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25/03 | Paixão de Cristo

01/01 | Confraternização
Universal

25/01 | Aniversário da
Cidade de São Paulo

27/03 | Páscoa

01 | cleos de ormação Permanente Prática Clínica: início
das upervisões

28 | Debate: uerras culturais e conflito de civilizações, com
Enri ue andelbaum, orge Broide e Rodolpho Ruffino

03 | Curso de ormação em Psicanálise:
início dos grupos de 5ª feira Ciclos , V e V

29 | eminários Clínicos: início dos grupos de 6ª feira

04 | eminário de Curta Duração início:
odalidades clínicas no trabalho de D. .
docente abriel aia escovar

30 | Documentários: nventores da Psicanálise ándor
erenczi, coordenação arin de Paula e comentários de
Daniel upermann

innicott,

04 | ilmes da Psicanálise: De ravata e nha Vermelha,
coordenação arin de Paula e comentários
de iriam Chnaiderman

FEVEREIRO

05 | eminário de Curta Duração início:
A Psicanálise e o amor rom ntico,
docente ulio C sar ascimento
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09/02 | Terça de Carnaval

11 | eminários Clínicos: início dos grupos de 5ª feira
13 | eminário de Curta Duração início: Vig ncia do
conceito de trauma na teoria e na clínica psicanalítica,
docente riam chitel
15 | eminários Clínicos: início dos grupos de 2ª feira
16 | eminários Clínicos: início dos grupos de 3ª feira
17 | eminários Clínicos: início do grupo de 4ª feira
19 | Debate: possível levar a efeito uma análise via
internet , com Alicia Beatriz Dorado de isondo, Denise
alomão oldfa n e arin de Paula
26 | Reunião emática: A ang stia e o destino de
simbolização, docente Elisa aria de lh a Cintra

4

MARÇO

08 | Curso de ormação em Psicanálise:
início dos grupos de 3ª feira Ciclos e V
09 | Curso de ormação em Psicanálise:
início dos grupos de 4ª feira Ciclos e V
11 | Debate: Depressão: Psi uiatria e Psicanálise,
com Carlos Roberto Aric , Daniel Delou a
e lávio artins aiarsa
14 | eminário e rico início: O trabalho de luto
e as vicissitudes das relações de ob eto,
docentes Enri ue andelbaum e onica eincman
14 | eminário e rico início: Condições fundamentais
à compreensão de estrutura psí uica, coordenação
os
aldemar hiesen urna
15 | eminário de Curta Duração início: obre as compulsões e o
dispositivo psicanalítico: adicções, docente Claudio E. . a s
18 | Reunião emática: Psicanálise e migração:
somos todos exilados, docente Caterina oltai
18 | Estudo de Caso, psicanalista convidado
ulio C sar ascimento

21/04 | Tiradentes

01/05 | Dia do Trabalho

02 | Col

06 | Psicanálise e iteratura: Atravessando... versando...
travessurando... a fantasia. A estranha viagem ue uma
análise, docente Rita Bícego Vogelaar

uio nterno: 1 Encontro

05 | Curso de ormação em Psicanálise:
início do grupo de 3ª feira Ciclo

26/05 | Corpus Christi

06 | Curso de ormação em Psicanálise:
início dos grupos de 4ª feira Ciclo

07 | Documentários: nventores da Psicanálise
einz ohut, coordenação arin de Paula e
comentários de Denise alomão oldfa n

08 | Debate: Desmontagens e recomposições
familiares na contemporaneidade,
com ia Pitliu , isette eissmann e
aria uiza de Assis oura hirardi

13 | Debate: Oralidade: perturbações da alimentação,
melancolia e diet tica, com Ana Cecília agtaz,
aria elena ernandes e rgio de ouv a ranco

09 | Evento: atrizes de adoecimento psí uico
e estrat gias de tratamento em Psicanálise,
docente uis Claudio igueiredo

14 | Curso Breve: O corpo em Psicanálise: a er tica do corpo,
a psicopatologia e o corpo, o corpo na clínica psicanalítica,
docente ario Eduardo Costa Pereira

15 | Reunião emática: O desaparecimento
da Paranoia, docente Vladimir Pinheiro afatle

16 | eminário de Curta Duração início:
A teoria da sedução generalizada de ean aplanche,
docente rgio de ouv a ranco

15 | eminário e rico início: innicott e os desafios da clínica
contempor nea: elementos básicos da teoria e da clínica,
docentes abriel aia escovar e Roberto irola

20 | Reunião emática: A clínica da arrafa de lein,
docente Christian ngo enz Dun er

26 | eminário e rico início: acan e a direção
de uma análise, docente arin de Paula
27 | eminário e rico início: A atualidade da escola
inglesa na clínica psicanalítica: teoria e clínica no tratamento
das novas formas de padecimento psí uico no su eito
contempor neo, docentes Elcio onçalves de Oliveira ilho, Elisa
aria de lh a Cintra e arianna chontag
28 | eminário e rico início: Viol ncias
e Psicanálise: debates contempor neos,
coordenação Ana Cecília A. oraes eintraub
29 | aborat rio de Escrita Psicanalítica: textos da clínica
(te rico prático), docente Ricardo Alvarenga irata
30 | eminário e rico início: omentos críticos
e fundamentais na constituição do su eito,
docente Alfredo erusalins

JUNHO
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03 | ilmes da Psicanálise: ue oras Ela Volta ,
coordenação arin de Paula e
comentários de eonardo Beni acz
06 | eminário e rico início: A intervenção
analítica com os pais na análise de uma criança,
coordenação onica eincman
06 | eminário e rico início: Problemáticas psicopatol gicas
na inf ncia A constituição infantil, diferenciações entre
psicose e autismo, coordenação os
aldemar hiesen urna
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10 | Debate: Desafios da clínica: g meos em análise,
com Ada orgenstern, Adela toppel de ueller e gnacio erber
18 | Evento: A elasticidade para al m da t cnica, docente
Benilton Bezerra r.

03 | eminários Clínicos: início do grupo de 4ª feira
04 | eminários Clínicos: início dos grupos de 5ª feira
05 | eminários Clínicos: início dos grupos de 6ª feira

24 | Reunião emática: ernando Pessoa e a Psicanálise: releitura
do in uietante, docente elson da ilva nior

05 | ilmes da Psicanálise: Era ma Vez Eu, Ver nica, coordenação
arin de Paula e comentários de uiz abio Antonioli
09 | Curso de ormação em Psicanálise:
início dos grupos de 3ª feira Ciclos , V e V

JULHO

11 | eminário de Curta Duração início: A construção da clínica
psicanalítica em reud, docente Pedro uiz Ribeiro de anti

1
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12 | eminário de Curta Duração início:
inguagem e mem ria, docente Carlos Roberto Aric
12 | Debate: O dio na política, com Caterina oltai,
Emília Estivalet Broide e ales A. . Ab áber
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13 | eminário de Curta Duração início: A compulsão sexual na
clínica psicanalítica, docente ulio C sar ascimento
19 | aborat rio de Escrita Psicanalítica: textos conceituais (te rico
prático), docente Ricardo Alvarenga irata

09/07 | Revolução Constitucionalista de 1932

SETEMBRO

22 | Debate: mpasses e desafios de uma Rede
de Atendimento, com Eduardo Amaral ra eto,
ustavo Dean omes e aerte de Paula

dom seg ter qua qui sex sáb

29 | eminário e rico início: A clínica em face da dimensão
s cio política do sofrimento, coordenação iriam Debieux Rosa

OUTUBRO
1

30 | Documentários: nventores da Psicanálise Andr reen,
coordenação arin de Paula e comentários de C nthia Peiter
e
nica Dias Vianna Braga de á

AGOSTO

dom seg ter qua qui sex sáb
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07/09 | Independência do Brasil
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03 | Col

uio nterno: 2 Encontro

09 | Debate: O amor no s culo
, com
Claudio C sar ontoto, Ricardo oldenberg
e amuel alentacchi ar ues
15 | Curso de ormação em Psicanálise:
início dos grupos de 5ª feira Ciclo
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02/11 | Finados

15/11 | Proclamação da República

04 | eminário de Curta Duração início: Andr reen Por uma
clínica contempor nea, docentes C nthia Peiter e
nica Dias
Vianna Braga de á
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05 | Documentários: nventores da Psicanálise
ilfred Bion,
coordenação arin de Paula e comentários de Anne ise ilveira
cappaticci
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11 | Debate: O tempo l gico, com Breno erman ni er, Daniel
Rodrigues irio e Vera aconelli

30

31

12/10 | Nossa Senhora Aparecida

28 | Reunião emática: atuagens, piercings e outras
transformações corporais. Do adorno à busca de si mesmo.
ma interpretação innicottiana, docente eopoldo ulgencio

07 | Psicanálise e iteratura: ransfer ncia: amor e saber,
docente Rita Bícego Vogelaar
14 | eminário de Curta Duração início: O sonho
em reud e depois, docente rgio de ouv a ranco

18 | Reunião emática: A presença da surdez
e da voz na experi ncia psicanalítica,
docente auro endes Dias
25 | Atividade Clínica
com Octavio ouza

upervisão,

26 | Curso Breve: As variações t cnicas
do m todo psicanalítico, docente Octavio ouza

14 | Reunião emática: Encontros e desencontros
entre o erotismo masculino e feminino
sexo no s culo
, docente uiz Alberto anns

DEZEMBRO

22 | Evento: Continuidade e descontinuidade:
psicopatologia da empatia, docente urandir reire Costa

dom seg ter qua qui sex sáb

28 | Debate: O sofrimento neoliberal e seus Borderlines,
com Christian ngo enz Dun er, elson da ilva nior
e Vladimir Pinheiro afatle
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17 | Evento: Elementos da prática,
docente arco Antonio Coutinho orge

25/12 | Natal

21 | eminário e rico início: Psicanálise
de casais e famílias, docente isette eissmann

02 | Reunião emática: arcisismo e contemporaneidade,
docente Oscar . iguelez

01 | cleos de ormação Permanente Prática Clínica: início
das upervisões

23 | Reunião emática: obre a indiferença dos analistas
em mat ria de política, docente Ricardo oldenberg

01 | eminários Clínicos: início dos grupos de 2ª feira

26 | eminário e rico início: A intervenção com a primeira
inf ncia: a Psicanálise na clínica interdisciplinar com beb s,
coordenação onica eincman

09 | Debate: A intoler ncia: machismo e masculinidade, com
Arnaldo Dominguez de Oliveira, oão ilv rio revisan e Pedro
Ambra

02 | eminários Clínicos: início dos grupos de 3ª feira
03 | Curso de ormação em Psicanálise:
início dos grupos de 4ª feira Ciclos , V e V

6

27 | eminário e rico início: Psicanálise e Psi uiatria:
uma interface possível , docente Paulo chiller

dom seg ter qua qui sex sáb

26 | Reunião emática: P nico e obia: enlace e desenlace da
ang stia, docente Domini ue ingermann

31

NOVEMBRO

30 | eminário e rico início: O en uadre psicanalítico
e seus destinos na contemporaneidade,
coordenação Daniel upermann

11 | Curso de ormação em Psicanálise:
início dos grupos de 5ª feira Ciclos e V

dom seg ter qua qui sex sáb

26 | eminário e rico início: Diversos modos
de lida e tratamento com pacientes psic ticos,
coordenação os
aldemar hiesen urna
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ANO 2016

APRESENTAÇÃO
nindo diversas experi ncias
clínico pedag gicas de seus diretores,
o Centro de Estudos Psicanalíticos
(CEP) iniciou suas atividades em 1980.
radativamente foi estruturando uma
identidade e articulando uma proposta
pr pria dentro da crescente complexidade
do campo psicanalítico paulista.
Em 2016, completa 36 anos trabalhando
na investigação clínica, na transmissão
e na divulgação da Psicanálise. Em 1997,
a instituição se tornou oficialmente uma
Organização ão overnamental (O ),
com o ob etivo de criar uma estrutura ue
viabilize o desenvolvimento de pro etos,
ade uando os nossos instrumentos te ricos
e t cnicos às necessidades da comunidade.

Três eixos norteiam
a proposta do CEP
1. ma formação pluralista, ue inclua todos
os discursos desenvolvidos no campo
conceitual freudiano. Reconhecemos
ue essa troca entre os discursos um
fen meno profundamente enri uecedor no
desenvolvimento de um referencial clínico
te rico singular e pr prio a cada su eito
analista. Assim, nossa tica deixa de estar
submetida ao poder de um dogma nico,
se a te rico, se a institucional.
2. A consideração da Psicanálise como
ci ncia independente, com seu pr prio
ob eto de estudos, não subordinada
a nenhum outro campo científico e,
conse uentemente, não sendo propriedade
de nenhuma ci ncia profissão corporação,
mas territ rio específico, re uerendo uma
formação pr pria.
3. A compreensão da formação
como a integração do instrumental
conceitual experiencial, ue capacite a
operar a escuta, não como atividade restrita
a um ofício (consult rio), mas levando em
conta ue seu ob eto de estudo está
presente em toda situação humana,
tornando a Psicanálise um instrumental
potencializador nas
diversas práticas sociais.
Ernesto Duvidovich
Walkiria Del Picchia Zanoni
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Caros colegas e amigos,
com muito prazer ue chega o momento
de compartilhar com voc s a programação
das atividades propostas para o ano de
2016.
Escrevo essas linhas em dias de
tempestades e turbul ncias políticas,
econ micas, tambores de guerra e at
notícias das conse u ncias das mudanças
climáticas chegando antes do previsto.
A proximidade dos iminentes riscos
das s rias crises sociais, políticas,
migrat rias e at das catástrofes
provocadas pelas mudanças climáticas faz
com ue n s, psicanalistas, se amos
obrigados a avançar no aprofundamento
de saberes e instrumentos para o cuidado
das novas manifestações do sofrimento
ue se tornam cada vez mais
desorganizadoras e complexas
do ue podemos tratar com as categorias
clássicas. Essa degradação tica
e a fragilização da organização psí uica e
social nos faz repensar os sentidos do
en uadre psicanalítico.
Enga ados em priorizar uma escuta
psicanalítica viva, ativa e comprometida
com a realidade hist rico social, incluímos
na nossa programação deste ano
tanto debates e discussões sobre essas
situações e as conse u ncias para a
clínica, como tamb m o aprofundamento
conceitual t cnico de temas cruciais
no aprimoramento de instrumentos
para enfrentar tais manifestações
contempor neas do sofrimento.

Por meio dos vários dispositivos,
temos a intenção de provocar avanços
instrumentais tanto para a uilo ue
enfrentaremos nos encontros com essas
manifestações nos consult rios uanto
para a uilo ue nos espera á e no futuro
nas nossas intervenções nas grupalidades,
instituições e outras aventuras clínicas.
Contamos com a excel ncia de colegas
dispostos a p r em discussão suas
pes uisas e práticas mais atuais e
esperamos continuar constituindo
untos esse fundamental espaço coletivo
de boas companhias , ue todos n s
precisamos para sustentar nossas
práticas clínicas.
uero agradecer sinceramente todos os
ue colaboraram com esta programação,
os membros das es uipes ue trabalharam
diretamente nas diversas etapas e todos
os amigos, colegas, supervisionandos,
alunos, ex alunos e outros ue a udaram
com as conversas e contribuições ao longo
da construção desse processo.
Ótimo ano para todos!
Ernesto Duvidovich

9
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coordenação
Ernesto Duvidovich
Walkiria Del Picchia Zanoni

1o e 2o semestres

ob etivos

CURSO DE
FORMAÇÃO
EM PSICANÁLISE

O curso de ormação em Psicanálise
pretende desenvolver um dispositivo de
escuta psicanalítica ue propicie a ação
clínica nas diversas práticas sociais.
Baseados na teoria freudiana e nas
diversas leituras dos principais autores
psicanalíticos, e com uma pedagogia ue
estimule o debate e sustente as diferenças,
buscaremos criar condições para ue
cada participante se aproprie do saber
psicanalítico de maneira singular.

10
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CURSO DE FORMAÇÃO EM PSICANÁLISE
conteúdo programático

início 2° semestre

1. Aula Teórica

15 de setembro
grupos de 5ª feira: Ciclo

CC
CC
CC
CC
CC
CC

O Conceitos undamentais
O
A ormação do u eito
O
Estruturas Clínicas
O V Estruturas Clínicas
OV
cnica Psicanalítica
O V A Clínica reudiana

2. Discussão Clínica
1 ano: Procedimentos Clínicos
2 ano: Reflexão Clínica
3 ano: upervisão e Atendimento Clínico

carga horária
anhã e oite

horários 2° semestre

2h

1h

1° semestre
outubro a março

2o ano

2h

1h

1h30

3o ano

2h

1h

1h30

2° semestre
abril a agosto

A profissionais das áreas da sa de e afins

preço
inscrição
R$ 395,00
matrícula
R$ 780,00

740 horas

mensalidade
R$ 780,00

requisitos

valor referente à mensalidade do Curso de ormação
em Psicanálise, incluindo 1 Curso Breve e 1 Evento anual.

raduação
ma entrevista individual
Duas entrevistas em grupo
Currículo atualizado

informações e inscrições
11 3864 2330 | 11 3865 0017

início 1° semestre
05 de abril
grupo de 3ª feira: Ciclo
06 de abril
grupos de 4ª feira: Ciclo

anhã e oite

horários 1° semestre
3a feira | 19h30 às 22h30
4ª feira | 9h às 12h ou 18h às 21h

12

seminário
clínico

1o ano

dirigido

carga horária total

discussão
clínica

inscrições

eminários Clínicos, eminários e ricos, Cursos
Breves, Eventos e Reuniões emáticas ou Debates

3 anos

aula
te rica

5a feira | 9h às 12h ou 18h às 21h

3. Participação

duração

atividades semanais

atividades anuais
atendimento
clínico
(optativo)

2h

seminário
te rico

curso
breve

evento

reunião temática
ou debate

6h

3h

4h

18h

6h

3h

6h

18h

6h

3h

6h

Obs.: O aluno poderá optar por fazer dois eminários e ricos de 18 horas cada obrigat rios
durante o 2o e o 3o ano de curso ou ap s concluir os seis ciclos.

Trabalho de conclusão de ciclo e monografia
obrigat ria a elaboração de um trabalho ao final de cada ciclo, com orientação institucional e, ao final do ltimo
ciclo, a elaboração de uma monografia articulando os trabalhos realizados durante os seis ciclos.

equipe de docentes
Adriana Casagrande: psic loga, psicanalista, membro
associada da ociedade Brasileira de Psicanálise de ão
Paulo ( BP P) e especialista em Psicoterapia Psicanalítica
pela niversidade de ão Paulo.
Alexandre Amaral: psicanalista pelo CEP, mestre em
istemas pelo E R , especialista em estão pela
niversidade ecnol gica ederal do Paraná (
PR),
engenheiro com complementação em Ar uitetura pela
P C
. embro da Rede de Atendimento
Clínica do CEP e da e uipe de riagem do CEP.
Aline Eugênia Camargo: psic loga, psicanalista, mestre
em Psicologia ocial pelo nstituto de Psicologia da P
( P P), membro do Departamento de Psicanálise do nstituto
edes apientiae e professora dos cursos de especialização
Psicossomática Psicanalítica e Psicopatologia Psicanalítica
e Clínica Contempor nea do mesmo nstituto. Autora do livro
obia , ed. Casa do Psic logo, e co organizadora do livro
iguras Clínicas do eminino no al Estar Contempor neo ,
Alonso, . ., urfin el, A. C. e Bre ton, D. . (orgs.),
ed. Escuta.
Amilton Pereira Aires Filho: psicanalista com formação pelo
CEP e aperfeiçoamento pelo nstituto edes apientiae,
membro da Rede de Pes uisa em Psicoses do rum do Campo
acaniano de ão Paulo, e analista da Rede de Atendimento
do CEP e do rum do Campo acaniano. graduado em
Engenharia e p s graduado em Administração de Empresas.
Andréa Carvalho: psicanalista, analista institucional, membro
do Departamento de Psicanálise do nstituto edes apientiae.
ntegra a e uipe t cnica do Pr a de da undação
et lio Vargas ( V P), organizadora do livro Psicanálise
Entrevista , ed. Estação iberdade, e docente do Curso de
ormação em Psicanálise do CEP.

