6° feira
 07 de Agosto de 2006 - Grupo de 2° feira

Duração: atividade contínua

Horários:
Grupos de 2ª feira: 19h às 20h30 ou 20h30 às 22h
Grupos de 3ª feira: 15h30 às 17h  
Grupos de 4ª feira: 15h30 às 17h
Grupos de 6ª feira: 10h30 às 12h ou 14h às 15h30

Dirigido: a alunos dos cursos Formação em Psicanálise, Formação em     
     Psicanálise de Crianças e a profissionais com prática clínica. 

Preço:
Inscrição: R$ 170,00
Mensalidade: R$170,00 / Alunos do CEP: R$138,00

Informações e Inscrições:
Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017

SEMINÁRIOS TEÓRICOS
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Docente:
Elisa Maria de Ulhoa Cintra: psicanalista, doutora em Psicologia Clínica pela PUC-SP 

e professora do curso de Melanie Klein e Winnicott na Faculdade de Psicologia da PUC-SP, autora 
do livro: “Melanie Klein: Estilo e Pensamento”, ed. Escuta, e de vários artigos publicados em revistas 
de Psicanálise, sobre o pensamento kleiniano e pós-kleiniano. 

Neste curso, vamos buscar uma compreensão mais exata dos fenômenos 
e objetos transicionais, uma das contribuições mais interessantes de Winnicott 
ao refletir sobre a interação das crianças com o meio ambiente. Desde a 
postulação de um estado designado por “preocupação materna primária”, 
este autor desenvolveu algumas concepções a respeito de uma criatividade 
primária, ligada às diversas elaborações imaginativas das funções corporais e 
aos encontros e desencontros com os cuidados maternos. Vamos ler e comentar 
os principais textos nos quais Winnicott, a partir da observação médica e 
psicanalítica de cerca de 60 mil crianças e suas mães e famílias, desenvolveu 
uma teoria do amadurecimento que leva em conta os problemas de acesso a uma 
externalidade e à questão da construção criativa do mundo e da realidade.

ABRIL

Início: sábado, 08/04/06

Duração: 07 aulas de 02 horas e meia cada / Carga Horária: 18 horas

Datas:1º semestre: 08 de abril, 13 de maio e 03 de junho 
        2º semestre: 05 de agosto, 02 de setembro, 07 de outubro e 

                18 de novembro 

Horário: das 09h30 às 12h

Dirigido: a psicólogos, psicanalistas e profissionais das áreas de saúde 

Preço: três mensalidades de R$ 160,00 / alunos do CEP: R$ 128,00

Informações e Inscrições: 
Pelos Telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017

SEMINÁRIOS TEÓRICOS

FENÔMENOS TRANSICIONAIS E O ACESSO À REALIDADE
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Docentes:
Andréa Carvalho Mendes de Almeida: psicanalista, associada fundadora do 

Instituto Therapon Adolescência, membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes 
Sapientiae.

José Waldemar Thiesen Turna: psicanalista, coordenador técnico do Hospital 
Psiquiatrico São João de Deus e membro do Laboratório de Psicopatologia Fundamental da PUC-
SP.

Este seminário tem por objetivo produzir uma articulação entre a elaboração 
conceitual e a clínica das manifestações e origens das psicoses.

Programa:

     •Apontamentos sobre a constituição do sujeito psíquico;

     •Fenômenos e mecanismos específicos da psicose;

     •Psicopatologia e transferência na psicose

ABRIL

Início: 4ª feira, 26/04/06

Duração: 09 aulas de 02 horas cada / Carga Horária: 18 horas

Datas: 26 de abril; 03, 10, 17, 24 e 31 de maio; 07, 21 e 28 de junho

Horário: das 20h às 22h

Dirigido: a psicólogos, psicanalistas e profissionais das áreas de saúde 

Preço: três mensalidades de R$ 160,00 / alunos do CEP: R$ 128,00

Informações e Inscrições: 
Pelos Telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017

INTRODUÇÃO À CLÍNICA DAS PSICOSES

Seminários Teóricos - 1° semestre Seminários Teóricos - 1° semestre
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Docente:
Antonio Lancetti: psicólogo, psicanalista, psicodramatista, analista institucional,  ex-assessor 

do Programa de Saúde Mental da Prefeitura de Santos na gestão de Telma de Souza e Secretário de 
Ação Comunitária na gestão de David Capistrano. Foi coordenador de Saúde Mental do Projeto 
Qualis - Programa de Saúde da Família (PSF) e dirige a coleção: “Saúdeloucura”, ed. Hucitec. 

    Neste curso, desenvolveremos os conceitos fundamentais cunhados na 
reforma psiquiátrica e na migração dessas metodologias para outros campos 
de inovação institucional. Notadamente na construção de políticas públicas de 
áreas como educação, assistência e concentradamente no campo da saúde 
pública. A saber:

    1. Análise institucional e clínica antimanicomial;
    2. A clínica da surpresa e o trabalho com toxicômanos;
    3. Assistência social e clínica do movimento;
    4. Conceito de complexidade invertida;
    5. Clínica cartográfica e Programa de Saúde da Família (PSF)

   Os conceitos e experiências tratados se concentrarão em desenvolvimentos 
e invenções clínicas destinadas a atender aqueles pacientes com os quais já 
fracassaram os protocolos clínicos tradicionais.
     Com o objetivo de um melhor aproveitamento ocorrerão sociodramas que 
facilitem a discussão da práxis e poiesis clínicas.

ABRIL

Início: 5ª feira, 27/04/06

Duração: 09 aulas de 02 horas cada / Carga Horária: 18 horas

Datas: 27 de abril; 04, 11, 18 e 25 de maio; 1°, 08, 22 e 29 de junho

Horário: 15h30 às 17h30

Dirigido: a psicólogos, psicanalistas e profissionais das áreas da saúde

Preço: três mensalidades de R$ 160,00 / alunos do CEP: R$ 128,00

Informações e Inscrições:
Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017

Seminários Teóricos - 1° semestre

CLÍNICA CARTOGRÁFICA
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Docente:
Domingos Paulo Infante: psiquiatra, psicanalista, médico-assistente do Centro de 

Referência do Ministério da Saúde no Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da USP (HCFMUSP).

Programa:

1. Ética e Psicanálise

2. Para além do Édipo

3. Produção subjetiva / Produção social

4. A ética em Lévinas, Blanchot, Deleuze, Sloterdjick e a ética da psicanálise

5. Consequências clínicas

ABRIL

     Início: 6ª feira, 28/04/06

     Duração: 09 aulas de 02 horas cada / Carga Horária: 18 horas

    Datas: 28 de abril; 05, 12, 19, 26 de maio; 02, 09, 23 e 30 de junho

     Horário: 15h30 às 17h30

     Dirigido: a psicólogos, psicanalistas e profissionais das áreas da saúde

     Preço: três mensalidades de R$ 160,00 / alunos do CEP: R$ 128,00

     Informações e Inscrições:
     Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017

Seminários Teóricos - 1° semestre

CLÍNICA LACANIANA

Seminários Teóricos - 2° semestre
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Seminários Teóricos - 2° semestre

Docente:
Sergio Maida: psicanalista e analista clínico-institucional.

     Objetivos:
Apresentar e debater um instrumento para intervenções clínicas e   

institucionais.
 
     Programa: 

Parte 1. Principais referências teóricas: Freud, Sartre, Pichón Rivière,Foucault, 
Loureau, Lapassade e Guattari

Parte 2. O trabalho, as políticas, os afetos, os desejos. O tempo como 
analisador

Parte 3. Aplicações técnicas da BIGA: a supervisão institucional como  
intervenção às terapias breves; famílias; equipes; orientação profissional, entre 
outras.

      SETEMBRO

     Início: 5ª feira, 21/09/06

     Duração: 09 aulas de 02 horas cada / Carga Horária: 18 horas

     Datas: 21 e 28 de setembro; 05, 19 e 26 de outubro; 09, 16, 23 e 30 de novembro

     Horário: 15h30 às 17h30

     Dirigido: a psicólogos, psicanalistas e profissionais das áreas da saúde

     Preço: três mensalidades de R$ 160,00 / alunos do CEP: R$ 128,00

     Informações e Inscrições:
     Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017

BREVE INTERVENÇÃO GRUPAL ANALÍTICA (BIGA)
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Docente:
Paulo Schiller: pediatra, psicanalista, professor convidado do Curso de Introdução à 

Psicanálise para Pediatras do Instituto Sedes Sapientiae e  autor do livro: “A Vertigem da Imortalidade 
- Segredos, Doenças”, ed. Cia. das Letras. Foi, durante 12 anos, coordenador do Serviço de 
Psicologia e Psicanálise do Departamento de Oncologia Pediátrica da Universidade Federal de 
São Paulo (UNIFESP). 

Desenvolveremos o conceito de psicossomática do ponto de vista histórico 
e segundo as vertentes em que ela deve ser hoje subdividida. Existem três 
psicossomáticas: a da medicina, a da psicologia e a da psicanálise. A partir 
do nascimento da psicanálise no seio da medicina, trabalharemos a distância 
epistemológica entre elas, estabelecendo uma distinção entre duas éticas. O 
percurso vai ser norteado pelos textos de Freud, de Lacan e de alguns de seus 
seguidores, como Jean Clavreul, Jean Guir e Pierre Benoit, bem como pela 
discussão de casos clínicos. A clássica separação entre corpo e mente será 
subvertida para que se construa uma nova dicotomia entre corpo e organismo. 
Doenças potencialmente graves, como o câncer, serão discutidas a partir das 
histórias familiares, da sexualidade e da sua proximidade estrutural com as 
psicoses.

SETEMBRO

Início: 6ª feira, 22/09/06

Duração: 09 aulas de 02 horas cada / Carga Horária: 18 horas

Datas: 22 e 29 de setembro; 06, 20, 27 de outubro; 10, 17, 24 de 
novembro e 1° de dezembro

Horário: 15h30 às 17h30

Dirigido: a psicólogos, psicanalistas e profissionais das áreas da saúde

Preço: três mensalidades de R$ 160,00 / alunos do CEP: R$ 128,00

Informações e Inscrições:
Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017

A PSICOSSOMÁTICA NA CLÍNICA PSICANALÍTICA: UM 
RECORTE HISTÓRICO E EPISTEMOLÓGICO

Seminários Teóricos - 2° semestre Seminários Teóricos - 2° semestre
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Seminários Teóricos - 2° semestre

Docente:
Luiz Alberto Hanns: psicólogo, psicanalista, doutor em Psicologia Clínica pela PUC-SP, 

professor do curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em Psicanálise do Instituto de Psicologia da USP,autor 
dos livros: “Dicionário Comentado do Alemão de Freud”, ed. Imago, e “A Teoria Pulsional na Clínica de 
Freud”, ed. Escuta. Atual responsável pela nova tradução das obras de Freud ora em curso.

O curso visa discutir o lugar central que o recalque ocupa no cotidiano da 
clínica freudiana, sua natureza e especificidades conforme a neurose prevalente, 
seu manejo, outros mecanismos de defesa e as configurações clínicas em que o 
recalque não está em foco. Também serão discutidas visões contemporâneas do 
recalque. As aulas consistirão em leituras baseadas na nova tradução brasileira 
das obras de Freud, em aulas expositivas, em debates e discussões clínicas, 
enfatizando-se em todas as aulas exemplos de casos clínicos.

Programa:

    1. Em que operação psíquica consiste o recalque? Recalque primário e   
     secundário. Repressão e supressão
     2. O lugar das pulsões, afetos, representações, energia e imagens no 
     processo de recalque
     3. O recalque na cultura
     4. O recalque na neurose fóbica
     5. O recalque na neurose histérica
     6. O recalque na neurose compulsiva
     7. Reconfigurações e o desrecalque do recalque secundário
     8. Outros mecanismos de defesa auxiliares e concomitantes na estrutura   
     neurótica
     9. Visões contemporâneas do recalque

SETEMBRO
Início: 4ª feira, 27/09/06

     Duração: 09 aulas de 02 horas cada / Carga Horária: 18 horas
     Datas: 27 de setembro; 04, 11, 18 e 25 de outubro; 1º, 08, 22 e 29 de novembro
     Horário: 20h às 22h
      Dirigido: a psicólogos, psicanalistas e profissionais das áreas da saúde
     Preço: três mensalidades de R$ 160,00 / alunos do CEP: R$ 128,00

     Informações e Inscrições:
     Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017

O LUGAR DO RECALQUE NA CLÍNICA FREUDIANA
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Docente:
Dominique Fingermann: psicanalista, membro da Escola (A.M.E.), da Escola de 

Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, membro do Colégio Internacional garantia da EPFCL, 
autora de vários artigos publicados em revistas brasileiras e francesas e autora do  livro: “Por Causa 
do Pior”, em co-autoria  com Mauro Mendes Dias, ed.Iluminuras. Foi publicado pela Champ Lacanien 
o curso proferido em Paris “Identification et Fantasme”.