Antonio Carlos Farjani: psicanalista, professor das
aculdades etropolitanas nidas (
), mestre em
Psicologia do Escolar e do Desenvolvimento umano
pela P e autor dos livros dipo Claudicante , ed. Edicon,
A inguagem dos Deuses , ed. ercur o, Psicanálise
e uantum , ed. Pl iade, e ist rios da ua. ma ábula
Bíblica Escrita nas Estrelas , ed. emus.
Antonio Geraldo de Abreu Filho: psic logo, psicanalista,
mestre pelo P P, doutor pelo etor de eurologia da
niversidade ederal de ão Paulo Escola Paulista de
edicina (
E P EP ), membro efetivo do Departamento
de ormação em Psicanálise do nstituto edes apientiae,
docente do curso undamentos da Psicanálise e sua Prática
Clínica, do mesmo nstituto, e do Curso de ormação em
Psicanálise do CEP. Coordenador do Pro eto ABrE A, tutor
pela Associação Brasileira de Esclerose ateral Amiotr fica
(ABrE A) da
E P. Docente do curso Cuidados ntegrativos
(
E P) e autor do livro Escolha Profissional: Consciente e
ou nconsciente , Vetor Editora.
Arnaldo Dominguez de Oliveira: psicanalista, fundador do
PRO E O E C ERA E A ... Psicanálise e ociedade e
conselheiro da Biblioteca Popular de ta uaciara, D. lida ,
tapecerica da erra.
Beatriz Viana Dória: psicanalista, membro da Rede
de Atendimento Psicanalítico Clínica do CEP
e da Associação de Psicoterapia Psicanalítica (APP).
Belinda Mandelbaum: psicanalista com formação na BP P,
doutora em Psicologia ocial pelo P P, livre docente em
Psicologia ocial pelo P P e coordenadora do aborat rio
de Estudos da amília da P. Autora dos livros Psicanálise
da amília , Coleção Clínica Psicanalítica, ed. Casa do
Psic logo, e rabalhos com amílias em Psicologia ocial ,
ed. Casa do Psic logo, e de diversos artigos em revistas
nacionais e estrangeiras.
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CURSO DE FORMAÇÃO EM PSICANÁLISE
Berenice Laus de Carvalho: psicanalista, psic loga,
especialista em eoria Psicanalítica pela P C P
e docente do Curso de ormação em Psicanálise do CEP.

Daniel Assunção Alencar: psic logo, psicanalista, mestre
em Psicologia Clínica pela P C P, e docente do Curso de
ormação em Psicanálise do CEP.

Berenice Neri Blanes: psic loga, psicanalista, membro efetivo
do Departamento de ormação em Psicanálise do nstituto
edes apientiae, professora de undamentos da Psicanálise
e sua Prática Clínica, curso de aperfeiçoamento do nstituto
edes apientiae vinculado ao Departamento de ormação
em Psicanálise.

Daniel Rodrigues Lirio: psicanalista, mestre em Psicologia
ocial pela P e professor universitário. Autor do livro
uspensão Corporal, ovas acetas da Alteridade na Cultura
Contempor nea , ed. Annablume, e de diversos artigos sobre
Psicanálise, Cultura e a de ental.

Carina Braga: psicanalista e analista institucional,
coordenadora de atendimento do cleo de Psicanálise
e Ação ocial ( uPA ).
Carlos Roberto Aricó: psi uiatra, psicanalista, publicou
dezenas de trabalhos científicos sobre Psicofarmacologia,
Psi uiatria, Psicanálise e ilosofia. Autor de vários livros,
entre os uais Os Caminhos da Ang stia , ed. emos, e
A Reflexão sobre a oucura e Ar ueologia da tica ,
ambos da cone Editora.
Carmen Lucia M. Valladares de Oliveira: psicanalista,
soci loga, co coordenadora e professora do Curso de
Especialização em eoria Psicanalítica da Coordenadoria
eral de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão da
P C P (CO EAE P C P), membro da oci t nternationale
d istoire de la Ps chiatrie et de la Ps chanal se e da
Associação niversitária de Pes uisa em Psicopatologia
undamental (A PP ). Autora de diversos artigos em
publicações nacionais e estrangeiras, e do livro
ist ria da Psicanálise. ão Paulo 1920 1969 , ed. Escuta.
Caterina Koltai: soci loga, psicanalista, professora no curso
de raduação e P s raduação em Ci ncias ociais da P C
P, e no curso de eoria Psicanalítica, da CO EAE da P C P.
Autora do livro Política e Psicanálise O Estrangeiro , e
organizadora do livro O Estrangeiro , ambos da ed. Escuta.
Christiane Deneno: psicanalista, especialista em atendimento
de crianças pelo CEP, pedagoga, especialista em educação do
deficiente mental pela niversidade Presbiteriana ac enzie,
especialista em Antroposofia na a de pela niversidade
de orocaba, membro da e uipe de triagem e coordenadora
regional da Rede de Atendimento Psicanalítico Clínica do CEP.
Claudia Costabile: psicanalista, psic loga e mestre pelo
P P, professora ad unta da niversidade Paulista (
P),
supervisora dos estágios Atendimento Clínico de Orientação
Psicanalítica e Psicodiagn stico .
Claudia Finamore: psic loga, psicanalista, com aprimoramento
em Psicologia ospitalar pela niversidade do Estado do
Rio de aneiro ( ER ), e especialista em Psicogeriatria pela
niversidade ederal do Rio de aneiro ( R ). embro
da e uipe de riagem e coordenadora regional da Rede de
Atendimento Psicanalítico Clínica do CEP.
Claudio E. M. Waks: psic logo pela niversidade de Calif rnia,
Ber ele ( A), psicanalista, mestre em Psicologia Clínica
pela P C P, membro do aborat rio de Psicopatologia
undamental do Departamento de Estudos P s raduados em
Psicologia Clínica da P C P e docente do Curso de ormação
em Psicanálise do CEP.
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Daniele John: psicanalista especialista pela niversidade
ederal do Rio rande do ul ( R ), mestre em Estudos
Psicanalíticos pela avistoc Clinic, de ondres, doutora em
Psicologia Clínica pela P C P e membro da Associação
Psicanalítica de Porto Alegre (APPOA). Autora do livro
Reinventar a Vida arrativa e Ressignificação na Análise ,
ed. deias
etras.
Davi Berciano Flores: psic logo, psicanalista, coordenador
de grupos e terapeuta do nstituto de Pes uisa e ospital Dia
A CA A , formado em Clínica das Psicoses, pelo mesmo
nstituto, e em Psicanálise pelo nstituto edes apientiae.
Durval Mazzei Nogueira Filho: psi uiatra, psicanalista,
mestre em Psi uiatria pelo ospital do ervidor P blico
Estadual ( PE), membro do Departamento de ormação em
Psicanálise do nstituto edes apientiae, e da eção ão
Paulo da Escola Brasileira de Psicanálise (EBP). , tamb m,
professor colaborador do nstituto de Psi uiatria do ospital
das Clínicas da aculdade de edicina da P ( C
P) e
autor do livro Psicanálise e edicina , ed. Escuta.
Edu Álvaro Manso Bastos: psic logo, psicanalista, mestre
pela aculdade de Economia e Administração da P
( EA P), supervisor em Clínica e especialista em Coaching
Psicodin mico. o formulador do m todo e autor do livro
Coaching Psicodin mico Breve a Psicanálise Aplicada
ao Desenvolvimento de estores .
Elizeth Andrade de Oliveira: psic loga e psicanalista.
Emília Estivalet Broide: psic loga, psicanalista, mestre em
a de P blica pela P, doutoranda do Programa de P s
raduação em Psicologia ocial da P C P, onde participa
do cleo de Psicanálise e Política. Professora do Curso de
ormação em Psicanálise do CEP, do Curso de P s raduação
em Psicossociologia da uventude e Políticas P blicas da
undação Escola de ociologia e Política de ão Paulo
( E P P), e da P s raduação em Psicanálise da aculdade
aguari na ( A ), consultora e supervisora na área da
a de e Assist ncia ocial. Coautora do livro A Psicanálise
em ituações ociais Críticas
etodologia Clínica e
ntervenções , ed. Escuta.
Enrique Mandelbaum: psicanalista, doutor pela aculdade de
ilosofia, etras e Ci ncias umanas da niversidade de ão
Paulo ( C
P) e autor do livro ranz af a: um udaísmo
na Ponte do mpossível , ed. Perspectiva.
Ernesto Duvidovich: psicanalista, analista institucional,
diretor do CEP, fundador e diretor presidente da O
uPA ,
organizador dos livros aternagem ma ntervenção
Preventiva em a de , Duvidovich E., inter . R., ed. Casa do
Psic logo, A upervisão na Clínica Psicanalítica , Duvidovich
E., oldenberg R., Via ettera Editora, e Diálogos sobre
ormação e ransmissão em Psicanálise , ed. agodoni.

Felipe Ferreira de Nichile: advogado, psic logo, psicanalista
formado pelo CEP e mestre em Psicologia Clínica pela P C P.
Felipe Lessa da Fonseca: psicanalista, doutor em Psicologia
Clínica pela P C P, líder de rupo de Pes uisa do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e ecnol gico (C P )
no aborat rio de a de ental Coletiva, da aculdade de
a de P blica da P, professor e supervisor clínico
do Curso de ormação em Psicanálise do CEP.
Gabriela Malzyner: psic loga e mestre em Psicologia Clínica
pela P C P, psicanalista pelo nstituto edes apientiae,
membro efetivo da Clínica de Estudos e Pes uisas em
Psicanálise da Anorexia e Bulimia (CEPPA ).
Glaucia Nagem de Souza: psic loga, psicanalista, membro da
Escola de Psicanálise dos runs do Campo acaniano (EP C
Brasil), do rum do Campo acaniano de ão Paulo ( C P)
e artista plástica.
Gustavo Dean Gomes: psicanalista, com especialização
em Psicoterapia Psicanalítica de Casal e amília e mestrando
em Psicologia Clínica na P C P, no cleo de
todo
Psicanalítico e ormações da Cultura.
Hamilton Frediani de Faria Corrêa: psicanalista,
atua no consult rio e nas empresas, conduzindo
processos de mudança de cultura, utilizando
a Psicanálise como instrumental.
Ignez Corrêa Dias: psic loga, psicanalista e supervisora
do atendimento clínico da niversidade ão arcos.
Jorge Broide: psicanalista e analista institucional, membro
da APPOA, psic logo, mestre em Psicologia pela P C CA P,
doutor em Psicologia ocial pela P C P, coordenador da
Coleção Práxis Psicanalítica, uruá editora e professor do
Curso de Psicologia da P C P. Coautor do livro A Psicanálise
em ituações ociais Críticas
etodologia Clínica e
ntervenções , ed. Escuta.
Julio César Nascimento: psicanalista, psic logo pela
niversidade de Brasília ( nB), com especialização
em eoria Psicanalítica pela CO EAE da P C P, mestre em
Psicologia Clínica pelo cleo de Estudos em Psicanálise
da P C P, professor e supervisor clínico do
Curso de ormação em Psicanálise do CEP.
Karin de Paula: praticante da Psicanálise, doutora
em Processos de ingularização pela P C P. Autora dos
livros $em obre a nclusão e o ane o do Dinheiro numa
Psicanálise , ed. Casa do Psic logo, Do Espírito da Coisa:
m Cálculo de raça obre o Percurso de uma Psicanálise ,
ed. Escuta, rabalhando com a Psicanálise: Dos Porta Dores
da Peste , na obra: Diálogos sobre ormação e ransmissão
em Psicanálise , ed. agodoni, e Clínica Psicanalítica das
euroses , rie Prática Clínica, ed. agodoni, entre vários
outros artigos publicados. Professora e supervisora em
universidades e em Curso de ormação em Psicanálise.
Katia Cristina Silva Forli Bautheney: psicanalista, pedagoga,
p s doutoranda em Psicologia no P P, mestre em Psicologia
da Educação pela P, doutora em Educação pela P, com
especialização em Psicopedagogia pelo nstituto edes
apientiae. em experi ncia na área de Educação, com
nfase em Psicologia Educacional, atuando principalmente

nos seguintes temas: Psicanálise, Educação, atendimento
psicopedag gico, psicopedagogia e dificuldades
de aprendizagem.
Laerte de Paula: psicanalista, acompanhante terap utico
e mestre em Psicologia Clínica pelo aborat rio de
Psicopatologia undamental da P C P. Coordenador
do etor de riagem do CEP e Coordenador Assistente
da Rede de Atendimento Clínica do CEP.
Marcella Monteiro de Souza e Silva: psic loga, psicanalista,
membro do Departamento de Psicanálise do nstituto
edes apientiae, membro da Comissão Editorial da
Revista Percurso , professora e supervisora do Curso de
Psicopatologia Contempor nea e Clínica Psicanalítica do
Departamento de Psicanálise do nstituto edes apientiae.
Marcelo Francisco de Mello: psic logo, psicanalista, mestre
em Psicologia Clínica e doutorando no Programa de Estudos
P s raduados em Psicologia Clínica da P C P. embro
pes uisador do aborat rio de Psicopatologia undamental
da P C P.
Maria Cristina Barbetta Mileo: psic loga, psicanalista, mestre
em Psicologia Clínica pela P C P, professora e supervisora
clínica no curso de Psicologia Clínica da niversidade
Anhembi orumbi.
Marianna Schontag: psic loga pela P C P, psicanalista
pelo nstituto edes apientiae, mestre em Psicologia
Clínica pelo cleo de Estudos em Psicanálise da P C P,
professora e supervisora clínica do Curso de ormação
em Psicanálise do CEP.
Marisa A. Belém: psicanalista, mestre em Psicologia Clínica
pela P C P e autora do livro ulher no Brasil ossas
arcas e itos. Ensaio de Psicanálise , ed. Escuta.
Marta Oddone: psicanalista com formação pelo CEP, membro e
coordenadora Regional da Rede de Atendimento
Psicanalítico Clínica do CEP e docente do Curso de ormação
em Psicanálise do CEP.
Monica Seincman: psicanalista, linguista, p s graduada pelo
Programa de P s raduação em Psicologia Clínica da P C P,
p s graduada em inanças pela V P, coordenadora do
cleo de Psicanálise com Crianças do CEP, supervisora da
Rede de Atendimento Psicanalítico Clínica do CEP e docente
do Curso de ormação em Psicanálise do CEP.
Nelson Cristini Júnior: psicanalista e mestre em Psicologia
Clínica pela P C P e docente do Curso de ormação em
Psicanálise do CEP.
Paulo Schiller: pediatra, psicanalista, professor convidado
do Curso de ntrodução à Psicanálise para Pediatras, do
nstituto edes apientiae. Autor do livro A Vertigem da
mortalidade: egredos, Doenças , ed. Cia. das etras.
oi, durante 12 anos, coordenador do erviço de Psicologia
e Psicanálise do Departamento de Oncologia Pediátrica
da
E P.
Regina Célia Cavalcante de Carvalho (Chu): psicanalista,
professora da P C P, membro do Departamento
de Psicanálise do nstituto edes apientiae.
acompanhante terap utica (A ) e ministra o curso
ntrodução ao Acompanhamento erap utico.
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CURSO DE FORMAÇÃO EM PSICANÁLISE
Ricardo Radin Bueno: psicanalista e mestre em ilosofia
pela P C P.
Ricardo Telles de Deus: psicanalista, doutor
em Psicologia pela P C CA P, mestre em Psicologia
Clínica pela P C P, p s graduado em eoria Psicanalítica
pela CO EAE da P C P, graduado em Psicologia pela
niversidade Presbiteriana ac enzie e docente do
Curso de ormação em Psicanálise do CEP. Editor associado
de artigos da seção ovimentos iterários , da Revista
atinoamericana de Psicopatologia undamental.
Rita Bícego Vogelaar: psicanalista, psic loga, engenheira,
mestre pela niversidade ederal do Paraná ( PR), docente
do Curso de ormação em Psicanálise do CEP, membro da
Escola de Psicanálise dos runs do Campo acaniano e do
rum do Campo acaniano de ão Paulo.
Roberto Girola: psicanalista, p s graduado em eoria
Psicanalítica pela niversidade ão arcos, licenciado em
ilosofia pelo Centro niversitário alesiano de ão Paulo
(
A ) e pela acoltá nterregionale di orino e ilano e
bacharel em eologia pela Pontifícia niversidade do atrão
(Roma). Autor dos livros A Psicanálise Cura ma ntrodução
à eoria Psicanalítica e Perguntas a um Psicanalista ,
ambos da editora deias
etras. Atuou, por 20 anos, como
editor e consultor editorial de várias editoras e participou,
por dois anos, do Pr mio abuti como urado.
Rodolpho Ruffino: psicanalista, professor universitário,
ensaísta e trabalha com a transmissão da Psicanálise.
raduado em Psicologia, p s graduado em ilosofia, cumpriu
Estudos Avançados em Estudos udaicos e mestre em
Psicologia pela P. Professor de eoria Psicanalítica e
upervisor Clínico no CEP. Psicanalista membro e associado
correspondente da APPOA, pes uisador do aborat rio
nterunidades de eoria ocial, ilosofia e Psicanálise
( atesfip
P), membro da oci t nternationale de
Ps chanal se et Philosophie ( PP) e integra o cleo
ão Paulo do Corpo reudiano. Como ensaísta, publicou, em
colet neas e revistas especializadas, diversos ensaios, dentre
os uais se sobressaiu uma s rie de 24 artigos publicados,
dedicados à redefinição, à luz da Psicanálise e do pensamento
lacaniano, da noção de adolesc ncia.
Rodrigo Blum: psicanalista, membro do Departamento
de Psicanálise do nstituto edes apientiae, atuando
no rupo de ransmissão e Estudos de Psicanálise,
e terapeuta da nstituição Pro etos erap uticos.

Sérgio Máscoli: psic logo formado pela aculdade Paulistana,
psicanalista com formação pelo CEP, mestre em Psicologia
pela niversidade ão arcos e sex logo pela aculdade
de edicina da P (
P). Atua no nstituto de Psi uiatria
do ospital das Clínicas Prosex e em clínica particular.
Silvana de Lourdes Grimaldi Martani Du Pasquier Nunes:
psic loga formada pelo nstituto nificado Paulista (
P),
psicanalista com formação pelo CEP, especialização em
Psicologia Clínica e ospitalar. Psic loga Clínica e ospitalar
da Clínica de Endocrinologia e etabologia e da Clínica de
Ortopedia e Artroscopia do ospital Benefic ncia Portuguesa
de ão Paulo, nas uais promove o atendimento psicoterápico
e faz o acompanhamento de pacientes ambulatoriais
e internados com transtornos alimentares, dist rbios
glandulares, diabetes e traumas. Docente da Resid ncia
dica em Endocrinologia do ospital Real Benefic ncia
Portuguesa de ão Paulo e autora de diversas publicações,
dentre os uais livros e artigos.