Identificação e Fantasia são dois conceitos da psicanálise que Freud extraiu 
da clínica que ele inventou. Eles perpassam as diversas formulações do Aparelho 
Psíquico que propus para apreender a dimensão do inconsciente.
    A partir do ensino de Lacan veremos como esses conceitos-chaves da estrutura do 
sujeito, nos orientam até hoje na experiência da análise e guiam a sua direção 
tanto quanto a sua conclusão.

     Programa:
     1. Identificação e Fantasia no aparelho psíquico freudiano 
     2. Alienação e separação 
     3. Topologia do sujeito
    4. Que travessia do obscuro? ( A partir de “Thomas o Obscuro” de Maurice 
Blanchot)   

     MAIO

     Início: sábado, 20/05/06

     Duração: 04 aulas de 03 horas cada / Carga Horária: 12 horas

     Datas: 1° semestre: 20 de maio e 24 de junho
         2° semestre: 26 de agosto e 23 de setembro

     Horário: 09h às 12h

     Dirigido: a psicólogos, psicanalistas e profissionais das áreas da saúde

     Preço: duas mensalidades de R$ 170,00

     Informações e Inscrições:

     Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017

SEMINÁRIO

IDENTIFICAÇÃO E FANTASIA
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Docente:
Renato Mezan: psicanalista, professor titular da PUC-SP, membro do Departamento de 

Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae, coordenador da Revista Percurso e autor de vários livros, 
entre os quais: “Tempo de Muda”, ed. Cia. das Letras, “Interfaces da Psicanálise”, ed. No Prelo, e 
“Escrever a Clínica” e “A Vingança da Esfinge”, ed. Casa do Psicólogo.

Aproveitando a efeméride dos 150 anos de nascimento de Freud, cabe 
retomar uma questão que vem sendo levantada com freqüência: a Psicanálise 
foi inventada para tratar pessoas na virada do século XIX para o XX, com 
determinados sintomas - principalmente derivados de uma sexualidade 
excessivamente reprimida e determinadas organizações psíquicas. Cento e 
poucos anos depois, após todas as transformações impostas à vida mental por 
um dos séculos mais agitados da História, nossos pacientes ainda apresentam 
os mesmos problemas? Na superfície, parece que em boa parte não: tornaram-
se muito mais comuns as depressões, as adicções, os problemas narcísicos, 
condições como o estresse ou o pânico etc. Seriam estas novas patologias, 
condicionadas por fatores sociais e culturais inexistentes na época heróica 
da Psicanálise, ou meramente novas roupagens para organizações psíquicas 
essencialmente semelhantes às daquele tempo?

MAIO

Data: sábado, 06/05/06

Horários: das 09h30 às 12h30 e das 14h às 17h

Dirigido: a psicólogos, psicanalistas e profissionais das áreas da saúde

Preço: Até o dia 20/04/06: R$ 130,00
           Após o dia 20/04/06: R$ 150,00

Informações e Inscrições:
Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017

CLÍNICA DE ONTEM, CLÍNICA DE HOJE

CURSOS BREVES
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Docente:
Mário Eduardo Costa Pereira: psicanalista, psiquiatra, doutor em Psicopatologia 

Fundamental pela Universidade de Paris 7, professor do Departamento de Psiquiatria da UNICAMP, 
onde dirige o Laboratório de Psicopatologia Psicanalítica, e professor do Departamento de Psicanálise 
do Instituto Sedes Sapientiae de São Paulo.

A questão relativa às finalidades de um processo analítico e à efetivação 
concreta de seus objetivos no campo clínico é uma das mais complexas 
e fundamentais de toda a teoria psicanalítica, exigindo o máximo rigor 
metapsicológico em sua abordagem. Afinal de contas, como bem nos lembra o 
conhecido adágio, ao marinheiro que não sabe para onde vai, nenhum vento é 
favorável. Disso não decorre que devamos estabelecer um mapa explicitando a 
localização dos bons portos e dos bons destinos, nem tampouco que se possa 
descrever tal viagem e seu término sem haver feito por si próprio a experiência. 
Trata-se, antes de tudo, no curso aqui proposto, de um esforço por se determinar 
o que se pode esperar ou não de uma psicanálise.

JUNHO

Data: sábado, 10/06/06

Horários: das 09h30 às 12h30 e das 14h  às 17h

     Dirigido: a psicólogos, psicanalistas e profissionais das áreas da saúde

Preço: Até o dia 26/05/06: R$ 130,00
           Após o dia 26/05/06: R$ 150,00

Informações e Inscrições:
Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017

Cursos Breves - 1° semestre

QUESTÕES SOBRE O FINAL DA ANÁLISE

Cursos Breves - 2° semestre
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Docente:
    Jurandir Freire Costa: psiquiatra, psicanalista, professor titular do Instituto de Medicina 
Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ).

Trata-se de investigar o papel da transcendência religiosa judaico-cristã 
na formação da subjetividade. Tendo como ponto de partida o advento da 
primazia da cultura leiga na sociedade moderna, busca-se discutir a função 
que, desde então, foi reservada ao religioso na constituição do trascendente 
como horizonte de sentido do sujeito.

Serão abordadas inicialmente as concepções como dispositivo de regras 
disciplinares e da religião como força normalizadora dos estados de exceção. 
Em seguida, será analisado o impacto de cada uma dessas ordenações do 
imaginário cultural no condicionamento dos quadros sintomáticos e na natureza 
do elo transferencial.

OUTUBRO

     Data: sábado, 21/10/06

     Horários: 09h30 às 12h30 e 14h às 17h

     Dirigido: a psicólogos, psicanalistas e profissionais das áreas da saúde

     Preço: Até o dia 06/10/06: R$ 130,00
          Após o dia 06/10/06: R$ 150,00

     Informações e Inscrições:
     Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017

Cursos Breves - 2° semestre

TRANSCENDÊNCIA E FORMAS DE SUBJETIVAÇÃO
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Docente:
Luís Claudio Figueiredo:  psicanalista, professor da USP e da PUC-SP, autor de diversos 

artigos em revistas nacionais e estrangeiras e de livros, entre os quais:“Psicanálise. Elementos para 
a Clínica Contemporânea”, ed. Escuta.

Com base em uma interpretação da vida social e cultural contemporânea 
(Anthony Giddens) e a partir das elaborações teóricas e clínicas de Sandor 
Ferenczi, Michael Balint e Donald Winnicott, será focalizado o tema da 
ʻconfiançaʼ. Iremos tratar das condições sociais e psíquicas que dão suporte 
aos processos de constituição da ʻconfiançaʼ e, de outro ângulo, trataremos 
da ʻconfiançaʼ no ambiente e no objeto primário como condição para a saúde 
mental. Em especial, será apresentada uma visão acerca de como o processo 
de cura em psicanálise enfrenta hoje o desafio da desconfiança na relação 
terapêutica e de como a desconfiança incide nos tratamentos e nos diversos 
elementos do setting analítico na clínica contemporânea.

MAIO

     Data: sábado, 27/05/06

     Horário: 09h às 12h

     Dirigido: a psicólogos, psicanalistas e profissionais das áreas da saúde

     Preço: Até o dia 12/05/06: R$ 100,00
                Após o dia 12/05/06: R$ 120,00

     Informações e Inscrições:
     Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017

CONFIANÇA. A EXPERIÊNCIA DE ‘CONFIAR‘ NO 
PLANO DA CULTURA E NA CLÍNICA PSICANALÍTICA

EVENTOS

Eventos - 2° semestre
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 Docente:
 Alfredo Jerusalinsky: psicanalista, membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre 

(APPOA), da Associação Paulista de Estudos Psicanalíticos (APEP) e da Association Freudiènne 
Internationale. Presidente da Fundación para el Estudio de Los Problemas de la Infancia 
(Argentina), diretor dos Centros “Lydia Coriat”, de Porto Alegre e Buenos Aires, professor convidado 
na Pós-Graduação da USP, autor de: “Psicanálise do Autismo” e “Psicanálise e Desenvolvimento 
Infantil”, do primeiro volume de seus seminários “Psicanalisar Crianças” e de mais de duzentas 
publicações entre livros, ensaios, crônicas e artigos.

       O achatamento do discurso (a precipitação do ato), a substituição do outro 
pelo objeto (a verdade é imanente ao objeto), a transformação imaginária do 
saber em conhecimento (a prevalência da informação), a redução do tempo 
lógico ao momento de concluir (simplificação tecnológica da vida cotidiana), 
as equivalências simbólicas transformadas numa repetição do idêntico (a 
globalização e o corporativismo), a dialética do desejo transportada para 
uma pretensa homologia química (a nova psicopatologia), a supremacia da 
imagem (subordinação da palavra) são as principais característica da civilização 
contemporânea. 

 As resistências recíprocas entre a psicanálise e o discurso tomam nessas 
nuanças novas formas e interrogam acerca de qual a posição do sujeito do 
inconsciente num sistema de representações assim organizado, e qual a condição 
e característica do ato analítico para produzir seu efeito interpretativo. Se 
propõe indagar sobre a posição do psicanalista diante de cada uma dessas 
variantes do discurso.

SETEMBRO

Data: sábado, 16/09/06

Horário: 09h às 12h

Dirigido: a psicólogos, psicanalistas e profissionais das áreas da saúde

Preço: Até o dia 01/09/06: R$ 100,00 
           Após o dia 01/09/06: R$ 120,00

Informações e Inscrições:
Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017

FUNÇÃO E CAMPO DA PSICANÁLISE 
NA CULTURA CONTEMPORÂNEA

Eventos - 2° semestre
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      Docente:
 Contardo Calligaris: psicanalista e, certamente, psicoterapeuta doutor em Psicopatologia 

Clínica. Lecionou estudos culturais e de antropologia médica (Universidade da Califórnia, em 
Berkeley). É colunista semanal do jornal: “Folha de São Paulo”. Seu último livro é “Cartas a um 
Jovem Terapeuta. Reflexões para Psicoterapeutas, Aspirantes e Curiosos”, ed. Alegro.

Curiosamente, a tradição clínica considera (considerava) perversos os 
desviantes sexuais. A mesma tradição salienta a perversidade dos psicopatas 
(ou sociopatas), que não reconhecem autoridades e princípios simbólicos. 
    Mas existe uma perversão (talvez seja A perversão) que é um transtorno do 
narcisismo, não do desejo sexual. Assim como existe uma perversidade que se 
alimenta na convicção de fazer o bem...

NOVEMBRO

Data: sábado, 11/11/06

Horário: 09h às 12h

     Dirigido: a psicólogos, psicanalistas e profissionais das áreas da saúde

Preço: Até o dia 27/10/06: R$ 100,00
           Após o dia 27/10/06: R$ 120,00

Informações e Inscrições:
Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017

Eventos - 2° semestre

PERVERSÃO E PERVERSIDADE
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     Docente:
Leopold Nosek: analista didata da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo (SBPSP), 

Presidente da SBPSP e membro da Board da Associação Psicanalítica Internacional.

Ao lado de angústias que contêm figurações, linguagem e representação 
inconsciente, os analistas hoje se deparam com freqüência com maneiras 
de angústia carentes de forma. O medo é da aproximação deste abismo 
que se mostra como o terror maior. Pânico, anorexia, bulimia, depressões 
atípicas, carência de sentido, patologias limítrofes são quadros cada vez mais 
freqüentes. 

Na obra de Freud, Winnicott e Bion já se encontram elementos para termos 
uma metapsicologia do “abismo”. Esta é a questão prática e teórica que será 
abordada nesta conversa.

ABRIL

Data: 6ª feira, 07/04/06

Horário: 19h às 21h

Dirigido: a psicólogos, psicanalistas e profissionais das áreas da saúde

Preço: Até o dia 24/03/06: R$ 40,00
           Após o dia 24/03/06: R$ 50,00

Informações e Inscrições:
Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017

A Escuta Psicanalítica se produz na intersecção entre a arte e a ciência.
O trânsito entre teoria e prática é uma habilidade essencial na atividade clínica.
Na intenção de reunir os campos da experiência teórica e clínica, elegemos 

seis temas para neste ano aprofundarmos.

REUNIÕES TEMÁTICAS

ANGUSTIA DO ABISMO
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Docente:
Moisés Rodrigues da Silva Júnior: psicanalista, analista institucional, membro do 

Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae e diretor de Projetos Terapêuticos.

Nesta apresentação a questão será se a psicanálise tem algo a dizer sobre 
“exclusão social” e se os instrumentos conceituais da teoria psicanalítica 
podem nos ajudar a cartografar a produção da exclusão e o lugar subjetivo 
dos chamados “excluídos”, daqueles que portam a marca de uma diferença 
impeditiva de seu acesso ao mundo regido pela norma social.

MAIO 

     Data: 6ª feira, 12/05/06

     Horário: 19h às 21h

     Dirigido: a psicólogos, psicanalistas e profissionais das áreas da saúde

     Preço: Até o dia 28/04/06: R$ 40,00
        Após o dia 28/04/06: R$ 50,00

     Informações e Inscrições:
 Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017

Reuniões Temáticas - 1° semestre

A PSICANÁLISE TEM ALGO A DIZER SOBRE 
A EXCLUSÃO SOCIAL?
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Docente:
Mauro Mendes Dias: psicanalista, membro fundador da Escola de Psicanálise de Campinas 

(EPC), coordenador do grupo de trabalho sobre as psicoses da EPC, supervisor clínico da equipe 
técnica do Programa de transtornos afetivos do Instituto de Psiquiatria de Campinas, supervisor de 
trabalhos com psicóticos na rede da Prefeitura de Campinas.