NÚCLEOS
DE FORMAÇÃO
PERMANENTE PRÁTICA CLÍNICA

Silvia Marina M. P. de Melo e Paiva: psic loga, psicanalista,
supervisora clínica, analista institucional com formação e
experi ncia em Psicossomática Psicanalítica e especificidades
da clínica com dependentes uímicos. , tamb m, docente do
Curso de ormação em Psicanálise do CEP.
Tatiana Monreal Cano: psicanalista, doutora em
Psicologia Clínica pelo nstituto de Psicologia da P
com a tese A eoria Pulsional reudiana à uz da eitura
de reen: ma Alternativa ao Biologismo ítico , mestre em
ilosofia pela
CA P, psic loga graduada pela
P C P, autora de artigos científicos, dentre eles,
O so da Einf hlung em reud no orizonte da
Dimensão ensível da Experi ncia Psicanalítica .

1o e 2o semestres

coordenação geral
Ernesto Duvidovich

Thais Garrafa: psicanalista com ormação pelo nstituto edes
apientiae, professora do Curso u eitos da Psicanálise da
CO EAE, da P C P. upervisora da clínica social do nstituto
erar e supervisora colaboradora do Pro eto Com ato , do
nstituto azendo ist ria.
Tiago Corbisier Matheus: psicanalista, doutor em Psicologia
ocial pela P C P, membro do Departamento de Psicanálise
do nstituto edes apientiae e professor da Escola de
Administração de Empresas de ão Paulo (EAE P
V).
Walkiria Del Picchia Zanoni: psicanalista, supervisora
institucional e diretora do CEP.

Campos de atuação:
1. Núcleo Psicanálise com Crianças
2. Núcleo Psicanálise e Psicoses
3. Núcleo Psicanálise em Instituições

Sérgio de Gouvêa Franco: psicanalista, doutor pela
niversidade Estadual de Campinas (
CA P) e p s doutor
em Psicologia Clínica pela P C P, membro do Departamento
de Psicanálise do nstituto edes apientiae, onde fez
formação em Psicanálise, membro da Associação niversitária
de Pes uisa em Psicopatologia undamental (A PP ),
professor do Curso de ormação em Psicanálise do CEP e
professor da P s raduação na undação Escola de Com rcio
lvares Penteado ( ECAP). Autor do livro: andrágoras,
Clínica Psicanalítica: reud e innicott , ed. Primavera,
em parceria com anoel Berlinc e arin ondrace , entre
outras publicações no país e exterior.
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NÚCLEOS DE FORMAÇÃO PERMANENTE - PRÁTICA CLÍNICA
A formulação dos cleos
conse u ncia de um longo período
de ensaios e experi ncias. Ela possui
antecedentes extensos e intensos ue
envolvem a participação de muitos
colegas ao longo de nossa hist ria.
A implantação dos cleos retoma esses
antecedentes com a intenção
de organizá los, contando agora com
os recursos de nossas condições atuais, e
de potencializar o espírito da produção de
uma escuta psicanalítica sensível
ao acontecimento social.
Assim, o ob etivo geral da constituição dos
cleos o de manter e desenvolver
parcerias para possibilitar a prática clínica
e seu aprimoramento para, por um lado,
sustentar meios de uma formação contínua
para os psicanalistas e, por outro, divulgar
e tornar acessível esse instrumento aos
diversos setores da população.
Propomos a prática clínica como elemento
gravitacional em torno
do ual se articulam os dispositivos
para instrumentalizá la, sustentá la e
aprimorá la: teoria e supervisões.

objetivos
Enga ar os participantes em práticas
clínicas específicas do campo de ação de
cada cleo, com o ob etivo de
aprendizado e aprimoramento da escuta
no tema do cleo e, tamb m, o de
oferecer um atendimento à população.
Amparar, fundamentar e aprimorar essa
prática por meio de uma estrutura te rico
t cnico metodol gica, mantendo
eminários e ricos e supervisões
específicas para cada cleo.
omentar a investigação, a pes uisa
e a produção de conhecimento pertinente
a cada campo proposto.
atividades
Cada n cleo se compõe de
uatro atividades:
1. Prática Clínica: 2 horas a 4 horas
semanais, de março a unho e de
agosto a dezembro
2. upervisões: 1 hora a 1h30
semanalmente, de março a unho
e de agosto a dezembro

Campos de atuação:

3. eminários e ricos específicos
para cada campo de trabalho

1. Núcleo Psicanálise com Crianças

4. Elaboração de um trabalho anual
sobre a prática clínica

2. Núcleo Psicanálise e Psicoses
3. Núcleo Psicanálise em Instituições

1. Núcleo Psicanálise com Crianças
coordenação
Monica Seincman

As atividades propostas nesse cleo,
abrangendo a teoria e a clínica, v m
como uma possibilidade de formação
continuada para a ueles ue se interessam
pelo atendimento de crianças e tamb m
para a ueles ue procuram ampliar as
possibilidades de escuta e atuação na
clínica em geral.

dirigido

objetivo

as inscrições são contínuas

Oferecer aos interessados no trabalho
com crianças uma possibilidade de
aprofundamento te rico e de prática
clínica, favorecendo o desenvolvimento da
escuta analítica e de um raciocínio clínico.

Obs.: o participante poderá compor carga horária total de 252 horas
em um ano de participação a participação renovável anualmente
e certificada pelo Centro de Estudos Psicanalíticos.

a psic logos, psi uiatras, psicanalistas, profissionais
das áreas da sa de, a alunos e ex alunos do Curso
de ormação em Psicanálise

requisitos
graduação, carta de intenção e currículo atualizado

início

preço
dez mensalidades de R$ 530,00
alunos do CEP: dez mensalidades de R$ 500,00

atividades
. Atendimento a pacientes. Poderá ser feito
nos consult rios particulares
ou na escola parceira E.E. Valentim entil.
. Participação em tr s eminários e ricos
específicos, de 18 horas cada:
O trabalho de luto e as vicissitudes
das relações de objeto, página 34.
A intervenção analítica com os pais
na análise de uma criança, página 44.
A intervenção com a primeira infância:
a Psicanálise na clínica interdisciplinar
com bebês, página 47.
3. upervisões em grupo com Monica Seincman
horário das supervisões
2ª feira | 20h às 22h
4. Elaboração de um trabalho anual
sobre a prática clínica

18

19

Untitled-1.pdf, page 1 @ Preflight - 15:08:10 - September 23, 2016 - PG-12

NÚCLEOS DE FORMAÇÃO PERMANENTE - PRÁTICA CLÍNICA
2. Núcleo Psicanálise e Psicoses

3. Núcleo Psicanálise em Instituições

coordenação

coordenação

José Waldemar Thiesen Turna

Walkyria Coutinho Spinelli

O Centro de Estudos Psicanalíticos,
em parceria com o ospital Psi uiátrico
ossa enhora de átima e com o ospital
Psi uiátrico ão oão de Deus, amplia seu
campo de atuação te rico clínico e oferece
vagas para o trabalho voluntário, estágio
clínico, aos interessados no trabalho
terap utico com pacientes internados.
Esse estágio se orientará pelo trabalho
em grupos terap uticos, atendimentos
individuais semanais e apresentações
de casos de pacientes no ospital.
objetivo
A proposta do cleo articular a
apreensão das categorias ue ustifi uem
uma elaboração conceitual sobre as
manifestações e origens das psicoses
com a experi ncia empírica em
atendimento a pacientes internados.
atividades
1. Atendimento a pacientes no ospital Psi uiátrico
ossa enhora de átima e ospital Psi uiátrico
ão oão de Deus com fre u ncia de, no mínimo,
uma manhã por semana.
2. Participação na atividade de Apresentações de
Pacientes , no ospital Psi uiátrico ossa
enhora de átima e no ospital Psi uiátrico ão
oão de Deus com especialistas de
várias instituições.

3. Participação em tr s eminários e ricos
específicos, de 18 horas cada:
• Condições fundamentais à compreensão
de estrutura psíquica, página 35.
• Problemáticas psicopatológicas na infância A constituição infantil, diferenciações entre
psicose e autismo, página 45.
• Diversos modos de lida e tratamento
com pacientes psicóticos, página 48.
4. upervisões em grupo com
Patrícia Bouças Apparecido
horários das supervisões
2ª feira | 19h às 20h ou
4ª feira | 17h às 18h
5. Elaboração de um trabalho anual
sobre a prática clínica

dirigido
a psic logos, psi uiatras, psicanalistas,
profissionais das áreas da sa de, a alunos e
ex alunos do Curso de ormação em Psicanálise

requisitos
graduação, carta de intenção e currículo atualizado

início
as inscrições são contínuas
Obs.: as inscrições são contínuas, o participante poderá
compor carga horária total de 252 horas em um ano de participação.
A participação renovável anualmente e certificada pelo
Centro de Estudos Psicanalíticos.

preço
dez mensalidades de R$ 530,00
alunos do CEP: dez mensalidades de R$ 500,00
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A partir da parceria entre o Centro de
Estudos Psicanalíticos e o cleo de
Psicanálise e Ação ocial ( uPA
www.nupas.org.br), O
ue trabalha
com su eitos em situação de vulnerabilidade
social atuando unto a várias instituições
sociais, propomos uma formação ue
instrumentalize a escuta clínica
nesse campo.
objetivo
ormar profissionais capacitados para
o trabalho com grupos em instituições.
A proposta sustentar essa formação
na experi ncia prática e no estudo das
teorias da Psicanálise de grupos e da
análise institucional. O trabalho se dá a
partir da participação em uma das e uipes
dos pro etos ue desenvolvemos unto a
cuidadores e usuários das instituições.
atividades
. Participação em e uipe de atendimentos nas
instituições, duas horas semanais: Pro eto EA ,
Pro eto ão artinho, Pro eto CRAV , Pro eto amília
em oco, Pro eto Bom Par, Pro eto E. E. Valentim entil
e Pro eto arta igueira. A escolha do pro eto será
decidida em função dos horários e das vagas
disponíveis de cada pro eto em encontro com
al ria Coutinho pinelli
. Participação em dois eminários e ricos
específicos, de 18 horas cada:
• Violências e Psicanálise: debates contemporâneos,
página 41.

3. Participação em supervisões semanais em uma das
e uipes. O horário dependerá da escolha do pro eto
horários das supervisões
3ª feira
Pro eto EA 17h às 19h
5ª feira
Pro eto ão artinho 10h30 às 11h30
Pro eto CRAV 11h30 às 12h30
Pro eto amília em oco 12h30 às 13h30
Pro eto Bom Par 13h30 às 14h30
Pro eto E. E. Valentim entil 14h30 às 15h30
Pro eto arta igueira 17h30 às 18h30
Supervisores | Ernesto Duvidovich, Virginia orrecillas
de lhoa e al ria Coutinho pinelli
4. Elaboração de um trabalho anual
sobre a prática clínica

dirigido
a psic logos, psi uiatras, psicanalistas, profissionais
das áreas da sa de, alunos, ex alunos do Curso de
ormação em Psicanálise e profissionais interessados
no trabalho com grupos nas instituições

requisitos
graduação, carta de intenção e currículo atualizado

início
as inscrições são contínuas
Obs.: o participante poderá compor carga horária total de 216 horas
em um ano de participação a participação renovável anualmente e
certificada pelo Centro de Estudos Psicanalíticos.

preço
dez mensalidades de R$ 210,00
alunos do CEP: dez mensalidades de R$ 180,00

• A clínica em face da dimensão sócio-política
do sofrimento, página 50.
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Por ue sempre o supervisionando uem
apresenta o caso e não o supervisor

1o e 2o semestres

SEMINÁRIOS
CLÍNICOS
coordenação
Ernesto Duvidovich
Walkiria Del Picchia Zanoni

A proposta desta atividade inverter as
posições do supervisor e do supervisionando,
uestionando se a verticalidade ue está
implícita nesse ritual. Constatamos ue
analistas com uma mesma formação te rica
e ou institucional podem, na prática clínica,
atuar de formas extremamente diferentes.
Os seminários são dirigidos a profissionais
com experi ncia clínica, tendo como ob etivo
o aprimoramento da escuta e o
amadurecimento de um estilo pr prio.
Os expositores são analistas experientes,
docentes do CEP e convidados.
rata se de um diálogo sobre a experi ncia
clínica de cada um, por meio de um caso.
ão se propõe um estudo de caso nos
padrões clássicos, mas um estudo da
clínica do analista .
O ue se pretende privilegiar com essa
metodologia a problematização da clínica de
cada analista e não enfatizar o caso clínico.
nteressa nos aproximar de suas uestões
cotidianas: suas prioridades, preocupações,
problemas na clínica, enfim, uestões ue de
fato permitam entender o trabalho do analista.
ão tr s encontros com cada analista
convidado. os dois primeiros, o analista
convidado faz sua exposição de caso e discute
com o grupo. o terceiro encontro, um membro
voluntário do grupo apresenta um caso.
Os supervisionandos são convidados a
participar dessa experi ncia uestionando
preconceitos, dogmas e idealizações para,
por meio dessas discussões, enri uecer o
descobrimento de suas pr prias clínicas.
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dirigido

horários

Psicanalistas convidados

a profissionais com prática clínica,
ex alunos, alunos do Curso de ormação
em Psicanálise, dos cleos de
ormação Permanente Prática Clínica e
membros da Rede de Atendimento
Clínica do CEP.

grupos de 2a feira
15h30 às 17h, 17h30 às 19h, 19h às 20h30 ou
20h30 às 22h

Adriana Barbosa Pereira: psic loga pela niversidade
ederal de inas erais (
), psicanalista, doutora e
mestre pelo nstituto de Psicologia da P, especialista em
ratamento e Escolarização de Crianças com ranstornos
lobais do Desenvolvimento ( D) ugar de Vida , P P.
docente do Programa Rede ampa a de ental da nf ncia
e Adolesc ncia, na Prefeitura de ão Paulo. Coordena grupos
de leitura da obra de Andr reen e analista do rupo de
Arte e Psicanálise do Espaço Brasileiro de Estudos
Psicanalíticos (EBEP P).

início
1 semestre
29 de janeiro
grupos de 6ª feira
11 de fevereiro
grupos de 5ª feira
15 de fevereiro
grupos de 2ª feira

grupos de 3a feira
15h30 às 17h ou 20h30 às 22h
grupo de 4a feira
15h30 às 17h
grupos de 5a feira
14h às 15h30, 19h às 20h30 ou 20h30 às 22h
grupos de 6a feira
9h às 10h30, 10h30 às 12h ou 14h às 15h30
duração
atividade contínua

16 de fevereiro
grupos de 3ª feira

preço

17 de fevereiro
grupo de 4ª feira

R$ 350,00

2 semestre
1º de agosto
grupos de 2ª feira
02 de agosto
grupos de 3ª feira
03 de agosto
grupo de 4ª feira
04 de agosto
grupos de 5ª feira
05 de agosto
grupos de 6ª feira

inscrição

mensalidade
R$ 350,00
alunos do CEP: R$ 290,00

Adriana Casagrande: psic loga, psicanalista, membro
associada da ociedade Brasileira de Psicanálise de ão
Paulo ( BP P) e especialista em Psicoterapia Psicanalítica
pela niversidade de ão Paulo.
Adriana Grosman: psicanalista, membro do departamento
de Psicanálise do nstituto edes apientiae, mestre em
Psicologia Clínica pela P C P, com a tese Os entidos da
Paixão: um Estudo de Psicopatologia undamental .
Alessandra Affortunati M. Parente: psicanalista e doutora
em Psicologia ocial pelo P P, psic loga pela P C P e
bacharel em ilosofia pela
C
P. Atualmente, trabalha
em seu consult rio com adultos e crianças e ministra aulas de
Psicanálise e Filosofia no curso de Psicologia da
P.
amb m tem publicado artigos ue estabelecem uma
interface entre Arte, Psicanálise e Filosofia.
Alessandra Cassia Leite Barbieri: psic loga pela P C P,
psicanalista, professora da CO EAE da P C P, professora
de cursos de extensão do Departamento Psicanálise com
Crianças, do nstituto edes apientiae e membro do mesmo
Departamento.
Alice Beatriz Barretto Izique Bastos: psicanalista formada
pelo nstituto de Pes uisas em Psicanálise ( PP), doutora
em Psicologia da Educação pela P, pes uisadora s nior
do cleo de Pes uisa em Psicanálise e Educação da
P ( PPE), professora e supervisora do curso de P s
raduação lato sensu em Psicopedagogia da niversidade
etodista de ão Paulo ( E P). Autora do livro
A Construção da Pessoa em allon e a Constituição do
u eito em acan , ed. Escuta, 2a edição, 2015, coautora do
livro enri allon Psicologia e Educação , ed. o ola, e
autora do livro
allon e V gots
Psicologia e Educação ,
publicado pela ed. o ola.
Aline Eugênia Camargo: psic loga, psicanalista, mestre
em Psicologia ocial pelo nstituto de Psicologia da P
( P P), membro do Departamento de Psicanálise do nstituto
edes apientiae e professora dos cursos de especialização
Psicossomática Psicanalítica e Psicopatologia
Psicanalítica e Clínica Contempor nea do mesmo nstituto.
Autora do livro obia , ed. Casa do Psic logo, e co
organizadora do livro iguras Clínicas do eminino no al
Estar Contempor neo , Alonso, . ., urfin el, A. C. e Bre ton,
D. . (orgs., ed. Escuta).

Ana Maria Soares: psic loga clínica, professora do
Curso de Psicossomática Psicanalítica de nstituto edes
apientiae e membro do Pro eto de Atendimento
e Pes uisa em Psicossomática do mesmo nstituto.
Ana Paula Pires: psicanalista, mestre em Psicologia Clínica
pelo P P, membro do rum do Campo acaniano ão Paulo
( C P), terapeuta de família pelo nstituto de erapia amiliar
de ão Paulo (
P).
Andréa Carvalho: psicanalista, analista institucional, membro
do Departamento de Psicanálise do nstituto edes apientiae.
ntegra a e uipe t cnica do Pr a de da undação
et lio Vargas ( V P), organizadora do livro Psicanálise
Entrevista , ed. Estação iberdade, e docente do Curso de
ormação em Psicanálise do CEP.
Andrea Menezes Masagão: psicanalista, doutora em
Psicologia Clínica pela P, p s doutora em inguística pela
CA P, membro pes uisadora do Centro de Pes uisas
Outrarte, entre Psicanálise e Arte da
CA P. Autora do livro
abitats , ed. ercado de etras, e diretora do documentário:
O ero ão Vazio , V Cultura.
Antonio Carlos Farjani: psicanalista, professor das aculdades
etropolitanas nidas (
), mestre em Psicologia do
Escolar e do Desenvolvimento umano pela P e autor dos
livros dipo Claudicante , ed. Edicon, A inguagem dos
Deuses , ed. ercur o, Psicanálise e uantum , ed. Pl iade,
e ist rios da ua. ma ábula Bíblica Escrita nas Estrelas ,
ed. emus.
Antonio Geraldo de Abreu Filho: psic logo, psicanalista,
mestre pelo P P, doutor pelo etor de eurologia da
niversidade ederal de ão Paulo Escola Paulista de
edicina (
E P EP ), membro efetivo do Departamento
de ormação em Psicanálise do nstituto edes apientiae,
docente do curso undamentos da Psicanálise e sua Prática
Clínica, do mesmo nstituto, e do Curso de ormação em
Psicanálise do CEP. Coordenador do Pro eto ABrE A, tutor
pela Associação Brasileira de Esclerose ateral Amiotr fica
(ABrE A) da
E P. Docente do curso Cuidados ntegrativos
(
E P) e autor do livro Escolha Profissional: Consciente e
ou nconsciente , Vetor Editora.
Antonio Sérgio Gonçalves: educador e psicanalista,
especialista em armacodepend ncias pelo Programa de
Orientação e Atendimento a Dependentes (PROAD
E P),
membro efetivo do Departamento ormação em Psicanálise do
nstituto edes apientiae. estre em Psicologia e Educação
pela aculdade de Educação da P ( E P) e coordenador
do Centro de Atenção Psicossocial lcool e Drogas
CAP AD Centro.
Armando Colognese Júnior: psic logo, psicanalista,
professor e supervisor do Departamento de ormação
em Psicanálise do nstituto edes apientiae.
Autor do livro A rama do E uilíbrio Psí uico , ed. Rosari, e
coautor do livro abores nconscientes , ed. á.

Ana Karina Pena: psic loga, psicanalista e especialista em
depend ncia uímica pela nB.
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Arnaldo Dominguez de Oliveira: psicanalista, fundador do
PRO E O E C ERA E A ... Psicanálise e ociedade e
conselheiro da Biblioteca Popular de ta uaciara, D. lida ,
tapecerica da erra.
Berenice Laus de Carvalho: psicanalista, psic loga,
especialista em eoria Psicanalítica pela P C P e docente do
Curso de ormação em Psicanálise do CEP.
Berenice Neri Blanes: psic loga, psicanalista, membro efetivo
do Departamento de ormação em Psicanálise do nstituto
edes apientiae, professora de undamentos da Psicanálise
e sua Prática Clínica, curso de aperfeiçoamento do nstituto
edes apientiae vinculado ao Departamento de ormação em
Psicanálise.
Berta Hoffmann Azevedo: psic loga, psicanalista, mestre
em Psicologia Clínica pela P C P, professora universitária,
membro filiado do nstituto de Psicanálise Durval arcondes
da BP P. Autora do livro Crise Pseudoepil ptica , Coleção
Clínica Psicanalítica, ed. Casa do Psic logo.
Camila Vergara Lopes Gomes Silva: psicanalista, psic loga
pela P C P, especialista em Psicologia Clínica, especialista
em Psicanálise e inguagem e Psicopatologia pela CO EAE
da P C P, formação psicanalítica pelo Espaço Psicanálise e
supervisora clínica.
Carlos Livieres: psic logo pelo P P, psicanalista com
especialização pelo Departamento de Psicanálise do nstituto
edes apientiae, coordenador de grupos na instituição
Pro etos erap uticos e membro do Espaço Brasileiro de
Estudos Psicanalíticos.
Cássio Augusto Mattar Ferreira: cidadão brasileiro
e psicanalista.
Celi Cavallari: psic loga, psicanalista e mestre em Psicologia
Clínica pela P C P. em participado de vários trabalhos em
prevenção, tratamento, pes uisa e redução de danos nas
áreas de sexualidade, V A D , drogas e desenvolvimento
psicossocial. diretora da Delfos Previne, membro da
Associação de Prevenção e ratamento da A D (AP A),
da enos nternacional, vice presidente da Associação
Brasileira ultidisciplinar de Estudos sobre Drogas (ABRA D)
e conselheira da Rede Brasileira de Redução de Danos e
Direitos umanos (RED C). Participou do pro eto Criança
Esperança em parceria com o grupo ou da Paz, e ex
conselheira dos Conselhos Regional de Psicologia e Estadual
de Entorpecentes de ão Paulo.
Clara Regina Rappaport: psic loga, psicanalista, mestre em
Psicologia do Escolar pela P, autora e coordenadora de
vários artigos e livros nas áreas de Psicologia e Psicanálise,
dentre os uais a
rie Psicologia do Desenvolvimento ,
Adolesc ncia: Abordagem Psicanalítica e Psicanálise:
ntrodução à Práxis reud e acan , todos da editora EP , e
Encarando a Adolesc ncia , da editora tica.
Clarissa Silbiger Ollitta: psic loga, psicanalista,
psicossomatista, coordenadora e professora do Curso de
Aperfeiçoamento Por ue adoecemos A hist ria ue
se oculta no corpo e do Curso de Extensão A rama da
Obesidade , no nstituto edes apientiae. Coordena o
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Programa de Estudos e ratamento do Obeso (PRE O) na
Clínica do nstituto edes apientiae. Atende em consult rio e
administra grupos de estudo em Psicossomática Psicanalítica.

reudiana: Especificidades e Afinidades
ed. nimarco, e Depressão , Coleção Clínica
Psicanalítica, ed. Casa do Psic logo.

Claudia Costabile: psicanalista, psic loga e mestre pelo
P P, professora ad unta da niversidade Paulista (
P),
supervisora dos estágios Atendimento Clínico de Orientação
Psicanalítica e Psicodiagn stico .

Daniel Migliani Vitorello: psicanalista, doutor em Psicologia
Clínica pela P e pela niversit Paris V , membro e
supervisor clínico no psiA aborat rio de Pes uisa e
ntervenções em Psicanálise do P C P P e autor do livro
antenha Dist ncia: o maginário Obsessivo de elson
Rodrigues , ed. Annablume.

Claudio Bastidas: psicanalista, doutor em Psicologia
Clínica pela P C P, professor da niversidade Presbiteriana
ac enzie e membro do aborat rio de Pes uisa sobre o
Desenvolvimento Psí uico e a Criatividade em Diferentes
Abordagens Psicoterápicas ( APECR
P). Autor de
cinco livros, dentre eles Clínica Psicodin mica: Olhares
Contempor neos (Organizado com antuza Cavalini),
Vetor Editora.
Claudio Cesar Montoto: psicanalista lacaniano, doutor em
Comunicação e emi tica pela P C P, professor do Curso
de Especialização em emi tica Psicanalítica Clínica da
Cultura da CO EAE, da P C P e professor do Curso de
Especialização em Comunicação nterna na AAP P. autor
de vários livros, entre os uais Ou o Amor ão Existe ou
m
nevitável E uívoco , ed. Prel dio, e Amor. etáfora Eterna ,
ed. Bluecom. em artigos publicados no Brasil, na Argentina,
em Portugal e nos E A.
Claudio E. M. Waks: psic logo pela niversidade de Calif rnia,
Ber ele ( A), psicanalista, mestre em Psicologia Clínica
pela P C P, membro do aborat rio de Psicopatologia
undamental do Departamento de Estudos P s raduados em
Psicologia Clínica da P C P e docente do Curso de ormação
em Psicanálise do CEP.
Cristiana Rodrigues Rua: psic loga e psicanalista, mestre
em Psicologia Clínica pelo P P, título de especialista em
Psicologia ospitalar pelo Conselho ederal de Psicologia
(C P), membro do pro eto de atendimento e pes uisa em
Psicossomática Psicanalítica da Clínica Psicol gica do
nstituto edes apientiae. Professora convidada do Curso de
ntrodução à Psicossomática Psicanalítica no nstituto edes
apientiae e co organizadora da Colet nea Psicanálise e
Psicossomática Casos Clínicos, Construções , ed. Escuta.
Cristina A. P. Franch: psicanalista, membro do Departamento
de Psicanálise do nstituto edes apientiae, membro filiado
da BP P, coordenadora do cleo de ransmissão e
nvestigação Pro etos erap uticos.
Daisy Wajnberg: psicanalista, mestre em Comunicação e
emi tica pela P C P, doutora em íngua ebraica, iteratura
e Cultura udaica pela P. Autora dos livros ardim dos
Arabescos ma eitura das il e ma oites , mago
Editora, e osto da losa: Esa e ac na radição udaica ,
ed. umanitas.
Daniel Assunção Alencar: psic logo, psicanalista, mestre
em Psicologia Clínica pela P C P, e docente do Curso de
ormação em Psicanálise do CEP.
Daniel Delouya: psicanalista, membro efetivo e professor da
ociedade Brasileira de Psicanálise de ão Paulo ( BP P).
Autor de vários livros, entre os uais, orções na Razão

Daniel Rodrigues Lirio: psicanalista, mestre em Psicologia
ocial pela P e professor universitário. Autor do livro
uspensão Corporal, ovas acetas da Alteridade na Cultura
Contempor nea , ed. Annablume, e de diversos artigos sobre
Psicanálise, Cultura e a de ental.
Daniele John: psicanalista especialista pela niversidade
ederal do Rio rande do ul ( R ), mestre em Estudos
Psicanalíticos pela avistoc Clinic, de ondres, doutora em
Psicologia Clínica pela P C P e membro da Associação
Psicanalítica de Porto Alegre (APPOA). Autora do livro
Reinventar a Vida arrativa e Ressignificação na Análise ,
ed. deias
etras.
Davi Berciano Flores: psic logo, psicanalista, coordenador
de grupos e terapeuta do nstituto de Pes uisa e ospital Dia
A CA A , formado em Clínica das Psicoses, pelo mesmo
nstituto, e em Psicanálise pelo nstituto edes apientiae.
David Calderoni: psicanalista, membro do Departamento
de Psicanálise do nstituto edes apientiae e p s doutor
pelo P P.
David Levy: psicanalista e psic logo clínico formado
pela P C P e pela niversidade de Paris. Al m da clínica
psicanalítica, trabalhou em ambulat rios e com dependentes
de drogas. oi professor universitário, e tem artigos publicados
sobre . acan, P artre e Paul Ricoeur.
Denise Salomão Goldfajn: p s doutoranda em Psicologia
Clínica pela P, doutora em Psicologia Clínica pela
assachusetts chool of Professional Ps cholog ( A),
membro da BP P e da BPR . embro do nternational
Association of Relational Ps choanal sis and Ps chotherap
( ARPP), colaboradora do aborat rio de Pes uisas e
ntervenções em Psicanálise do Departamento de Psicologia
Clínica da P (P C P P) psiA. upervisora clínica e atende
crianças, adolescentes e adultos em prática privada.
Dirce Maria Desgualdo: psic loga e psicanalista, especialista
no atendimento à inf ncia pelo rupo de Estudos de
Psi uiatria, Psicologia e Psicoterapia da nf ncia ( EPPP )
e Centro de Estudos das Relações ãe, Beb , amília.
upervisora clínica e institucional e tamb m mant m grupos
de estudo das ideias de lein e Bion, al m de desenvolver
trabalho em consult rio particular desde 1988.
Durval Mazzei Nogueira Filho: psi uiatra, psicanalista,
mestre em Psi uiatria pelo ospital do ervidor P blico
Estadual ( PE), membro do Departamento de ormação em
Psicanálise do nstituto edes apientiae, e da eção ão
Paulo da Escola Brasileira de Psicanálise (EBP). , tamb m,
professor colaborador do nstituto de Psi uiatria do ospital
das Clínicas da aculdade de edicina da P ( C
P)
e autor do livro Psicanálise e edicina , ed. Escuta.

Edu Álvaro Manso Bastos: psic logo, psicanalista, mestre
pela aculdade de Economia e Administração da P
( EA P), supervisor em Clínica e especialista em Coaching
Psicodin mico. o formulador do m todo e autor do livro
Coaching Psicodin mico Breve a Psicanálise Aplicada
ao Desenvolvimento de estores .
Eduardo Fraga de Almeida Prado: graduado em Direito e
Psicologia, tem formação em Psicanálise pelo CEP e formação
em Psicanálise com Crianças pelo nstituto edes apientiae.
Especialista em Psicologia Clínica pelo CRP P e em eoria
Psicanalítica pela P C P. estre e doutorando em Psicologia
Clínica pela P C P e professor da aculdade de Psicologia
da niversidade Presbiteriana ac enzie.
Elcio Gonçalves de Oliveira Filho: psic logo clínico
e psicanalista, membro do Departamento de Psicanálise
do nstituto edes apientiae, onde participa como
coordenador de eminários do rupo de ransmissão
e Estudos de Psicanálise ( EP), como interlocutor
dos rupos de Pes uisa e ntervenção Psicanálise
e Contemporaneidade e do rupo Crenças e a
Constituição do u eito Psí uico , do Pro eto aborar
a de do rabalhador, e colabora com a Revista Percurso.
Eliane Michelini Marraccini: psic loga, psicanalista, mestre
e doutora em Psicologia Clínica pela P C P, professora
e supervisora do Curso de ormação em Psicanálise do
Departamento de ormação em Psicanálise do nstituto edes
apientiae, e membro da Associação niversitária de Pes uisa
em Psicopatologia undamental. Autora do livro Encontro de
ulheres ma Experi ncia Criativa no eio da Vida , ed.
Casa do Psic logo, organizadora da colet nea O Eu em Ruína:
Perda e al ncia Psí uica , e co organizadora da colet nea
imites de Eros , ambos da Primavera Editorial.
Elisa Maria Parahyba Campos: psic loga, psicanalista, mestre
e doutora em Psicologia Clínica pelo P P, orientadora
de mestrado e doutorado no Programa de P s raduação
em Psicologia Clínica da P, criadora e coordenadora do
aborat rio Chronos Centro umanístico de Recuperação em
Oncologia e a de.
Elisabeth Antonelli: psic loga, psicanalista, mestre em
Psicologia Clínica pela P C P, membro do Departamento de
Psicanálise do nstituto edes apientiae, membro associada
da BP P, professora da CO EAE da P C P e autora do livro
Os entimentos do Analista: A Contratransfer ncia em Casos
de Difícil Acesso , ed. agodoni.
Elizeth Andrade de Oliveira: psic loga e psicanalista.
Emília Estivalet Broide: psic loga, psicanalista, mestre em
a de P blica pela P, doutoranda do Programa de P s
raduação em Psicologia ocial da P C P, onde participa
do cleo de Psicanálise e Política. Professora do Curso de
ormação em Psicanálise do CEP, do Curso de P s raduação
em Psicossociologia da uventude e Políticas P blicas da
undação Escola de ociologia e Política de ão Paulo
( E P P), e da P s raduação em Psicanálise da aculdade
aguari na ( A ), consultora e supervisora na área da
a de e Assist ncia ocial. Coautora do livro A Psicanálise
em ituações ociais Críticas
etodologia Clínica e
ntervenções , ed. Escuta.
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Enrique Mandelbaum: psicanalista, doutor pela aculdade de
ilosofia, etras e Ci ncias umanas da niversidade de ão
Paulo ( C
P) e autor do livro ranz af a: um udaísmo
na Ponte do mpossível , ed. Perspectiva.
Ernesto Duvidovich: psicanalista, analista institucional,
diretor do CEP, fundador e diretor presidente da O
uPA ,
organizador dos livros aternagem ma ntervenção
Preventiva em a de , Duvidovich E., inter . R., ed. Casa do
Psic logo, A upervisão na Clínica Psicanalítica , Duvidovich
E., oldenberg R., Via ettera Editora, e Diálogos sobre
ormação e ransmissão em Psicanálise , ed. agodoni.
Fábio Riemenschneider: psicanalista, professor da
niversidade Estadual de inas erais ( E ). Autor do livro
Da isteria... para Al m dos onhos , ed. Casa do Psic logo.
Fátima Milnitzky: psic loga, psicanalista, mestre em
Psicologia Clínica pela niversidade ão arcos, membro do
Departamento de Psicanálise do nstituto edes apientiae
e supervisora da Rede Clínica do aborat rio de Psicanálise
ac ues acan do P P. Organizadora e coautora dos
livros Desafios da Clínica Psicanalítica na Atualidade e
arcisismo: O Vazio na Cultura e a Crise de entido e
diretora da Coleção Debate Psicanalítico, todos da Dimensão
Editora.
Felipe Lessa da Fonseca: psicanalista, doutor em Psicologia
Clínica pela P C P, líder de rupo de Pes uisa do Conselho
acional de Desenvolvimento Científico e ecnol gico
(C P ) no aborat rio de a de ental Coletiva, da
aculdade de a de P blica da P, professor e supervisor
clínico do Curso de ormação em Psicanálise do CEP.
Flávia Blay Levisky: psicanalista, mestre em Psicologia ocial
pelo P P, psic loga pela P C P, membro do Departamento
Psicanálise com Crianças do nstituto edes apientiae e
do rupo Acesso Estudos, ntervenções e Pes uisa sobre
Adoção da Clínica Psicol gica do mesmo nstituto.
Francesca Maria Ricci: psicanalista, com formação em
Psicanálise pelo CEP e pelo nstituto edes apientiae.
embro filiado do nstituto Durval arcondes da ociedade
Brasileira de Psicanálise de ão Paulo ( BP P).
Gabriela Malzyner: psic loga e mestre em Psicologia Clínica
pela P C P, psicanalista pelo nstituto edes apientiae,
membro efetivo da Clínica de Estudos e Pes uisas em
Psicanálise da Anorexia e Bulimia (CEPPA ).
Gina Tamburrino: psic loga, psicanalista, doutora em
Psicologia Clínica pela P C P. embro efetivo do
Departamento de Psicanálise do nstituto edes apientiae,
coordenadora e professora do curso de Aperfeiçoamento
do mesmo nstituto, Para Al m da Contratransfer ncia:
o Analista mplicado . Autora do livro Escutando com
magens , Vetor Editora, e coautora dos livros Bion em ove
ições e Balint em ete ições , ed. Escuta.
Giovanna Bartucci: psicanalista, professora doutora em
eoria Psicanalítica pela niversidade ederal do Rio de
aneiro ( R ), com formação em Est tica da Recepção
(Bates College, E A). Autora de Onde udo Acontece
Cultura e Psicanálise no culo
(Pr mio abuti, 2014),
ed. Civilização Brasileira, e ragilidade Absoluta Ensaios
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obre Psicanálise e Contemporaneidade , ed. Planeta, entre
outros. Ex membro efetivo do Departamento de Psicanálise
do nstituto edes apientiae, crítica filiada à Associação
Brasileira de Críticos de Arte (ABCA P) e membro associada
da odern anguage Association ( A, E A), idealizadora
e organizadora da coleção Psicanálise e Est ticas de
ub etivação , ed. mago. raduções de ensaios seus foram
publicadas na rança, na B lgica, no Canadá e na Argentina.
Glaucia Nagem de Souza: psic loga, psicanalista, membro da
Escola de Psicanálise dos runs do Campo acaniano (EP C
Brasil), do rum do Campo acaniano de ão Paulo ( C P)
e artista plástica.
Gonçalo Moraes Galvão: fil sofo, psicanalista, especialista
em Ci ncia Política, mestre em Psicologia Clínica e membro
do rum do Campo acaniano de ão Paulo e da Escola de
Psicanálise dos runs do Campo acaniano.
Henrique Senhorini: psicanalista, psic logo e supervisor
clínico, fundador do blog Cine reudiano, autor de Psicanálise
e Cinema no undo Digital: o Blog como Dispositivo de
ransmissão , ed. Versos.
Ignez Corrêa Dias: psic loga, psicanalista e supervisora do
atendimento clínico da niversidade ão arcos.
Isabel Cristina Gomes: livre docente, professora titular do
Departamento de Psicologia Clínica do P P, orientadora de
mestrado e doutorado, coordenadora do aborat rio Casal e
amília: Clínica e Estudos Psicossociais , psicanalista de casal
e família, com livros e artigos publicados na área.
João Ezequiel Grecco: psicanalista, professor e supervisor do
Centro niversitário Anhanguera de anto Andr , doutorando
em Psicologia ocial na P C P e membro do rum do Campo
acaniano de ão Paulo.
João Paulo Barretta: psicanalista, mestre em ilosofia pela
P C P, doutor em Psicologia Clínica pela P C P, com
p s doutorado em ilosofia pela
CA P. upervisor do
Ambulat rio de ranstornos omatoformes do P C
P.
Professor do curso de especialização De reud a acan e
innicott no Centro acional de Cursos de Especialização
niciativa (CE ACE ).
Jorge Broide: psicanalista e analista institucional, membro da
APPOA, psic logo, mestre em Psicologia pela P C CA P,
doutor em Psicologia ocial pela P C P, coordenador da
Coleção Práxis Psicanalítica, uruá editora e professor do
Curso de Psicologia da P C P. Coautor do livro A Psicanálise
em ituações ociais Críticas
etodologia Clínica e
ntervenções , ed. Escuta.
José Waldemar Thiesen Turna: psic logo, psicanalista, mestre
em Psicologia Clínica pela P C P, coordenador do cleo
Psicanálise e Psicoses do CEP, professor dos seminários
sobre A Clínica das Psicoses e supervisor clínico de erviços
de Atendimento Especiais (CRA , EA e Abrigo nfantil) no
unicípio de ão Paulo.
Julio César Nascimento: psicanalista, psic logo pela
niversidade de Brasília ( nB), com especialização em eoria
Psicanalítica pelo CO EAE da P C P, mestre em Psicologia
Clínica pelo cleo de Estudos em Psicanálise da P C P,
professor e supervisor clínico do Curso de ormação em
Psicanálise do CEP.