Apresentar, pela histeria, a revisão freudiana da nosografia psiquiátrica 
das neuroses, de forma a situar o lugar decisivo ocupado pela histérica, na 
construção da Psicanálise, em sua prática e teoria. A escrita de um discurso da 
histeria, por Jacques Lacan,vai permitir recolocar a experiência da histeria, seus 
limites com o feminino e sua relação com o discurso da ciência.

JUNHO

Data: 6ª feira, 23/06/06

Horário: 19h às 21h

Dirigido: a psicólogos, psicanalistas e profissionais das áreas da saúde

Preço: Até o dia 09/06/06: R$ 40,00
    Após o dia 09/06/06: R$ 50,00

Informações e Inscrições:
Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017

Reuniões Temáticas - 1° semestre

NEUROSE HISTÉRICA, HISTERICIZAÇÃO DA FALA E 
DISCURSO DA HISTERIA NA CLÍNICA PSICANALÍTICA
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     Docente:
      Ricardo Goldenberg: psicanalista, mestre em Filosofia pela USP, doutor em Comunicação 
e Semiótica pela PUC-SP, autor dos livros: “Ensaios sobre a Moral de Freud” e “Goza”, ed. 
Ágalma e “No Círculo Cínico: ou Caro Lacan, Por que Negar a Psicanálise aos Canalhas?”, ed.                
Relume-Dumará.      

      
     

É um mandamento que merece ser cuidadosamente interrogado, afinal ele 
não manda dizer a verdade. Sabemos que tem gente que mente ao analista, 
como mentiria à mãe, à polícia, ao juiz e ao sacerdote. Outros teimam em 
dizer a verdade, doa a quem doer, talvez imaginando-se virtuosos: estes são 
os piores.         

Enfim, seja na ciência, na filosofia, no cinema, na pintura, na literatura, a 
mentira nos interessa (não só as sinceras, como as de Cazuza, as insinceras 
também).               

Não sempre se mentiu do mesmo modo (há uma história da mentira): como 
se mente hoje em dia? Sobre isso tudo conversaremos, se posso dizer assim, 
“de peito aberto”.

SETEMBRO

Data: 6ª feira, 22/09/06

Horário: 19h às 21h

Dirigido: a psicólogos, psicanalistas e profissionais das áreas da saúde

Preço: Até o dia 08/09/06: R$ 40,00
        Após o dia 08/09/06: R$ 50,00

Informações e Inscrições:
Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017

Reuniões Temáticas - 2° semestre

“NÃO MENTIRÁS”

Reuniões Temáticas - 2° semestre
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Docente:
Ernesto Duvidovich: psicanalista, psicossomatista, analista institucional, diretor do CEP, 

diretor e co-fundador do Centro de Investigação em Medicina e Psicanálise (CIMEP), organizador 
do livro: “Maternagem - Uma Intervenção Preventiva em Saúde”, Duvidovich E. e Winter T. R., ed. 
Casa do Psicólogo.

 

Uma má interpretação da premissa freudiana de que a psicanálise é a cura 
pela palavra (the talking cure) atribui os efeitos clínicos às nossas intervenções 
verbais. Outra suposição equivoca propõe o conteúdo verbal do analisando, 
a narrativa, como fonte de captação dos fenômenos inconscientes. Há também 
o equívoco originado na herança metodológica das práticas médicas e 
psicológicas que nos propõem a ênfase no entendimento e a explicação teórica, 
seja partindo de hipóteses diagnósticas, seja tomando como ponto de partida 
o estudo dos dados anamnésicos.

Proponho discutirmos o acidente clínico como ponto de partida da 
escuta psicanalítica; acontecimento necessariamente inédito, imprevisível e 
surpreendente que se dá (ou não se dá) no encontro do par analítico.

OUTUBRO

Data: 6ª feira, 06/10/06

Horário: 19h às 21h

Dirigido: a psicólogos, psicanalistas e profissionais das áreas da saúde

Preço: Até o dia 23/09/06: R$ 40,00
           Após o dia 23/09/06: R$ 50,00

Informações e Inscrições:
Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017

Reuniões Temáticas - 2° semestre

ACONTECIMENTOS CLÍNICOS
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     Docente:
      Fabio Landa: psicanalista, doutor pela Université Paris 7, pós-doutor pela École de Hautes 
Sciences Sociales - Paris, autor do livro: “Ensaio Sobre a Criação Teórica em Psicanálise”, ed. Unesp, 
tradutor de textos de Derrida: “O Animal que Logo Sou”, “Adeus a Emmanuel Lévinas” e “Lévinas, 
Quatro Leituras Talmúdicas”, professor convidado do CEP.

Existe uma Língua Psicanalítica? 
E, se sim, ela precisa ser defendida ou protegida? 
Se a resposta ainda for afirmativa, de quem ela precisa ser protegida ou     

    defendida; quem seriam seus agressores?

DEZEMBRO

Data: 6ª feira, 01/12/06

Horário: 19h às 21h

Dirigido: a psicólogos, psicanalistas e profissionais das áreas da saúde

Preço: Até o dia 17/11/06: R$ 40,00
           Após o dia 17/11/06: R$ 50,00

Informações e Inscrições:
Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017

EXISTE UMA LÍNGUA PSICANALÍTICA?

Reuniões Temáticas - 2° semestre



                                              452006

ESTUDO DE CASO

Acompanharemos a evolução de um caso clínico durante o ano, através 
de sete encontros de reflexão em torno do material clínico e das sugestões 
bibliográficas que forem sendo suscitadas ao longo do percurso.

Analista convidado:
Daniel Delouya: psicanalista, professor do programa de pós-graduação em Psicologia 

e coordenador do Centro de Psicanálise da Universidade São Marcos, editor da revista Psychê, 
membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e do Departamento de 
Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae. Autor, entre outros, do livro: “Torções na Razão Freudiana: 
Especificidades e Afinidades”, ed. Unimarco.

Nesses 7 encontros, a idéia é discutir os meios particulares de cada descrição 
de um dito caso clínico e seu estudo – ambos vinculados à orientação teórica e 
técnica do analista, e sua relação com o algo que é freqüentemente matizado 
em torno da observação da situação clínica em questão.