Karin de Paula: praticante da Psicanálise, doutora em
Processos de ingularização pela P C P. Autora dos
livros $em obre a nclusão e o ane o do Dinheiro numa
Psicanálise , ed. Casa do Psic logo, Do Espírito da Coisa:
m Cálculo de raça obre o Percurso de uma Psicanálise ,
ed. Escuta, rabalhando com a Psicanálise: Dos Porta Dores
da Peste , na obra: Diálogos sobre ormação e ransmissão
em Psicanálise , ed. agodoni, e Clínica Psicanalítica das
euroses , rie Prática Clínica, ed. agodoni, entre vários
outros artigos publicados. Professora e supervisora em
universidades e em Curso de ormação em Psicanálise.
Leandro Alves Rodrigues dos Santos: psicanalista, psic logo,
doutor em Psicologia Clínica pelo P P e p s doutorando em
Psicologia ocial na P C P, membro da Escola de Psicanálise
dos runs do Campo acaniano (EP C ) e do rum do Campo
acaniano ( C P).
Leonardo Beni Tkacz: psicanalista, membro da APPOA, mestre
em Psicologia pelo P P, docente do Curso de ormação
em Psicanálise do CEP e autor de publicações em revistas
psicanalíticas.
Lia Pitliuk: psicanalista, membro dos Departamentos de
Psicanálise e de Psicanálise com Crianças do nstituto edes
apientiae, onde professora do Curso Psicanálise com
Crianças, professora do Curso eituras Psicanalíticas do
Brincar, e coordenadora do rupo de Estudos A Perspectiva
Relacional em Psicanálise . Autora de artigos e capítulos de
livros, entre eles, odos de er: Compondo com Espinosa e
Rodulfo, em Psicossoma
nterfaces da Psicossomática ,
m al Estar no eminino: Contribuição ao Estudo sobre o
ão uerer se Analisar , em nterlocuções obre o eminino
na Clínica, na eoria, na Cultura , ed. Escuta, Rabiscos em
ransfer ncia: A igurabilidade na Clínica Psicanalítica ,
Revista Percurso.
Ligia Paula Silber Rabinovitch: historiadora, psicanalista,
membro e atual coordenadora geral do Departamento
Psicanálise com Crianças do nstituto edes apientiae.
Analista do rupo Acesso Estudos, ntervenções e Pes uisa
sobre Adoção da Clínica Psicol gica do mesmo nstituto.
Lisette Weissmann: psicanalista, formada em Psicologia e
ínguas, especialista em Psicanálise dos Vínculos, mestre
em Psicologia Clínica pela P C P, doutoranda em Psicologia
ocial na P, membro do Departamento de Psicanálise
do nstituto edes apientiae, supervisora da Asociaci n
rugua a de Psicoterapia Psicoanalítica (A DEPP) e membro
fundadora da Asociaci n rugua a de las Configuraciones
Vinculares (A PCV). Autora dos livros amílias
onoparentais , ed. Casa do Psic logo, e Atendimento
Psicanalítico de amília , com sabel Cristina omes e
colaboradores, ed. agodoni.
Lívia Santiago Moreira: psicanalista, doutoranda em ist ria
e eoria iterária pela
CA P, mestre em Psicologia Clínica
pelo P P, psic loga e especialista em eoria Psicanalítica
pela
. Experi ncia na área de Psicologia Clínica com
nfase em Psicanálise, atuando principalmente nos seguintes
temas: Psicanálise e iteratura, a de ental, Atendimento
Clínico, Psicopatologia, elancolia e ublimação.

Lucas Charafeddine Bulamah: psicanalista atuando em
clínica particular, psic logo formado pela P, mestre em
Psicologia Clínica pelo P P, tendo pes uisado, unto
ao Professor Doutor Daniel upermann, as vicissitudes
da institucionalização da transmissão psicanalítica,
especificamente no ue diz respeito à proscrição de
psicanalistas homossexuais.
Lúcia Helena Rodrigues Navarro: psic loga, psicanalista,
coordenadora do Espaço ergipe Arte e Cultura. ormação no
Departamento de Psicanálise do nstituto edes apientiae,
especialização em undamentos ilos ficos da Psicologia
e Psicanálise pela
CA P, mestre em Psicologia pela
P. Autora do artigo Acompanhamento erap utico do
nterdito na erceira dade , e do livro ravessias do empo
Acompanhamento erap utico e Envelhecimento , ed. Casa
do Psic logo. Autora da resenha do livro Escutar, Recordar,
Dizer: Encontros eideggerianos com a Clínica Psicanalítica ,
de uis Claudio igueiredo, Revista de.
Luiz Eduardo de Vasconcelos Moreira: psicanalista,
doutorando em Psicologia Clínica e graduando em ilosofia na
niversidade de ão Paulo, onde cursou Psicologia e defendeu
mestrado em Psicologia ocial. embro do psiA aborat rio
de Pes uisa e ntervenções em Psicanálise do P C P P e do
nstituto Vox de Pes uisa em Psicanálise.
Lygia Vampré Humberg: doutora pelo nstituto de Psicologia
da P, com a tese Relacionamentos Aditivos: um Estudo
Psicanalítico , com especialização no ational Addiction
Centre, ondon niversit , membro do Departamento de
Psicanálise com Crianças e do Espaço Potencial do nstituto
edes apientiae e professora do curso de especialização
innicott: Experi ncia e Pensamento do mesmo nstituto.
Coautora do livro Drogas: Prevenção e ratamento.
O ue Voc ueria aber e ão inha a uem Perguntar ,
ed. C A Cultural.
Mania Deweik: psic loga, psicanalista, membro do
Departamento de Psicanálise do nstituto edes apientiae,
membro da Comissão Editorial da Revista Percurso ,
professora e supervisora do Curso de Psicopatologia
Contempor nea e Clínica Psicanalítica do Departamento de
Psicanálise do nstituto edes apientiae.
Marcelo Francisco de Mello: psic logo, psicanalista, mestre
em Psicologia Clínica e doutorando no Programa de Estudos
P s raduados em Psicologia Clínica da P C P. embro
pes uisador do aborat rio de Psicopatologia undamental
da P C P.
Marcelo Lábaki Agostinho: psicanalista e mestre em
Psicologia Clínica pelo P P, psic logo do erviço de
Orientação Profissional do P P no Departamento de
Psicologia ocial e do rabalho. Atua em consult rio particular
atendendo crianças, adolescentes, adultos e famílias.
Márcia Regina Porto Ferreira: psicanalista, mestre em
Psicologia Clínica pela P C P, professora e supervisora do
Curso Psicanálise com Crianças do nstituto edes apientiae,
coordenadora do rupo Acesso Estudos, ntervenções e
Pes uisa sobre Adoção da Clínica Psicol gica do nstituto
edes apientiae, autora de ranstornos da Excreção
Enurese e Encoprese , ed. Casa do Psic logo, raumas ão
Elaboráveis , ed. agodoni, e de vários artigos.
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Marciela Henckel: psic loga, psicanalista, mestre e doutora
em Psicologia Clínica pela P C P. Realizou pes uisas
sobre sofrimento na inf ncia atravessado pela inibição,
sobre a impot ncia psí uica em pacientes homens e, mais
recentemente, sobre a chamada compulsão ou impulso
excessivo ue se manifesta na sexualidade. Pes uisadora
colaboradora do rupo de Pes uisa em mpulso exual
Excessivo ( rupo E), do nstituto de Psi uiatria do C
P.
Professora da niban Anhanguera Educacional.
Márcio Alexandre Rocha: psic logo, psicanalista, supervisor
institucional, supervisor do CAP nfanto uvenil da Est ncia
urística de Ribeirão Pires e membro participante de grupo de
estudos no rum do Campo acaniano de ão Paulo ( C P).
Maria Cristina Ocariz: psic loga, psicanalista, mestre em
Psicologia Clínica pela P C P, membro do Departamento de
Psicanálise, professora e supervisora do curso Psicanálise:
eoria e Clínica e coordenadora do curso Conceitos
undamentais da eoria ac ues acan , do nstituto
edes apientiae. Autora do livro O intoma e a Clínica
Psicanalítica. O Curável e o ue ão em Cura , Via ettera
Editora.
Maria Cristina Rios Magalhães: psicanalista, diretora da
ivraria Pulsional Centro de Psicanálise e da Editora Escuta.
Autora de vários artigos e organizadora das colet neas a
ombra da Cidade e Psicofarmacologia e Psicanálise , ed.
Escuta, e foi coordenadora da Rede dos Estados erais da
Psicanálise.
Maria Lívia Tourinho Moretto: : psicanalista, professora
doutora do Departamento de Psicologia Clínica do nstituto de
Psicologia da niversidade de ão Paulo ( P P), orientadora
do Programa de P s raduação em Psicologia Clínica do
P P e membro do rum do Campo acaniano de ão Paulo.
Atuou como psic loga na Divisão de Psicologia do nstituto
Central do ospital das Clínicas da aculdade de edicina
da niversidade de ão Paulo (1989 2011). Autora do livro
O ue Pode m Analista no ospital , ed. Casa do Psic logo.
Maria Lucia de Souza Campos Paiva: psicanalista, doutora
em Psicologia Clínica pelo P P e membro do Conselho
Administrativo da Associação nternacional Psicanalítica de
Casal e amília. Atua em consult rio particular, atendendo
casos individuais, casais e famílias.
Maria Luiza de Assis Moura Ghirardi: psicanalista pelo
Departamento de ormação em Psicanálise do nstituto edes
apientiae, mestre pelo P P, docente e supervisora do
Curso de Especialização em Psicossomática Psicanalítica
do nstituto edes apientiae, membro fundador do rupo
Acesso Estudos, ntervenção e Pes uisa em Adoção da
Clínica Psicol gica do mesmo nstituto. Atividade Clínica com
crianças, adolescentes e adultos, autora do livro Devolução
de Crianças Adotadas m Estudo Psicanalítico , Primavera
Editorial, e de vários artigos publicados em livros e revistas
científicas
Maria Luiza Scrosoppi Persicano: psic loga pelo P P,
psicanalista, mestre e doutora em Psicologia Clínica pela
P C P, professora e supervisora do Curso de ormação
em Psicanálise do Departamento ormação em Psicanálise
do nstituto edes apientiae. Autora do livro A mago
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omatossensitiva na antasia omática , ed. Escuta, e de
artigos na Revista Boletim ormação em Psicanálise, Revista
atinoamericana de Psicopatologia undamental e Pulsional
Revista de Psicanálise, al m de capítulos e ensaios publicados
em outros livros.
Maria Tereza Pinheiro Castelo: graduada em Psicologia pela
P C P e p s graduada, mestre e doutora pelo nstituto de
Psicologia da P. Psicanalista formada pelo nstituto edes
apientiae e membro filiado da BP P.
Marianna Schontag: psic loga pela P C P, psicanalista pelo
nstituto edes apientiae, mestre em Psicologia Clínica pelo
cleo de Estudos em Psicanálise da P C P, professora e
supervisora clínica do Curso de ormação em Psicanálise do
CEP.
Marion Vera Maier Dayan: psicanalista, professora de franc s
e bacharel em Ci ncias ociais pela P.
Marisa A. Belém: psicanalista, mestre em Psicologia Clínica
pela P C P e autora do livro ulher no Brasil ossas
arcas e itos. Ensaio de Psicanálise , ed. Escuta.
Maurício Castejón Hermann: psicanalista, acompanhante
terap utico e supervisor clínico. Autor do livro
Acompanhamento erap utico e Psicose: Articulador do Real,
imb lico e maginário , ed. etodista. Diretor do Attenda
ransmissão e Clínica em A e Psicanálise.
Mira Wajntal: psic loga, psicanalista, mestre em Psicologia
Clínica pela P C P, participou da e uipe de implantação do
ospital Dia da ooca, onde trabalha há mais de dez anos
com as patologias precoces do contato afetivo. Autora do livro:
ma Clínica para a Construção do Corpo , Via ettera Editora.
Monica Seincman: psicanalista, linguista, p s graduada pelo
Programa de P s raduação em Psicologia Clínica da P C P,
p s graduada em inanças pela V P, coordenadora do
cleo de Psicanálise com Crianças do CEP, supervisora da
Rede de Atendimento Psicanalítico Clínica do CEP e docente
do Curso de ormação em Psicanálise do CEP.
Natália Alves Barbieri: psicanalista, mestre e doutora em
a de Coletiva pela Escola Paulista de edicina da
E P.
Coordena grupos de estudos e de supervisão sobre a clínica
do envelhecimento, e organizadora do livro: ravessias do
empo: Acompanhamento erap utico no Envelhecimento ,
ed. Casa do Psic logo.
Nelson Cristini Júnior: psicanalista e mestre em Psicologia
Clínica pela P C P e docente do Curso de ormação em
Psicanálise do CEP.
Pablo Castanho: professor doutor do Departamento de
Psicologia Clínica do P P. Coordenador da Clínica
Psicol gica Durval arcondes do P P, membro da
nternational Association for roup Ps chotherap and roup
Processes ( A P) e membro do cleo de Estudos em a de
ental e Psicanálise das Configurações Vinculares ( E E).
Patrícia Bouças Apparecido: psicanalista, psic loga do
CAP
Adulto, a de ental Boi irim, coordenadora de
grupos terap uticos em sa de mental, supervisora de grupos
institucionais, matriciadora em sa de mental e atenção básica,
e supervisora do cleo de Psicose e Psicanálise do CEP.

Paulina Cymrot: psicanalista, doutora em Psicologia Clínica
pela P C P, membro efetivo e docente da BP P, docente
e supervisora do curso de aprimoramento em Psicoterapia
Psicanalítica da
E P, professora titular e supervisora
clínica da área de Psicanálise da
P. Autora dos livros
Elaboração Psí uica eoria e Clínica Psicanalítica , ed.
Escuta, e ingu m Escapa de i esmo: Psicanálise com
umor , ed. Casa do Psic logo.
Paulo Schiller: pediatra, psicanalista, professor convidado do
Curso de ntrodução à Psicanálise para Pediatras, do nstituto
edes apientiae. Autor do livro A Vertigem da mortalidade:
egredos, Doenças , ed. Cia. das etras. oi, durante 12
anos, coordenador do erviço de Psicologia e Psicanálise do
Departamento de Oncologia Pediátrica da
E P.
Regina Célia Cavalcante de Carvalho (Chu): psicanalista,
professora da P C P, membro do Departamento de
Psicanálise do nstituto edes apientiae. acompanhante
terap utica (A ) e ministra o curso ntrodução ao
Acompanhamento erap utico.
Regina Maria Guisard Gromann: psic loga clínica,
psicanalista, mestre e doutora em Psicologia Clínica pela
P C P, supervisora e professora da
P, autora de capítulos
de livros e de diversos artigos publicados em revistas
especializadas.
Renata Lauretti Guarido: psicanalista, mestre em Psicologia
e Educação pela E P. Assessora em práticas inclusivas
em escolas p blicas e particulares, professora convidada no
Departamento Psicanálise com Crianças do nstituto edes
apientiae. Autora dos livros edicalização de Crianças e
Adolescentes , organização CRP P, e rupo nterdisciplinar
ueixa Escolar , ed. Casa do Psic logo, e Atendimento
Psicanalítico de Crianças , organização de Adela toppel de
ueller, ed. agodoni.
Ricardo Alvarenga Hirata: psicanalista e escritor,
coordena oficinas de escrita criativa sobre o inconsciente
e a literatura. Psicanalista com ormação pelo CEP, escritor
com especialização em escrita literária pelo E Vera Cruz,
mestre em Ci ncias da Religião pela P C P. Professor de
P s raduação em cursos de Psicologia. Autor de artigos
científicos, contos e romances. upervisor clínico
e coordenador de oficinas de escrita criativa sobre
o inconsciente e a literatura.
Ricardo Radin Bueno: psicanalista e mestre
em ilosofia pela P C P.
Ricardo Telles de Deus: psicanalista, doutor em Psicologia
pela P C CA P, mestre em Psicologia Clínica pela P C P,
p s graduado em eoria Psicanalítica pela CO EAE da P C
P, graduado em Psicologia pela niversidade Presbiteriana
ac enzie e docente do Curso de ormação em Psicanálise
do CEP. Editor associado de artigos da seção ovimentos
iterários , da Revista atinoamericana de Psicopatologia
undamental.
Rita Bícego Vogelaar: psicanalista, psic loga, engenheira,
mestre pela niversidade ederal do Paraná ( PR), docente
do Curso de ormação em Psicanálise do CEP, membro da
Escola de Psicanálise dos runs do Campo acaniano e do
rum do Campo acaniano de ão Paulo.

Roberto Girola: psicanalista, p s graduado em eoria
Psicanalítica pela niversidade ão arcos, licenciado em
ilosofia pelo Centro niversitário alesiano de ão Paulo
(
A ) e pela acoltá nterregionale di orino e ilano e
bacharel em eologia pela Pontifícia niversidade do atrão
(Roma). Autor dos livros A Psicanálise Cura ma ntrodução
à eoria Psicanalítica e Perguntas a um Psicanalista ,
ambos da editora deias
etras. Atuou, por 20 anos, como
editor e consultor editorial de várias editoras e participou, por
dois anos, do Pr mio abuti como urado.
Rodolpho Ruffino: psicanalista, professor universitário,
ensaísta e trabalha com a transmissão da Psicanálise.
raduado em Psicologia, p s graduado em ilosofia, cumpriu
Estudos Avançados em Estudos udaicos e mestre em
Psicologia pela P. Professor de eoria Psicanalítica e
upervisor Clínico no CEP. Psicanalista membro e associado
correspondente da APPOA, pes uisador do aborat rio
nterunidades de eoria ocial, ilosofia e Psicanálise
( atesfip
P), membro da oci t nternationale de
Ps chanal se et Philosophie ( PP) e integra o cleo ão
Paulo do Corpo reudiano. Como ensaísta, publicou, em
colet neas e revistas especializadas, diversos ensaios, dentre
os uais se sobressaiu uma s rie de 24 artigos publicados,
dedicados à redefinição, à luz da Psicanálise e do pensamento
lacaniano, da noção de adolesc ncia.
Sandra Pavone: psicanalista, mestre em emi tica
Psicanalítica pela P C P, membro do setor de Psicologia e
professora do curso de aprimoramento Clínica Psicanalítica:
anifestações Psicopatol gicas na ala , na Derdic da
P C P, e organizadora do livro Audição, Voz e inguagem: a
Clínica e o u eito , ed. Cortez.
Sérgio Máscoli: psic logo formado pela aculdade Paulistana,
psicanalista com formação pelo CEP, mestre em Psicologia
pela niversidade ão arcos e sex logo pela aculdade de
edicina da P (
P). Atua no nstituto de Psi uiatria do
ospital das Clínicas Prosex e em clínica particular.
Sergio Telles: psicanalista, membro do Departamento de
Psicanálise do nstituto edes apientiae, onde coordena o
grupo Psicanálise e Cultura e faz parte do corpo editorial da
Revista Percurso . Colabora na grande imprensa e autor,
entre outros, de ragmentos Clínicos de Psicanálise e O
Psicanalista Vai ao Cinema , ed. Casa do Psic logo.
Sergio Zlotnic: psicanalista, psic logo, mestre, doutor e
p s doutor em Psicanálise pelo P P, pes uisador e membro
do aborat rio de Pes uisas e ntervenções Psicanalíticas
do P P. eus temas de interesse se referem aos diálogos
entre a Psicanálise e o Campo das Artes. Colaborador na Casa
do aber e na P Escola de eatro Centro de ormação das
Artes do Palco, como professor convidado. Participa da Cia. Os
zzlots de Pes uisas eatrais desde 2010. Entre outros artigos,
publicou artigo A Pegada e o P , na Revista A BER O 1,
(dezembro de 2011), faz suas reflexões sobre as interfaces
reud eatro, entre outros temas. Autor do livro de ficção
Baleiazzzul , pela ed. edra.

31

Untitled-1.pdf, page 1 @ Preflight - 15:08:11 - September 23, 2016 - PG-18

SEMINÁRIOS CLÍNICOS
Silvia Brasiliano: psic loga, psicanalista, doutora em Ci ncias
pela P, coordenadora do Programa de Atenção à ulher
Dependente uímica (PRO D) do nstituto de Psi uiatria do
C
P. embro efetivo do cleo de Estudos em a de
ental e Psicanálise das Configurações Vinculares ( E E)
e s cia fundadora da Associação Brasileira ultidisciplinar
de Estudos sobre Drogas (ABRA D).
Silvia Marina M. P. de Melo e Paiva: psic loga, psicanalista,
supervisora clínica, analista institucional com formação e
experi ncia em Psicossomática Psicanalítica e especificidades
da clínica com dependentes uímicos. , tamb m, docente do
Curso de ormação em Psicanálise do CEP.
Sueli Pinto Minatti: psic loga, psicanalista, mestre em
Psicologia Clínica pela P C P, atua em consult rio particular
e como professora, e supervisora clínica de cursos de P s
raduação no ospital Albert Einstein.
Tatiana Monreal Cano: psicanalista, doutora em Psicologia
Clínica pelo nstituto de Psicologia da P com a tese
A eoria Pulsional reudiana à uz da eitura de reen:
ma Alternativa ao Biologismo ítico , mestre em ilosofia
pela
CA P, psic loga graduada pela P C P, autora
de artigos científicos, dentre eles, O so da Einf hlung em
reud no orizonte da Dimensão ensível da Experi ncia
Psicanalítica .
Tiago Corbisier Matheus: psicanalista, doutor em Psicologia
ocial pela P C P, membro do Departamento de Psicanálise
do nstituto edes apientiae e professor da Escola de
Administração de Empresas de ão Paulo (EAE P
V).
Veridiana Fraguas: psicanalista, mestre em Psicologia Clínica
pela P C P e membro do Departamento de Psicanálise do
nstituto edes apientiae.
Vilma Arantes Carvalho: psic loga, psicanalista, especialista
em eoria Psicanalítica pela P C P e membro do
Departamento de Psicanálise do nstituto edes apientiae,
atualmente faz parte dos rupos de rabalho Psicanálise
e Cultura e rupo de eitura Estudos obre a Obra de
innicott , ambos do Departamento de Psicanálise.
Wagner Ranña: pediatra, psi uiatra e psicanalista, especialista
em a de ental nfanto uvenil, psicossomaticista, e
coordenador de Pro etos de a de ental da nf ncia e da
Adolesc ncia na Prefeitura unicipal de ão Paulo, professor
no curso de Psicossomática do nstituto edes apientiae e
membro do Departamento de Psicanálise com Crianças do
mesmo nstituto.
Walkiria Del Picchia Zanoni: psicanalista, supervisora
institucional e diretora do CEP.

O trabalho de luto e as vicissitudes
das relações de ob eto
Condições fundamentais à compreensão de
estrutura psí uica
innicott e os desafios da clínica
contempor nea: elementos básicos
da teoria e da clínica

1o e 2o semestres

SEMINÁRIOS
TEÓRICOS

acan e a direção de uma análise
A atualidade da escola inglesa
na clínica psicanalítica: teoria e clínica
no tratamento das novas formas
de padecimento psí uico no
su eito contempor neo
Viol ncias e Psicanálise:
debates contempor neos
omentos críticos e fundamentais
na constituição do su eito
A intervenção analítica com os pais
na análise de uma criança
Problemáticas psicopatol gicas na inf ncia
A constituição infantil, diferenciações entre
psicose e autismo
Psicanálise de casais e famílias
A intervenção com a primeira inf ncia:
a Psicanálise na clínica interdisciplinar com
beb s
Diversos modos de lida e tratamento
com pacientes psic ticos
Psicanálise e Psi uiatria:
uma interface possível
A clínica em face da dimensão
socio política do sofrimento
O en uadre psicanalítico e seus
destinos na contemporaneidade

Walkyria Coutinho Spinelli: psicanalista, psic loga,
membro da diretoria, supervisora e coordenadora
de pro eto do uPA .
Yone Maria Rafaeli: psicanalista, membro do Departamento de
Psicanálise do nstituto edes apientiae, membro da e uipe
interdisciplinar na Derdic da P C P e organizadora do livro
Audição, Voz e inguagem: a Clínica e o u eito , ed. Cortez.
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SEMINÁRIOS TEÓRICOS | 1O SEMESTRE
O trabalho do luto e as vicissitudes das relações de objeto

Condições fundamentais à compreensão de estrutura psíquica

segundas feiras | 18h às 20h | início 14/03

segundas feiras | 20h às 22h | início 14/03

docentes

coordenação

Enri ue

andelbaum

psicanalista, doutor pela aculdade de ilosofia, etras e
Ci ncias umanas da niversidade de ão Paulo ( C
P) e autor do livro ranz af a: um udaísmo na Ponte
do mpossível , ed. Perspectiva.

onica eincman
psicanalista, linguista, p s graduada pelo Programa
de P s raduação em Psicologia Clínica da P C P, p s
graduada em inanças pela V P, coordenadora do
cleo de Psicanálise com Crianças do CEP, supervisora
da Rede de Atendimento Psicanalítico Clínica do CEP e
docente do Curso de ormação em Psicanálise do CEP.

programa
o trabalho clínico unto a crianças,
elanie lein compreende, seguindo
o pensamento de reud e arl Abraham, ue
o fen meno do luto conduz ao n cleo da
elaboração psicanalítica. sso por ue, ao
reconhecer na fantasia estruturada
sempre como uma relação de ob eto ,
o paradigma da realidade psí uica
e o fundamento de todos os processos
emocionais e intelectivos, acompanhar e
elaborar as vicissitudes do ob eto e das
relações com ele torna se um trabalho
permanente de elaboração do luto.
lein observa o ue toda mãe á sabe:
o desmame inaugura um trabalho de luto. E,
antes dela, reud á percebera ue o pr prio
nascimento inaugura uma atividade mental
de luto e ue o dipo tamb m
um trabalho de luto.
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Do ob eto perdido ao ob eto substituto,
do ob eto abandonado em direção a novos
ob etos, a problemática da construção,
preservação e fortalecimento de um ob eto
bom ao longo das vicissitudes das relações
ob etais constitui o trabalho mesmo do luto,
ue pode tamb m ser compreendido como
o pr prio trabalho clínico psicanalítico.
dirigido

José Waldemar Thiesen Turna

docentes
Ana Maria Ferraz

psic loga, psicanalista com especialização em Clínica
Psicanalítica pela P C P, tutora da Conexão acaniana e
membro do nstituto Vox de Pes uisa em Psicanálise.

Fatima Duque

psicanalista, m dica, aprimoramento em Clínica nstitucional
no nstituto edes apientiae e membro do nstituto Vox com
pro eto de pes uisa em Psicose.

José Waldemar Thiesen Turna

a psic logos, psi uiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas
da sa de

psic logo, psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela
P C P, coordenador do cleo Psicanálise e Psicoses do
CEP, professor dos seminários sobre A Clínica das Psicoses
e supervisor clínico de erviços de Atendimento Especiais
(CRA , EA e Abrigo nfantil) no unicípio de ão Paulo.

carga horária

ob etivo

18 horas (9 aulas de 2 horas cada)

Delimitar os fundamentos conceituais
ue sustentam o edifício narcísico e suas
vicissitudes funcionais desde onde a
problemática das estruturas de caráter
poderá ser primeiramente compreendida
em suas bases fundamentais.

datas
14, 21 e 28 de março 04, 11, 18 e
25 abril e 02 e 09 de maio
preço
tr s mensalidades de R$ 350,00
alunos do CEP: tr s mensalidades
de R$ 300,00

dirigido
a psic logos, psi uiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas
da sa de
carga horária
18 horas (9 aulas de 2 horas cada)
datas
14, 21 e 28 de março 04, 11, 18 e
25 de abril e 02 e 09 de maio
preço
tr s mensalidades de R$ 350,00
alunos do CEP: tr s mensalidades
de R$ 300,00

programa
obre o dispositivo Apresentações
de Pacientes
As funções de Pai e ãe,
o ncesto e o nterdito
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SEMINÁRIOS TEÓRICOS | 1O SEMESTRE
Winnicott e os desafios da clínica contemporânea:
elementos básicos da teoria e da clínica
sextas feiras | 15h30 às 17h30 | início 15/04
docentes
Gabriel Zaia Lescovar

psic logo, psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela
P C P, doutor em Psicologia Clínica pela P e estudioso
da Clínica Psicanalítica por meio do v rtice da comunicação,
segundo ándor erenczi e D. . innicott, em diálogo
com a enomenologia Existencial.

Roberto Girola

psicanalista, p s graduado em eoria Psicanalítica pela
niversidade ão arcos, licenciado em ilosofia pelo Centro
niversitário alesiano de ão Paulo (
A ) e pela acoltá
nterregionale di orino e ilano e bacharel em eologia pela
Pontifícia niversidade do atrão (Roma). Autor dos livros
A Psicanálise Cura ma ntrodução à eoria Psicanalítica
e Perguntas a um Psicanalista , ambos da editora deias
etras. Atuou, por 20 anos, como editor e consultor editorial
de várias editoras e participou, por dois anos, do Pr mio abuti
como urado.

ob etivo
O curso pretende dialogar com os
principais desafios da clínica
contempor nea apresentando os
fundamentos da teoria winnicottiana, sua
import ncia na evolução do pensamento
psicanalítico e os desafios ue sua visão do
desenvolvimento humano traz para a
clínica, com particular nfase na
constituição do self.
programa
ntrodução: os pr dromos da teoria
winnicottiana em reud e erenczi
reud: algumas considerações sobre
o psi uismo primitivo (narcisismo)
erenczi: o problema do narcisismo
erenczi: A Confusão de ínguas
entre Adultos e Crianças
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1. Importância da contribuição
de Winnicott e de sua visão
do desenvolvimento psíquico
ão integração primária
Ob eto sub etivo
Ob eto transicional
so do ob eto e ob eto ob etivo
2. O contexto clínico winnicottiano
Característica do setting
analítico winnicottiano
Holding, handling, placing
A clínica do self (verdadeiro e falso self)
3. Clínica diferenciada: os casos limites
dentificação do caso limite
O uso da regressão
O mane o das agonias impensáveis
e o medo do colapso

dirigido
a psic logos, psi uiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas
da sa de
carga horária
18 horas (9 aulas de 2 horas cada)
datas
15 e 29 de abril 06, 13 e 20 de maio e
03, 10, 17 e 24 de unho
preço
tr s mensalidades de R$ 350,00
alunos do CEP: tr s mensalidades
de R$ 300,00

4. Desafios da clínica contemporânea
ociedade de consumo, gozo
e inst ncias supereg icas
Depressão, melancolia, mania,
perversão: sintomas do ambiente
psí uico contempor neo
az sentido falar em uma nova clínica
5. A pulsão de morte na visão freudiana
e winnicottiana
Diverg ncias de innicott sobre
a teoria freudiana da pulsão de
morte
Os desafios da clínica da depressão
e da melancolia
A importante contribuição de reen
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SEMINÁRIOS TEÓRICOS | 1O SEMESTRE
Lacan e a direção de uma análise

A atualidade da escola inglesa na clínica psicanalítica:
teoria e clínica no tratamento das novas formas de
padecimento psíquico no sujeito contemporâneo

terças feiras | 9h às 11h | início 26/04
docente

dirigido

Karin de Paula

a psic logos, psi uiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas
da sa de

praticante da Psicanálise, doutora em Processos de
ingularização pela P C P. Autora dos livros $em obre
a nclusão e o ane o do Dinheiro numa Psicanálise , ed.
Casa do Psic logo, Do Espírito da Coisa: m Cálculo de
raça obre o Percurso de uma Psicanálise , ed. Escuta,
rabalhando com a Psicanálise: Dos Porta Dores da
Peste , na obra: Diálogos sobre ormação e ransmissão
em Psicanálise , ed. agodoni, e Clínica Psicanalítica das
euroses , rie Prática Clínica, ed. agodoni, entre vários
outros artigos publicados. Professora e supervisora em
universidades e em Curso de ormação em Psicanálise.

ob etivo
Aprendemos com acan a import ncia de
não confundir a direção de uma análise
e a direção ue um analisante toma. A
primeira tarefa referida concernente
ao analista, a segunda, ao analisante,
impreterivelmente. Como e uacionar e
assumir a responsabilidade tica envolvida
na uestão de um analista, estando o
analista implicado na transmissão da
Psicanálise, eis a uestão.
programa
uem paga o u numa análise
A tica da Psicanálise
Estrat gia, tática e política
na direção do tratamento
ue se diga fica es uecido por trás do
ue se diz em o ue se ouve
O su eito lacaniano não o eu,
não a pessoa, não o corpo...,
mas no corpo
A uestão do gozo 1
A uestão do gozo 2
A uestão do gozo 3
E, então...
38

carga horária
18 horas (9 aulas de 2 horas cada)
datas
26 de abril 03, 10, 17, 24 e 31 de maio e
07, 14 e 21 de unho
preço
tr s mensalidades de R$ 350,00
alunos do CEP: tr s mensalidades
de R$ 300,00

uartas feiras | 20h às 22h | início 27/04
docentes
Elcio Gonçalves de Oliveira Filho
psic logo clínico e psicanalista, membro do Departamento
de Psicanálise do nstituto edes apientiae, onde participa
como coordenador de eminários do rupo de ransmissão
e Estudos de Psicanálise ( EP), como interlocutor
dos rupos de Pes uisa e ntervenção Psicanálise e
Contemporaneidade e do rupo Crenças e a Constituição
do u eito Psí uico , do Pro eto aborar a de do
rabalhador, e colabora com a Revista Percurso.

Elisa Maria de Ulhôa Cintra
psicanalista, doutora em Psicologia Clínica pela P C P,
professora da aculdade de Psicologia e do Programa de
P s raduação em Psicologia Clínica da P C P. Autora do
livro elanie lein: Estilo e Pensamento , ed. Escuta, e de
vários artigos publicados em Revistas de Psicanálise,
sobre o pensamento de . lein e de D. . innicott.

Marianna Schontag

psic loga pela P C P, psicanalista pelo nstituto edes
apientiae, mestre em Psicologia Clínica pelo cleo de
Estudos em Psicanálise da P C P, professora e supervisora
clínica do Curso de ormação em Psicanálise do CEP.

programa
As novas formas de organização
psí uico afetiva individuais, familiares e
coletivas t m posto m ltiplas uestões às
modalidades de sofrimento dos su eitos,
assim como à cultura na ual estão
inseridos, re uerendo a revisão
de conceitos sedimentados, como a
do Complexo de dipo e Complexo de
Castração, dentre outros.

e desenvolvimento às proposições desses
e às suas modalidades de intervenção
clínica. Entendemos ue há necessidade
de afinar e atualizar os instrumentos de
escuta e de entendimento te rico para
cote ar os tempos de constituição dos
su eitos, bem como a organização em torno
de alguns mecanismos de defesa ue v m
se mostrando com forte predomínio na
fenomenologia da clínica atual.
A partir desses interesses, elegemos
trabalhar, neste semestre, acompanhando
duas linhagens do pensamento freudiano
ue se comunicam entre si: a linhagem ou
matriz ue parte de reud
lein:
arl Abraham, elanie lein, ilfred Bion,
Ronald Britton, ohn teiner e a matriz
reud
erenczi: ándor erenczi, ichel
Balint, Donald innicott, aproximando nos
do trabalho de ean Bertrand Pontalis.
A contribuição original de cada autor será
examinada a partir de aspectos te ricos e
fragmentos clínicos, ue façam trabalhar a
metapsicologia freudiana e p s freudiana.