MAIO

Início: 5ª feira, 04/05/06

Duração: 07 encontros de 01 hora e meia cada

Datas: 1° semestre: 04 de maio e 1° de junho
            2° semestre: 03 de agosto; 14 de setembro; 05 de outubro;

                 09 de novembro e 07 de dezembro

Horário: 16h às 17h30

Dirigido: a psicólogos, psicanalistas e a profissionais com prática clínica

Preço: quatro mensalidades de R$ 70,00

Informações e Inscrições:
Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017
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A ênfase no debate é uma forma de reconhecer as diferentes leituras das 
problemáticas sociais, por isso são convidados profissionais que, além de se 
caracterizarem pelo nível de dedicação e especialização nos respectivos temas, 
evidenciam a diversidade de abordagens.

As Palestras e Debates são atividades gratuitas, dirigidas ao público em 
geral.

PALESTRAS E DEBATES

DEBATE: “ATO E ATUAÇÃO NA PSICANÁLISE: O QUE OS 
PSICANALISTAS TÊM PRODUZIDO EM SUAS PRÁTICAS?”

Debatedores:
Eliana Ribas: psicanalista, doutora em Psicologia Clínica pela PUC-SP, diretora de projetos 

da Prattein – empresa de consultoria em educação e desenvolvimento social.

Jaime Betts: psicanalista, membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre (APPOA), 
pesquisador do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Arte e Psicanálise, diretor da Moebius Psicanálise 
Organizacional S/C Ltda, co- organizador do Projeto Happy Hour cultural do MARGS e da coleção 
Arte & Psicanálise, Território das Artes, ed.

Karin de Paula: psicanalista, com clínica voltada para adultos e adolescentes, doutoranda 
na PUC-SP, professora e supervisora clínica na área de psicanálise na UNIP, membro fundadora do 
Projeto Pro-Verbo, autora do livro “$em?-sobre a Inclusão e o Manejo do Dinheiro numa Psicanálise”,  
Ed. Casa Psicólogo, e de vários outros artigos publicados.

FEVEREIRO
Data: 6ª feira, 17/02/06
Horário: 19h

DEBATE: “PSICANÁLISE, INSTITUIÇÕES E INCLUSÃO ESCOLAR”

Debatedores:
Adela Stoppel de Gueller: psicanalista, doutora em Psicologia Clínica pela PUC--SP, 

professora de Teoria Psicanalítica no COGEAE da PUC-SP, coordenadora e docente do Curso de 
Psicanálise da Criança no Instituto Sedes Sapientiae.

Fernando Anthero Galvão Colli: pediatra, psicanalista, membro da equipe da               
Pré - Escola Terapêutica Lugar de Vida do IPUSP e coordenador do grupo Ponte USP.

Palestras e Debates - 1° semestre
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Debatedores:
Helena Abramo: socióloga, assessora da comissão de juventude da Câmara Municipal 

de São Paulo, pesquisadora e consultora nos temas de juventude. Co-organizadora do livro: 
“Retratos da Juventude Brasileira: Análise de uma Pesquisa Nacional”, Fundação Abramo e Instituto 
Cidadania.  

Rodolpho Ruffino: psicanalista, membro correspondente da Associação Psicanalítica de 
Porto Alegre (APPOA), co-autor do livro: “Adolescência”, ed. Artes e Ofícios.

Tiago Corbisier Matheus: psicanalista, mestre em Psicologia Social pela USP, doutorando 
em Psicologia Social pela PUC-SP, membro do Núcleo Sociedade e Psicanálise da PUC-SP, membro 
do Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae, professor da EAESP/FGV e supervisor 
da Clínica Psicológica da UNIP.

ABRIL
Data: 6ª feira, 28/04/06
Horário: 19h

Rinaldo Voltolini: psicanalista, mestre e doutor em Psicologia Clínica pela USP, professor 
de Psicologia e Psicanálise da USP.

MARÇO
Data: 6ª feira, 31/03/06
Horário: 19h

Palestras e Debates - 1° semestre

DEBATE: “ADOLESCÊNCIA E MODERNIDADE”

Debatedores:
Marta Foster: psicanalista, membro efetivo e docente da (SBPSP), membro da Comissão de 

Estudos sobre a Formação Psicanalítica da Associação Brasileira de Psicanálise (ABP), supervisora 
do Ambulatório do Jogo Patológico e outros transtornos do Impulso do Instituto de Psiquiatria do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP).   

Patrícia Vianna Getlinger: psicanalista, membro do Departamento de Psicanálise do 
Instituto Sedes Sapientiae.

DEBATE: “ASSOCIAÇÃO LIVRE DE IDÉIAS: VIA RÉGIA 
PARA O INCONSCIENTE”



48                                               

Suzete Capobianco: psicóloga, psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP, 
membro do Centro de Estudos da Teoria dos Campos (CETEC).

MAIO
Data: 6ª feira, 26/05/06
Horário: 19h

Palestras e Debates - 1° semestre

Debatedores:
Christian Ingo Lenz Dunker: psicanalista, doutor em Psicologia pela USP, professor 

do curso de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade São Marcos (UNIMARCO), membro               
FCL-SP e da Associação Paulista Estudos Psicanalíticos (APEP), autor dos livros: “Lacan e a Clínica 
da Interpretação”, Hacker Editores e “O Cálculo Neurótico do Gozo”, ed. Escuta.

Maria Cristina Ocariz: psicóloga, psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP, 
membro do Departamento de Psicanálise, professora e supervisora do Curso “Psicanálise - Teoria 
e Clínica” e coordenadora do curso “Conceitos Fundamentais da Teoria de Jacques Lacan”, do 
Instituto Sedes Sapientiae. Autora do Livro: “O Sintoma e a Clínica Psicanalítica. O Curável e o que 
não Tem Cura”, Via Lettera Editora.

Nora Beatriz Susmanscky de Miguelez: psicanalista, professora coordenadora do 
Curso de Formação em Psicanálise do Departamento do Instituto Sedes Sapientiae.

JUNHO

Data: 6ª feira, 30/06/06
Horário: 19h

A participação é gratuita e a inscrição deve ser feita
antecipadamente pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017

DEBATE: “AS NOVAS FORMAS DO ADOECER”

Palestras e Debates - 2° semestre
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Debatedores:
Décio Gurfinkel: psicanalista, doutor pelo IPUSP, membro do Departamento de Psicanálise 

do Instituto Sedes Sapientiae, professor dos Cursos de Psicanálise e Psicossomática do mesmo Instituto, 
autor dos livros: “Do Sonho ao Trauma: Psicossoma e Adicções”, ed. Casa do Psicólogo, e “A Pulsão 
e seu Objeto-Droga: Estudo Psicanalítico sobre a Toxicomania”, ed. Vozes.