As exig ncias sobre o eu, em seu cada vez
maior desamparo, t m exigido uma revisão
dos eixos fundamentais da psicopatologia
psicanalítica, re uerendo a revisitação de
alguns autores á consagrados e atenção
a outros ue deram continuidade
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A atualidade da escola inglesa na clínica psicanalítica:
teoria e clínica no tratamento das novas formas de
padecimento psíquico no sujeito contemporâneo
. oções fundamentais de
A eoria das Posições

elanie lein

dirigido

. Complexo de dipo, Posição Depressiva,
uto e imbolização

a psic logos, psi uiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas
da sa de

. Defesas Es uizoides, Ref gios Psí uicos

carga horária

. Regressão a serviço da Ação
erap utica e Retraimento Patol gico

18 horas (9 aulas de 2 horas cada)

5. dentificação Pro etiva
Contratransfer ncia, ituação Analítica,
Campo, ituação Analisante
6. ivrar se da Crença: confiar
sem acreditar

27 de abril 04, 11, 18 e 25 de maio e
01, 08, 15 e 22 de unho
preço
tr s mensalidades de R$ 350,00

. Perder de Vista: a atualidade
do mal estar e o dio ilegítimo
. m dipo complexo para o
do mito aos nossos dias

datas

culo

:

. A ltima aula será dedicada
a trabalhar sobre uestões ue o grupo
for levantando no decorrer das aulas,
visando fazer ligações entre
os temas, aprofundar ou ampliar algum
aspecto te rico clínico abordado

alunos do CEP: tr s mensalidades
de R$ 300,00

Violências e Psicanálise: debates contemporâneos
uintas feiras | 15h30 às 17h30 | início 28/04
coordenação

ob etivo

Ana Cecília A. Moraes Weintraub

Este seminário visa discutir, dentro do
vasto campo das viol ncias, algumas
possibilidades de atuação e reflexão para
o psicanalista. Adentrando debates como
as situações de catástrofe e guerras
e, tamb m, as viol ncias policiais e
intrafamiliares, a reflexão psicanalítica ser
trazida a partir de experi ncias diretas de
intervenção bem como de pes uisas ue
v m sendo desenvolvidas no Brasil e em
outras partes do mundo a esse respeito.

docentes
Ana Cecília A. Moraes Weintraub

psic loga pela P C P, mestre em a de P blica pela P.
rabalha com a uda humanitária desde 2006 em países como
Rep blica Democrática do Congo, u nia, oçambi ue,
ilipinas, aiti e cr nia, al m do Brasil. Atuou, tamb m, no
CAP Adulto na cidade de ão Paulo (2013) e com o Programa
das ações nidas para o Desenvolvimento em um pro eto
con unto com a Defesa Civil (2013 2014). Atualmente, Vice
Presidente no Brasil da Organização
dicos em ronteiras.

Paulo Endo

psic logo, psicanalista, doutor pelo nstituto de Psicologia
da niversidade de ão Paulo ( P P), pes uisador doutor do
Centro Brasileiro de Análise e Plane amento
(CEBRAP CAP ) e autor do livro A Viol ncia no Coração
da Cidade. m Estudo Psicanalítico , ed. Escuta.

Paulo Kohara

psic logo, mestre e doutorando em Psicologia pelo P P.
rabalha com populações ue t m seus direitos violados desde
2008, primeiramente em um Centro de Refer ncia Especializado
de Assist ncia ocial e atualmente na Defensoria P blica do
Estado de ão Paulo. oi Assessor cnico Psicossocial da
Defensoria P blica eral (2010 2014) e membro da Comissão
de Direitos umanos do CRP P (2010 2013). Autor e co
organizador do livro nterdisciplinaridade na Defensoria
P blica: Contribuições da Psicologia e do erviço ocial
ed. umen uris, verbetista no Dicionário de Direito de
amília , ed. Atlas, e autor do livro emas Aprofundados
em Defensoria P blica , Vol. 2.

Pedro Lagatta

psic logo, mestrando em Psicologia pelo P P, membro
do rupo argens Clínicas. em experi ncia com política
de segurança p blica, política criminal, vitimização,
reparação e Psicanálise.

Rosemary Peres Miyahara
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psic loga, mestre em Psicologia ocial pela P C P,
doutoranda do Programa de Psicologia Escolar do P P e
professora supervisora pela ederação Brasileira de
Psicodrama. Coordenadora da área de ormação do Centro de
Refer ncia às Vítimas de Viol ncia do nstituto edes
apientiae (C RVV). Coautora dos livros O im
do il ncio na Viol ncia amiliar , ed. gora, O im da
Omissão A implantação de P los de Prevenção à Viol ncia
Dom stica , undação Abrin , o manual Reconstrução de
Vidas , mads P P, Compreendendo a Viol ncia exual
em uma Perspectiva ultidisciplinar , undação Orsa e
Vida, e A Violação de Direitos de Crianças e Adolescentes
Perspectivas de Enfrentamento , ummus Editorial.

programa
ntrodução: formas de pensar a viol ncia
por meio da Psicanálise
ándor erenczi e A Confusão
de ínguas Entre Adultos e Crianças :
desautorização, prematuração e
identificação com o agressor
eituras psicanalíticas da cena incestuosa
Catástrofes, desastres, guerras:
aproximações e diferenças da intervenção
em sa de mental nesses contextos
Propostas para pensar a inserção
da Psicanálise na atuação e na crítica
aos cuidados em sa de mental em
situações de crise
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Violências e Psicanálise: debates contemporâneos
Repercussões intrapsí uicas da viol ncia
de Estado: contribuições metapsicol gicas
nstitucionalizações da viol ncia
e a prática psicanalítica nos confins
do istema de ustiça
mpactos psicol gicos da viol ncia policial
em familiares de vítimas
Vitimização secundária pelo Estado:
contribuições da Psicanálise ferencziana
sobre o papel do istema de ustiça no
sofrimento psí uico

dirigido
a psic logos, psi uiatras, psicanalistas,
profissionais das áreas da sa de, alunos,
ex alunos do Curso de ormação em
Psicanálise e profissionais interessados
no trabalho com grupos nas instituições
carga horária
18 horas (9 aulas de 2 horas cada)
datas
28 de abril 05, 12 e 19 de maio e
02, 09, 16, 23 e 30 de unho
preço
tr s mensalidades de R$ 350,00
alunos do CEP: tr s mensalidades
de R$ 300,00

Momentos críticos e fundamentais na constituição do sujeito
sábados | 9h às 12h | início 30/04
docente
Alfredo Jerusalinsky

5. A teoria freudiana da mem ria
e o darwinismo: o saber da esp cie
humana e o discurso. O rande Outro
como forma de sub etivação do discurso

Para uma clínica do su eito do inconsciente
como ponto de articulação entre a cadeia
significante e o discurso social.

6. ransformações das superfícies de
inscrição na hist ria, nas culturas e no
su eito: o corpo como suporte de tr s
dimensões, a idealização racionalista da
superfície plana, a holografia atual

psicanalista, mestre em Psicologia Clínica e doutor em
Psicologia da Educação e Desenvolvimento umano, membro
da Association acani nne nternationale e da Associação
Psicanalítica de Porto Alegre (APPOA). Diretor do Centro
dia Coriat, de Porto Alegre e de Buenos Aires.

programa
1. As identificações primordiais
pr especulares. O Estádio do Espelho
como via de passagem às identificações
primárias. A transformação do traço
em letra e as identificações
ao significante
2. A diferença l gica entre unção Paterna
e unção aterna. O nascimento da
fronteira flutuante entre o gozo e o
dese o: o litoral. A divisão das
representações (representação de
ob eto representação de palavra)
e o nascimento do su eito do inconsciente
3. exuação (Real), iliação ( imb lico),
dentificação ( maginário): formações
inconscientes do antasma undamental
4. As falhas do fantasma (o impossível,
o necessário, o contingente) e a formação
do sinthome (fabricação
de um saber). A negativa e a apropriação
do saber: a experi ncia como momento
de intersecção entre a cadeia significante
e o discurso
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dirigido
a psic logos, psi uiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas
da sa de
carga horária
18 horas (6 aulas de 3 horas cada)
datas
30 de abril, 21 de maio, 25 de unho,
06 de agosto, 10 de setembro e 15 de outubro
preço
tr s mensalidades de R$ 350,00
alunos do CEP: tr s mensalidades
de R$ 300,00
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A intervenção analítica com os pais
na análise de uma criança

Problemáticas psicopatológicas na infância A constituição infantil, diferenciações entre psicose e autismo

segundas feiras | 18h às 20h | início 06/06

segundas feiras | 20h às 22h | início 06/06

coordenação

dirigido

coordenação

Monica Seincman

a psic logos, psi uiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas
da sa de

José Waldemar Thiesen Turna

O brincar e a experi ncia analítica

docentes

A criatividade na experi ncia analítica

Ana Maria Ferraz

O atendimento de pacientes difíceis

carga horária

psic loga, psicanalista com especialização em Clínica
Psicanalítica pela P C P, tutora da Conexão acaniana e
membro do nstituto Vox de Pes uisa em Psicanálise.

Psicopatologia e estrutura psí uica
na inf ncia

Fatima Duque

A epidemia diagn stica do ranstorno
do Espectro Autista ( EA) em uestão

psicanalista, linguista, p s graduada pelo Programa
de P s raduação em Psicologia Clínica da P C P,
p s graduada em inanças pela V P, coordenadora
do cleo de Psicanálise com Crianças do CEP, supervisora
da Rede de Atendimento Psicanalítico Clínica do CEP e
docente do Curso de ormação em Psicanálise do CEP.

docente
Sandra Pavone

psicanalista, mestre em emi tica Psicanalítica pela
P C P, membro do setor de Psicologia e professora
do curso de aprimoramento Clínica Psicanalítica:
anifestações Psicopatol gicas na ala , na Derdic
da P C P, e organizadora do livro Audição, Voz
e inguagem: a Clínica e o u eito , ed. Cortez.

programa
Este seminário propõe apresentar a
especificidade da intervenção analítica
com os pais na análise de uma criança,
a partir do conceito de transfer ncia,
reconhecendo a articulação entre discurso
parental e o sintoma ue apresenta a
criança. A função do analista opera a partir
da transfer ncia, sendo assim, preciso
considerá la se a com a criança, se a com
os pais ou outros adultos ue participam
da vida da criança. erão apresentados
casos clínicos.
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18 horas (9 aulas de 2 horas cada)
datas
06, 13, 20 e 27 de unho e
01, 08, 15, 22 e 29 de agosto
preço
tr s mensalidades de R$ 350,00
alunos do CEP: tr s mensalidades
de R$ 300,00

psicanalista, m dica, aprimoramento em Clínica nstitucional
no nstituto edes apientiae e membro do nstituto Vox com
pro eto de pes uisa em Psicose.

José Waldemar Thiesen Turna

psic logo, psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela
P C P, coordenador do cleo Psicanálise e Psicoses do
CEP, professor dos seminários sobre A Clínica das Psicoses
e supervisor clínico de erviços de Atendimento Especiais
(CRA , EA e Abrigo nfantil) no unicípio de ão Paulo.

Julieta Jerusalinsky

psicanalista, membro da Associação Psicanalítica de Porto
Alegre (APPOA) e do Centro dia Coriat de Porto Alegre,
mestre e doutora em Psicologia Clínica pela P C P,
professora da CO EAE da P C P e do Centro dia Coriat
nos Cursos de Especialização em eoria Psicanalítica ,
Estimulação Precoce: Clínica nterdisciplinar com Beb s ,
Psicomotricidade e Clínica nterdisciplinar dos Problemas
do Desenvolvimento nfantil . Autora dos livros En uanto o
uturo ão Vem A Psicanálise na Clínica nterdisciplinar com
Beb s , ed. galma, 3ª edição, 2002, e A Criação da Criança:
Brincar, ozo e ala Entre a ãe e o Beb , ed. galma.

Sérgio de Gouvêa Franco

psicanalista, doutor pela niversidade Estadual de Campinas
(
CA P) e p s doutor em Psicologia Clínica pela P C P,
membro do Departamento de Psicanálise do nstituto edes
apientiae, onde fez formação em Psicanálise, membro da
Associação niversitária de Pes uisa em Psicopatologia
undamental (A PP ), professor do Curso de ormação
em Psicanálise do CEP e professor da P s raduação na
undação Escola de Com rcio lvares Penteado ( ECAP).
Autor do livro: andrágoras, Clínica Psicanalítica: reud e
innicott , ed. Primavera, em parceria com anoel Berlinc e
arin ondrace , entre outras publicações no país e exterior.

programa

Psicose na inf ncia
dirigido
a psic logos, psi uiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas
da sa de
carga horária
18 horas (9 aulas de 2 horas cada)
datas
06, 13, 20 e 27 de unho e
01, 08, 15, 22 e 29 de agosto
preço
tr s mensalidades de R$ 350,00
alunos do CEP: tr s mensalidades
de R$ 300,00
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A intervenção com a primeira infância:
a Psicanálise na clínica interdisciplinar com bebês

Psicanálise de casais e famílias
uartas feiras | 20h às 22h | início 21/09
docente

programa

Lisette Weissmann

1. Por ue pensar nos vínculos ho e Como
responder às ueixas dos su eitos da
contemporaneidade por meio dos
atendimentos psicanalíticos vinculares

psicanalista, formada em Psicologia e ínguas, especialista
em Psicanálise dos Vínculos, mestre em Psicologia Clínica
pela P C P, doutoranda em Psicologia ocial na P, membro
do Departamento de Psicanálise do nstituto edes apientiae,
supervisora da Asociaci n rugua a de Psicoterapia
Psicoanalítica (A DEPP) e membro fundadora da Asociaci n
Uruguaya de las Configuraciones Vinculares (A PCV). Autora
dos livros amílias onoparentais , ed. Casa do Psic logo,
e Atendimento Psicanalítico de amília , com sabel Cristina
omes e colaboradores, ed. agodoni.

ob etivo
As mudanças sociais do mundo
contempor neo batem nas portas dos
consult rios dos psicanalistas com
ueixas diferentes das ue a Psicanálise
tradicional recebia. Como as teorias sempre
aparecem depois das práticas, as
mudanças nos pacientes ue nos
consultam nos interpelam a dar respostas
te rico clínicas às novas formações
vinculares e suas psicopatologias
vinculares. Procuraremos, na eoria das
Configurações Vinculares, respostas para
os novos pacientes vinculares ue solicitam
atendimento.

2. Casais e famílias contempor neos
3. O aparelho psí uico de tr s espaços:
intrasub etivo, intersub etivo
e transub etivo
4. Casais e par metros definit rios
5. eparação matrimonial
6. egundos matrim nios
7. Estrutura familiar inconsciente. unções:
paterna, materna, filial e avuncular
8. amílias nas uais circula a viol ncia
9. amílias ue atravessaram situações
traumáticas, reparação e reconstrução
dirigido
a psic logos, psi uiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas
da sa de
carga horária
18 horas (9 aulas de 2 horas cada)
datas
21 e 28 de setembro 05, 19 e 26 de outubro e
09, 16, 23 e 30 de novembro
preço
tr s mensalidades de R$ 350,00
alunos do CEP: tr s mensalidades
de R$ 300,00
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segundas feiras | 18h às 20h | início 26/09
coordenação

dirigido

Monica Seincman

a psic logos, psi uiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas
da sa de

psicanalista, linguista, p s graduada pelo Programa de P s
raduação em Psicologia Clínica da P C P, p s graduada em
inanças pela V P, coordenadora do cleo de Psicanálise
com Crianças do CEP, supervisora da Rede de Atendimento
Psicanalítico Clínica do CEP e docente do Curso de ormação
em Psicanálise do CEP.

docente
Julieta Jerusalinsky

psicanalista, membro da Associação psicanalítica de Porto
Alegre (APPOA) e do Centro dia Coriat de Porto Alegre,
mestre e doutora em Psicologia Clínica pela P C P,
professora da CO EAE da P C P e do Centro dia Coriat
nos Cursos de Especialização em eoria Psicanalítica ,
Estimulação Precoce: Clínica nterdisciplinar com Beb s ,
Psicomotricidade e Clínica nterdisciplinar dos Problemas
do Desenvolvimento nfantil . Autora dos livros En uanto o
uturo ão Vem A Psicanálise na Clínica nterdisciplinar com
Beb s , ed. galma, 3ª edição, 2002, e A Criação da Criança:
Brincar, ozo e ala Entre a ãe e o Beb , ed. galma.

carga horária
18 horas (9 aulas de 2 horas cada)
datas
26 de setembro 03, 10, 17, 24 e
31 de outubro e 07, 21 e 28 de novembro
preço
tr s mensalidades de R$ 350,00
alunos do CEP: tr s mensalidades
de R$ 300,00

programa
O tempo de ser beb , se bem faça parte
da infância, apresenta especificidades
em relação ao de ser criança e tais
especificidades t m suas conse u ncias
para a intervenção do clínico. A Psicanálise
traz relevantes contribuições ao campo da
clínica interdisciplinar com beb s: uanto à
detecção precoce de sofrimento psí uico e
intervenção nos prim rdios da constituição
psí uica ao brincar na clínica com beb s
à demanda de tratamento e lugar dos pais
quanto às modificações do exercício
da maternidade em relação ao sintoma
social e seus efeitos na relação mãe beb .
Essas serão algumas das uestões
abordadas neste seminário.
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Diversos modos de lida e tratamento com pacientes psicóticos

Psicanálise e Psiquiatria: uma interface possível?

segundas feiras | 20h às 22h | início 26/09

terças feiras | 9h às 11h | início 27/09

coordenação

programa

José Waldemar Thiesen Turna

Delírio de ruína e melancolia

docentes

A significação psicanalítica do delírio
das negações ( índrome de Cotard)

Ana Maria Ferraz

psic loga, psicanalista com especialização em Clínica
Psicanalítica pela P C P, tutora da Conexão acaniana e
membro do nstituto Vox de Pes uisa em Psicanálise.

A internação psi uiátrica

Beatriz Almeida

Ambi ncias terap uticas

psicanalista, membro da Escola dos runs do Campo
acaniano. Coordenadora da Rede de Pes uisa sobre As
Psicoses do rum do Campo acaniano de ão Paulo,
coordenadora, professora e supervisora clínica do Curso de
ormação em Acompanhamento erap utico do nstituto de
Pes uisa e ospital Dia A CA A e supervisora clínica da
E uipe
s Acompanhamento erap utico.

Dayse Stoklos Malucelli

psicanalista, membro fundador da Associação Psicanalítica
de Curitiba, mestre em ilosofia e doutora em Psicologia
pela P C P, pes uisadora em Psicopatologia undamental
pela niversidade ederal do Paraná ( PR), membro da
Associação niversitária de Pes uisa em Psicopatologia
undamental (A PP ) e membro da Association acani nne
nternationale Paris.

Fatima Duque

psicanalista, m dica, aprimoramento em Clínica nstitucional
no nstituto edes apientiae e membro do nstituto Vox com
pro eto de pes uisa em Psicose.

José Waldemar Thiesen Turna

psic logo, psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela
P C P, coordenador do cleo Psicanálise e Psicoses do
CEP, professor dos seminários sobre A Clínica das Psicoses
e supervisor clínico de erviços de Atendimento Especiais
(CRA , EA e Abrigo nfantil) no unicípio de ão Paulo.

Mirella D’Angelo Viviani

mãe escritora educadora da P C P, p s graduada em
Psicopedagogia Clínica em Buenos Aires pela Alicia
ernandez, dança e arte terapeuta. erapeuta transpessoal,
membro do Col gio nternacional dos erapeutas e pedagoga
curativa antropos fica. Passou por viv ncia internacional em
comunidades terap uticas de conviv ncia, como Camphill
ouse (Esc cia), indhorn oundation (Esc cia) e Ashrams
( ndia), e fundadora da Comunidade erap utica de
Conviv ncia e Autoconhecimento nstituto Casa do odos.