Myrian Uchitel: psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP, docente                          
do Departamento de Psicanálise  do Instituto Sedes Sapientiae, autora dos livros: “Além dos Limites 
da  Interpretação” e “Neurose Traumática”, ed. Casa do Psicólogo.   

AGOSTO

Data: 6ª feira, 25/08/06
Horário: 19h

Palestras e Debates - 2° semestre

DEBATE: “ATUALIDADE DO CONCEITO DE TRAUMA 
NA CLÍNICA PSICANALÍTICA”

Debatedores:
Mauro Mendes Dias: psicanalista, membro fundador da Escola de Psicanálise de Campinas 

(EPC), coordenador do grupo de trabalho sobre as psicoses da EPC,  supervisor clínico da equipe 
técnica do Programa de transtornos afetivos do Instituto de Psiquiatria de Campinas, supervisor de 
trabalhos com psicóticos na rede da Prefeitura de Campinas.

Nelson Luiz Magalhães Carrozzo: psiquiatra, psicanalista, analista institucional, 
diretor e fundador do Instituto “A CASA” e do Departamento do Acompanhamento Terapêutico do 
mesmo Instituto.

Renata Udler Cromberg: psicóloga, psicanalista, filósofa, membro do Departamento 
de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae e autora dos livros: “Paranóia” e “Cena Incestuosa”, 
ed. Casa do Psicólogo.

SETEMBRO

Data: 6ª feira, 29/09/06
Horário: 19h

DEBATE: “PARANÓIA”
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Palestrante:
Maria Teresa M. Ramos Lamberte: psiquiatra, psicanalista, assistente com cargo de 

Chefia Técnica do Serviço de Psiquiatria e Psicologia do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da USP.

OUTUBRO

Data: 6ª feira, 27/10/06
Horário: 19h

Palestras e Debates - 2° semestre

A participação é gratuita e a inscrição deve ser feita
antecipadamente pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017

Debatedores:
Esio dos Reis Filho: psiquiatra, psicanalista, professor do Departamento de Formação 

em Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae e do Instituto de Psiquiatria e Psicoterapia da Infância 
e da Adolescência.

Maria Cristina Rios Magalhães: psicanalista, diretora da Livraria Pulsional Centro de 
Psicanálise e da Editora Escuta. Autora de vários artigos, organizadora das coletâneas: “Na Sombra 
da Cidade” e “Psicofarmacologia e Psicanálise”, ed. Escuta. 

Sara Hassan: médica e psicanalista. 

NOVEMBRO

Data:  6ª feira, 24/11/06
Horário: 19h  

PALESTRA: “PSICOFÁRMACOS E PSICANÁLISE, 
UM ENCONTRO (OU DIÁLOGO) POSSÍVEL?”

DEBATE: “O PSICOFÁRMACO PÕE EM RISCO 
O TRATAMENTO PSICANALÍTICO?”



                                              512006

A participação é gratuita e a inscrição deve ser feita
antecipadamente pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017

AUDIOVISUAIS: “PARA CONHECER...”

Esta série de trabalhos, desenvolvida pela dupla de autores ao longo dos 
últimos 20 anos, pretende possibilitar ao espectador melhor conhecimento da 
vida e da obra dos principais psicólogos, através de uma seqüência de fotos 
cronologicamente selecionadas e do relato biográfico de suas vidas.

Seus autores, Rubens Riveras Valverde e Heidi R. Nóbrega Riveras, 
são psicólogos e pedagogos e atuaram em diferentes setores do ensino. Embora 
ofereçam atendimento clínico na cidade de Santo André, na Grande São Paulo, 
destinam boa parte do tempo em longas pesquisas objetivando a produção de 
novos audiovisuais.

No momento, reúnem material para a montagem das biografias de Erich 
Fromm, Erik H. Erikson, Wilfred Bion, Donald Winnicott, Karen Horney, Jacob 
Moreno e outros.

Produziram também três pequenas biografias, em forma de livro, sobre 
Sigmund Freud, Carl Gustav Jung e Georg Groddeck.

Programação:

DATAS 1° SEMESTRE:

11/04/06 -  “Para Conhecer... Sigmund Freud” (1856 - 1939)

16/05/06 -  “Para Conhecer... Carl Gustav Jung” (1875 - 1961)

13/06/06 -  “Para Conhecer... Georg Groddeck” (1866 - 1934) 

Horário: 3ª feira, das 17h às 19h

DATAS 2° SEMESTRE:

15/08/06 -  “Para Conhecer... Melanie Klein” (1882 - 1960)

12/09/06 -  “Para Conhecer... Wilhelm Reich” (1897 - 1957)

17/10/06 - “Para Conhecer... Anna Freud” (1895 - 1982)

21/11/06 - “Para Conhecer... Jacques Lacan” (1901 - 1981)

Horário: 3ª feira, das 17h às 19h

A participação é gratuita e a inscrição deve ser feita
antecipadamente pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017
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Coordenação: 
Karin de Paula: psicanalista,com clínica voltada para adultos e adolescentes, doutoranda 

na PUC-SP, professora e supervisora clínica na área de psicanálise na UNIP, membro fundadora 
do Projeto Pró - Verbo, autora do livro: “$em? Sobre a Inclusão e o Manejo do Dinheiro numa 
Psicanálise”, ed. Casa do Psicólogo e de vários outros artigos publicados.

“Onde encontram-se hoje os praticantes do inconsciente ... estudaram
a clínica em Freud, em Ferenczi, Winnicott, Melanie Klein, Dolto e Lacan.
Trabalham em instituições de atendimento de loucos, marginais, crianças,
doentes  de  A IDS  e ,  em seus  consu l tór ios . . .  E les  são  o  fu turo  da
Psicanálise, sua honra e sua paixão... Esses praticantes e seus analisandos
é provável que dêem força, uma vez mais, à invenção da Psicanálise.”
                    

E. Roudinesco

     
Para aqueles que estão dispostos, então, a assumirem a tarefa da 

reinvenção da Psicanálise, décima... vigésima geração de analistas, “Filmes 
da Psicanálise” pretende viabilizar uma visita aos grandes Mestres, às suas 
mais importantes formulações (apresentadas por eles mesmos), através de 
seus depoimentos, movimentos, aulas, comentários feitos em seus diferentes 
momentos de viva produção ou memorial, e registrados por câmeras amadoras 
ou profissionais...

Cada um dos dois filmes programados será apresentado no CEP em data 
previamente marcada e, em seguida de cada apresentação, será aberta a sessão 
de discussão do público com a coordenação e um psicanalistas convidado.

FILMES DA PSICANÁLISE

FILME: THE RAT MAN (O HOMEM DOS RATOS)

Dramatização do caso clássico de neurose obsessiva tratado por Sigmund 
Freud. Do diretor Bernard Archard Edward Fox e realizado em 1974, oferece 
uma excelente oportunidade de uma tomada panorâmica do referido caso 
clínico, permitindo a discutição sobre alguns dos paradigmas da clínica 
psicanalítica daquele momento (1909) e do momento atual. O filme foi realizado 
em preto-e-branco e tem duração de 52 minutos.
    

Data: 6ª feira, 02/06/06
Horário: 18h às 20h30
Dirigido: ao público em geral
Preço: R$ 25,00

Filmes da psicanálise
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Filme feito em 2004 para a TV francesa, dirigido por Benoît Jacquot e 
protagonizados pela atriz Catherine Deneuve (Marie Bonaparte) e Heinz 
Bennent (Sigmund Freud). O filme relata o período de encontro e de análise da 
princesa Bonaparte com Freud, retratando de maneira exemplar um importante 
período da história da Psicanálise. A obra foi realizada em dois episódios 
(190min.), dos quais será exibido o primeiro.

Data: 6ª feira, 20/10/06
Horário: 18h às 20h30
Dirigido: ao público em geral
Preço: R$ 25,00
Informações e Inscrições:
Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017

FILME: PRINCESSE MARIE (PRINCESA MARIE) - PARTE I 

Filmes da psicanálise
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O colóquio interno é um espaço privilegiado para a apresentação e 
a discussão dos trabalhos produzidos pelos alunos do Centro de Estudos 
Psicanalíticos.

Esta atividade se dirige a todos os participantes da Instituição, criando um 
contexto mais amplo de troca e reflexão que as discussões trabalhadas em 
cada um dos cursos Formação em Psicanálise e Formação em Psicanálise de 
Crianças.

Acontecerá uma reunião semestralmente e os alunos interessados em debater 
seus trabalhos deverão encaminhá-los à coordenação com até 15 dias de 
antecedência da atividade.

Coordenação:

Berenice Laus de Carvalho: psicóloga, psicanalista, membro da equipe de Triagem e 
Rede de Atendimento do CEP, especialista em Teoria Psicanalítica pela PUC-SP, membro da equipe 
de revisão da revista Percurso.

Edgar José Scalabrin: filósofo, psicanalista, membro da equipe de Triagem e Rede de 
Atendimento do CEP, professor de Filosofia, História e Psicologia da rede particular de ensino e 
do Estado.

Virginia Torrecillas de Ulhoa: psicóloga, psicanalista, membro da equipe de Triagem e 
Rede de Atendimento do CEP, especialista em Teoria Psicanalítica pela PUC-SP e mestre em Psicologia 
Clínica pela PUC-SP.

Datas:

1° semestre:
Sábado, 01/07/06
Horário: 19h

2° semestre:
Sábado, 25/11/06
Horário: 19h

A participação é gratuita

Informações e Inscrições:
Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017

COLÓQUIO INTERNO
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O que é a Rede de Atendimento?
É um sistema de parcerias que possibilita atendimento terapêutico 

especializado a diversos setores da população por valores acessíveis a cada 
interessado, em diferentes regiões de São Paulo.

Como se originou?
O questionamento da elitização da prática psicanalítica é uma atitude que 

nos ocupa desde o início das atividades do CEP. Esta atitude constitui hoje 
uma proposta institucional definida que se manifesta em vários projetos de 
aproximação aos diversos setores da comunidade. A partir do ano de 1997, com 
a oficialização da ONG, estas atividades encontraram um suporte institucional 
que as fortaleceu e organizou. A Rede de Atendimento é expressão deste 
movimento.

Quem são os profissionais que fazem parte da Rede?
A rede surgiu como uma atividade de prática clínica de analistas em formação 

durante o período do curso. Hoje, além de alunos e ex-alunos, analistas formados 
fora da instituição passaram a fazer parte do corpo clínico da rede. Assim 
constituíram-se mais clínicas de atendimento, gerando uma série de parcerias 
institucionais e, conseqüentemente, um número cada vez maior de atendimentos, 
inclusive no setor de atendimento infantil e no da terceira idade.

Como utilizar esse serviço?
Após um contato inicial (gratuito), realizado por uma equipe de triagem 

no CEP, o interessado é encaminhado para o atendimento nos consultórios 
dos analistas vinculados nas diferentes regiões da cidade. O atendimento é 
realizado por valores acessíveis, priorizando, assim, a sustentação do processo 
na demanda analítica e não na possibilidade financeira do analisando.

As entrevistas de triagem podem ser agendadas pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017

Mais informações através do e-mail: clinica@centropsicanalise.com.br

CLÍNICA DO CEP - REDE DE ATENDIMENTO
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GRUPOS DE SUPERVISÃO CLÍNICA

Este contexto é dirigido exclusivamente a analistas participantes da Rede de 
Atendimento do CEP. Os encontros têm freqüência semanal e a opção de vários 
horários e três supervisores:

Supervisora:

Elizeth Andrade de Oliveira
Horários: 2ª feira: 18h50
                  6ª feira: 09h30

Supervisor:

Ernesto Duvidovich
Horários: 2ª feira: 18h 
                  3ª feira: 14h40, 17h e 18h30
                  4ª feira: 17h30
                  6ª feira: 15h40

Supervisora:

Walkiria Del Picchia Zanoni
Horários: 2ª feira: 19h30
                  3ª feira: 14h30
                  4ª feira: 14h30
                  6ª feira: 09h10, 12h10 e 13h10

Início: Fevereiro

Duração: atividade contínua

Preço: mensalidade R$ 160,00

Informações:
Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017
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O Centro de Estudos Psicanalíticos (CEP) dispõe de um acervo de gravações 
em vídeo das atividades realizadas do ano de 1997 ao ano de 2001: Cursos 
Breves, Eventos, Palestras, Debates e da atividade Cinema, Psicanálise e 
Cultura. 

Propomos mais este contexto para promover a transmissão e o estudo da 
Psicanálise.

A locação (e o acesso à lista de títulos, docentes e convidados) poderá ser 
feita diretamente na secretaria do CEP ou pelo site.

Preço: R$ 10,00 por fita

Prazo de locação: 48 horas

Horário de funcionamento: de 2ª feira a 6ª feira, das 09h às 21h

Mais Informações: Pelos telefones: (11) 3864-2330 / 3865-0017. No site 
www.centropsicanalise.com.br ou pelo e-mail cep@centropsicanalise.com.br.

VIDEOTECA
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ANOTAÇÕES