A Clínica do Acompanhante erap utico

dirigido
a psic logos, psi uiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas
da sa de
carga horária
18 horas (9 aulas de 2 horas cada)
datas
26 de setembro 03, 10, 17, 24 e
31 de outubro e 07, 21 e 28 de novembro
preço
tr s mensalidades de R$ 350,00
alunos do CEP: tr s mensalidades
de R$ 300,00

docente

dirigido

Paulo Schiller

a psic logos, psi uiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas
da sa de

pediatra, psicanalista, professor convidado do Curso de
ntrodução à Psicanálise para Pediatras, do nstituto edes
apientiae. Autor do livro A Vertigem da mortalidade:
egredos, Doenças , ed. Cia. das etras. oi, durante
12 anos, coordenador do erviço de Psicologia e Psicanálise
do Departamento de Oncologia Pediátrica da
E P.

programa
O encontro do psicanalista com a
psi uiatria um desafio cotidiano da
clínica. Pacientes chegam ao consult rio
com diagn sticos regidos por um recorte
diferente do psicanalítico, muitas vezes
medicados, impondo ao psicanalista
d vidas de conduta e a necessidade de
interlocução com o psi uiatra.
Discutiremos as novas patologias propostas
a partir do D
, a medicalização
crescente do mal estar
e suas premissas e promessas.

carga horária
18 horas (9 aulas de 2 horas cada)
datas
27 de setembro 04, 11, 18 e 25 de outubro e
01, 08, 22 e 29 de novembro
preço
tr s mensalidades de R$ 350,00
alunos do CEP: tr s mensalidades
de R$ 300,00

Discutiremos, tamb m, a posição do
psicanalista diante de uadros de grande
comprometimento psí uico tanto no adulto,
como na criança e no adolescente.
Os discursos m dico e psicanalítico
Os novos estudos sobre o efeito placebo
As relações entre o psi uismo
e o organismo
O ue a Psicanálise tem a dizer
sobre o corpo

Thaís Peixoto Noronha
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psic loga pela niversidade da Amaz nia ( A A PA),
psicanalista e especialista em Psicologia Clínica pelo CEP e
membro do Corpo reudiano (PA). Colaboradora do ospital de
Clínicas aspar Viana (PA) e supervisora clínica.
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SEMINÁRIOS TEÓRICOS | 2O SEMESTRE
A clínica em face da dimensão sócio-política do sofrimento
uintas feiras | 15h30 às 17h30 | início 29/09
coordenação
Miriam Debieux Rosa

docentes
Ana Paula Musatti Braga

doutoranda em Psicologia Clínica pela P, membro
do aborat rio Psicanálise e ociedade do Programa de
P s raduação da Psicologia Clínica da P e do cleo
Psicanálise e Política do Programa de P s raduação
em Psicologia ocial da P C P.

Marta Cerruti

doutoranda em Psicologia Clínica pela P, membro do
aborat rio Psicanálise e ociedade do Programa de
P s raduação da Psicologia Clínica da P e do cleo
Psicanálise e Política do Programa de P s raduação em
Psicologia ocial da P C P e membro e professora do
Departamento de ormação em Psicanálise do nstituto
edes apientiae.

Miriam Debieux Rosa

professora doutora da niversidade de ão Paulo na
raduação e na P s raduação em Psicologia Clínica.
Coordena o aborat rio Psicanálise e ociedade e o
Pro eto igração e Cultura. professora itular da P C P
na raduação e na P s raduação de Psicologia ocial,
onde coordena o cleo de Estudos e
Pes uisa Psicanálise e Política.

Sandra Luzia Alencar

doutora em Psicologia ocial pela P C P, psic loga
da ecretaria unicipal de a de de ão Paulo, membro
do aborat rio Psicanálise e ociedade do Programa de
P s raduação da Psicologia Clínica da P e do cleo
Psicanálise e Política do Programa de P s raduação
em Psicologia ocial da P C P.

ob etivo
a sociedade moderna, cada vez mais
fre uente ue os su eitos se considerem
desprendidos dos laços sociais ue
os constituem, e dos uais participam
como reprodutores e ou criadores.
Contrariamente a esta apreensão ue,
incorporada ao campo psi , corrobora
práticas ideol gicas e mant m o su eito
alienado do laço ue está em seu sintoma,
50

os trabalhos e pes uisas dos membros
vinculados ao aborat rio Psicanálise
e ociedade do P P e ao cleo de
Pes uisa Psicanálise e Política da P C P,
ambos sob coordenação da professora
iriam Debieux Rosa, t m se voltado
para os contextos sociais, políticos,
institucionais e culturais em ue estão
entrelaçadas às formações sub etivas
e sintomáticas.
evando em conta estes contextos,
nossa compreensão de ue se trata de
uma clínica do traumático. O traumático
como o ue silencia e fixa os su eitos,
ultrapassando sua possibilidade de
simbolização e impedindo o trabalho de luto
e produções metaf ricas. Assim, segundo
iriam Debieux Rosa tem apontado, nestes
contextos, muitas vezes, trata se de uma
escuta de vidas secas . Considerando
essas dimensões, a prática psicanalítica
pensada como clínico política. ão se
trata, pois, de individualizar os problemas
e sofrimentos, mas de reconhecer a
singularidade, a ual revela o laço
social nela implicado.

programa

dirigido

1. aço social e clínica psicanalítica

a psic logos, psi uiatras, psicanalistas,
profissionais das áreas da sa de, alunos,
ex alunos do Curso de ormação em
Psicanálise e profissionais interessados
no trabalho com grupos nas instituições

2. Conceitos articuladores da Psicanálise
com o campo social
3. Conceitos articuladores da Psicanálise
com o campo social
4.

todo clínico político

carga horária

5. Viol ncia, política e luto

18 horas (9 aulas de 2 horas cada)

6. Vitimização, implicação e
responsabilização do su eito
e do campo social conversações

datas

7. rauma e viol ncia: modos de segregação

29 de setembro 06, 13, 20, 27 de outubro e
03, 10, 17 e 24 de novembro

8. A escuta em contextos de
crises conversações

preço

9. Psicanálise implicada: vicissitudes
das práticas clínico políticas

alunos do CEP: tr s mensalidades
de R$ 300,00

tr s mensalidades de R$ 350,00

metodologia
As aulas serão expositivo dialogadas.
Para as aulas 6 e 7, ap s exposição do
tema no primeiro tempo da aula, propõe se
um espaço para narrativa de uma
situação caso trazida pelos alunos.

Com essas problematizações, esse
curso tem como ob etivo discutir, a partir
da teoria freudiana e lacaniana, uais
as possibilidades de intervenção da
Psicanálise no campo social, tendo
em vista a construção de uma prática
clínico política.
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SEMINÁRIOS TEÓRICOS | 2O SEMESTRE
O enquadre psicanalítico e seus destinos na contemporaneidade
sextas feiras | 15h30 às 17h30 | início 30/09
coordenação
Daniel Kupermann

docentes
Alan Osmo

psic logo, mestrando em Psicologia Clínica no P P
e membro do aborat rio de Pes uisas e ntervenções
Psicanalíticas em Psicanálise do P C P P (psiA).

Daniel Kupermann

psicanalista, professor doutor do Departamento de Psicologia
Clínica do P P, coordenador do psiA aborat rio de
Pes uisas e ntervenções Psicanalíticas do P C P P, autor
dos livros Presença ensível. Cuidado e Criação na Clínica
Psicanalítica e Ousar Rir. umor, Criação e Psicanálise ,
ambos pela ed. Civilização Brasileira, e ransfer ncias
Cruzadas. ma ist ria da Psicanálise e suas nstituições ,
ed. Escuta.

Daniel Migliani Vitorello

psicanalista, doutor em Psicologia Clínica pela P e pela
niversit Paris V , membro e supervisor clínico no psiA
aborat rio de Pes uisa e ntervenções em Psicanálise do
P C P P e autor do livro antenha Dist ncia: o maginário
Obsessivo de elson Rodrigues , ed. Annablume.

Denise Salomão Goldfajn

p s doutoranda em Psicologia Clínica pela P, doutora em
Psicologia Clínica pela assachusetts chool of Professional
Ps cholog ( A), membro da BP P e da BPR . embro
do nternational Association of Relational Ps choanal sis and
Ps chotherap ( ARPP), colaboradora do aborat rio de
Pes uisas e ntervenções em Psicanálise do Departamento de
Psicologia Clínica da P (P C P P) psiA. upervisora
clínica e atende crianças, adolescentes e adultos em
prática privada.

Lucas Charafeddine Bulamah

psicanalista atuando em clínica particular, psic logo formado
pela P, mestre em Psicologia Clínica pelo P P, tendo
pes uisado, unto ao Professor Doutor Daniel upermann,
as vicissitudes da institucionalização da transmissão
psicanalítica, especificamente no ue diz respeito
à proscrição de psicanalistas homossexuais.

Wilson Franco

psicanalista, mestre em Psicologia pelo P P, membro do
aborat rio de Pes uisas e ntervenções em Psicanálise do
P C P P (psiA) e autor do livro Autorização e Ang stia de
nflu ncia em innicott , ed. Casa do Psic logo.

ob etivo
A clínica contempor nea nos obriga
a repensar o sentido do en uadre
psicanalítico. e o m todo terap utico
desenvolvido por reud sustentava se
sobre o trip associação livre princípio de
abstin ncia no mane o da transfer ncia
interpretação, na atualidade cada uma
dessas vertentes suscita novas uestões.
A associação livre coloca em xe ue a
atividade do psicanalista o mane o da
transferência implica a reflexão acerca do
campo de afetação no ual analisando e
analista estão inseridos a interpretação
compõe o espectro ampliado do ato
psicanalítico e, não menos importante,
enfrentamos problemas diagn sticos
referentes às uestões de g nero, dos
casos limite e das viol ncias traumáticas.
Pretendemos apresentar, neste curso,
o resultado de algumas pes uisas
realizadas unto ao psiA aborat rio
de Pes uisas e ntervenções Psicanalíticas,
do nstituto de Psicologia da P, referentes
às uestões e aos desafios ue a
contemporaneidade impõe à Psicanálise e
aos psicanalistas.

programa

dirigido

1. uem e uem não psicanalista

a psic logos, psi uiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas
da sa de

2. enealogia dos discursos psi
Psicanálise e Psi uiatria
3. Dinheiro: o ue a Psicanálise tem
a dizer sobre isso
4. A clínica pode traumatizar
5. uestões de g nero e diferença sexual
6. O psicanalista apático
e o psicanalista empático

carga horária
18 horas (9 aulas de 2 horas cada)
datas
30 de setembro 07, 14, 21 e 28 de outubro e
04, 11, 18 e 25 de novembro

7. Para escutar a não neurose

preço

8. ransfer ncia, contratransfer ncia
e neocatarse

tr s mensalidades de R$ 350,00
alunos do CEP: tr s mensalidades
de R$ 300,00

Luiz Eduardo de Vasconcelos Moreira

psicanalista, doutorando em Psicologia Clínica e graduando
em ilosofia na niversidade de ão Paulo, onde cursou
Psicologia e defendeu mestrado em Psicologia ocial.
embro do psiA aborat rio de Pes uisa e ntervenções
em Psicanálise do P C P P e do nstituto Vox de
Pes uisa em Psicanálise.
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1o e 2o semestres

Vig ncia do conceito de trauma na teoria
e na clínica psicanalítica
odalidades clínicas no trabalho
de D. . innicott
A Psicanálise e o amor rom ntico
obre as compulsões e o dispositivo
psicanalítico: adicções
A teoria da sedução generalizada
de ean aplanche

SEMINÁRIOS
DE CURTA DURAÇÃO

A construção da clínica psicanalítica
em reud
inguagem e mem ria
A compulsão sexual na clínica psicanalítica
O sonho em reud e depois
Andr
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reen Por uma clínica contempor nea
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SEMINÁRIOS DE CURTA DURAÇÃO | 1O SEMESTRE
Vigência do conceito de trauma na teoria e na clínica psicanalítica

Modalidades clínicas no trabalho de D. W. Winnicott

sábados | 9h às 12h | início 13/02

sextas feiras | 14h às 17h | início 04/03

docente

dirigido

docente

Myriam Uchitel

a psic logos, psi uiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas
da sa de

Gabriel Zaia Lescovar

psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela P C P,
docente do Departamento de Psicanálise do nstituto edes
apientiae e coordena o rupo de rabalho e Pes uisa:
ases do raumático no mesmo nstituto. Autora dos livros
Al m dos imites da nterpretação e eurose raumática ,
ed. Casa do Psic logo.

programa

carga horária
9 horas (3 aulas de 3 horas cada)

Composto por tr s aulas:

datas

1. Breve percurso do conceito de trauma
ao longo da obra freudiana

13, 20 e 27 de fevereiro

2. Aspectos da singularidade do trauma
em ándor erenczi, Donald innicott
e ilvia Bleichmar
3. Evid ncia e destino do traumático na
clínica

preço
duas mensalidades de R$ 300,00
alunos do CEP: duas mensalidades
de R$ 270,00

psic logo, psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela
P C P, doutor em Psicologia Clínica pela P e estudioso
da Clínica Psicanalítica por meio do v rtice da comunicação,
segundo ándor erenczi e D. . innicott, em diálogo com
a enomenologia Existencial.

ob etivo
Propiciar um contato aprofundado e
preciso com a clínica winnicottiana e com
a abrang ncia e originalidade das suas
intervenções psicanalíticas, levando em
conta sua relev ncia em relação às novas
demandas da clínica contempor nea.
As aulas percorrerão fragmentos de tr s
casos clínicos apresentados por
innicott: nas consultas terap uticas, no
trabalho segundo a demanda e no
tratamento psicanalítico individual padrão.
programa
Apresentação dos ob etivos
e roteiro do curso
Apresentação do caso clínico:
obre os Elementos asculinos e
emininos Ex cindidos ( n: Explorações
Psicanalíticas) e o problema da
identificação primária segundo
D. . innicott
ntrodução dos conceitos de ob eto
sub etivo, ob eto transicional e uso
de ob eto
Ampliações à ist ria da Clínica
Psicanalítica: da interpretação
à experi ncia transicional: de
reud lein a erenczi innicott
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Apresentação do Caso do enino dos
Cordões ( n: Ob etos ransicionais e
en menos ransicionais. n: O Brincar
e a Realidade) e a nova compreensão
psicanalítica para a clínica da melancolia,
da adicção e da tend ncia antissocial
na contemporaneidade
A import ncia constitutiva da
agressividade na teoria do
amadurecimento humano de innicott
problematizações sobre o conceito de
inve a primária leiniano
Apresentação de um fragmento do
Caso Piggle e do trabalho segundo
a demanda proposto por innicott
Recapitulação das propostas de
intervenção clínica estabelecidas
por innicott e seus respectivos
fundamentos e o mane o da temporalidade
na clínica contempor nea
dirigido
a psic logos, psi uiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas
da sa de
carga horária
9 horas (3 aulas de 3 horas cada)
datas
04, 11 e 18 de março
preço
duas mensalidades de R$ 300,00
alunos do CEP: duas mensalidades
de R$ 270,00
57
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SEMINÁRIOS DE CURTA DURAÇÃO | 1O SEMESTRE
A Psicanálise e o amor romântico

Sobre as compulsões e o dispositivo psicanalítico: adicções

sábados | 9h às 12h | início 05/03

terças feiras | 19h às 22h | início 15/03

docente
Julio César Nascimento

psicanalista, psic logo pela niversidade de Brasília ( nB),
com especialização em eoria Psicanalítica pela CO EAE da
P C P, mestre em Psicologia Clínica pelo cleo de Estudos
em Psicanálise da P C P, professor e supervisor clínico do
Curso de ormação em Psicanálise do CEP.

De acordo com uma pes uisa feita por
urandir reire Costa, o ideal da realização
emocional depende: a) de encontrar um
parceiro por uem se sinta, ao mesmo
tempo, atração sexual e atração amorosa
b) de encontrar um meio de tornar esta
parceria ideal permanente (Costa, 1998).
Os ovens universitários su eitos de sua
pes uisa sonham em encontrar uma
f rmula ue torne a atração sexual e a
atração amorosa duráveis, entretanto esse
ideal percebido como inatingível:
As parcerias sexuais renováveis são
facilmente concebíveis e praticáveis,
mas as amorosas, não (ibid.). egundo
urandir, teríamos aprendido ue o amor ,
em sua forma apaixonada, s aconteceria
raramente e com pessoas especiais
(ibid.), o ue nos levaria à culpabilização
neur tica pelos fracassos amorosos.
Este curso visa acompanhar
cuidadosamente os argumentos
extremamente instigantes de urandir
em seu livro em raude em avor
Estudos sobre o Amor Rom ntico (ed.
Rocco), no ual demonstra como o amor
paixão rom ntico se tornou um imperativo
supereg ico tirano, imaginariamente
magnificado, tornando se um agente
traumático ue não pode ser recalcado,
tampouco integrado à imagem narcísica
58

do deal do Eu. A partir da metapsicologia
psicanalítica e de exemplos clínicos,
pretendemos investigar como o ideal
amoroso e sua impossibilidade de
realização se tornou uma das
formas contempor neas do mal estar
na civilização.
programa
1. topia sexual, utopia amorosa
2. reud, erenczi, Balint e o amor
3. obre a gramática inconsciente
do amor rom ntico
dirigido
a psic logos, psi uiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das área
da sa de
carga horária
9 horas (3 aulas de 3 horas cada)
datas
05, 12 e 19 de março
preço
duas mensalidades de R$ 300,00
alunos do CEP: duas mensalidades
de R$ 270,00

docente
Claudio E. M. Waks

psic logo pela niversidade da Calif rnia, Ber ele ( A),
psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela P C P,
membro do aborat rio de Psicopatologia undamental do
Departamento de Estudos P s raduados em Psicologia
Clínica da P C P e docente do Curso de ormação em
Psicanálise do CEP.

A proposta deste seminário colaborar com
a pes uisa das novas formas de padecimento
psí uico ue se apresentam nos nossos
consult rios na atualidade. Estas formas t m
na compulsão uma figura tipo ue coloca em
xe ue a modalidade de escuta, de entendimento
te rico e de intervenção clínica. O principal
desafio para o dispositivo psicanalítico atual
tentar elaborar os impasses formulados por
esses pacientes, procurando apontar algumas
possibilidades de abertura e transformação.
A uilo ue mais surpreende neste dist rbio
psí uico presente na bulimia, anorexia,
alcoolismo, toxicomania, ogo compulsivo,
fen menos de p nico, disposições melanc licas,
as chamadas neuroses narcísicas ou, ainda,
dist rbios da oralidade
sua constante e
crescente presença, tanto na cultura como um
todo, uanto nos atendimentos clínicos.
Acredito ue o cerne essencial da din mica
desse fen meno psicopatol gico manifesta se
na esfera do ato. Em outros termos: trata se
de formas de padecimento ue podem ser
consideradas patologias do agir, tanto na sua
vertente de inibição uanto na de realização.
Embora a sub etividade contempor nea possa
ser considerada como a fiel representante de
um indivíduo compulsivo, isso não deve limitar a
abrang ncia dessa perspectiva restringindo a a
alguma classificação nosográfica específica.
Prefiro falar em atos compulsivos aos uais o
su eito não consegue se associar, sendo, assim,
incapaz de se responsabilizar ou de se enga ar

com as conse u ncias dos seus atos. Assim,
o fen meno psicopatol gico da passagem ao
ato, do agir compulsivamente, torna se o grande
desafio atual para a comunidade psicanalítica
ue procura no desenvolvimento da teoria da
t cnica a criação de um dispositivo clínico capaz
de acolher e elaborar esta manifestação do
funcionamento psí uico.

programa
1. Revisão crítica e hist rica
do conceito obsessivo compulsivo
2. ovos desenvolvimentos na teoria da
t cnica psicanalítica no tratamento
das patologias do ato. Contribuições das
escolas inglesa, francesa e americana
3. Apresentação de vinhetas clínicas para
ilustrar mane o clínico de casos dessa
natureza. Comentários e conclusões finais
dirigido
a psic logos, psi uiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas
da sa de
carga horária
9 horas (3 aulas de 3 horas cada)
datas
15, 22 e 29 de março
preço
duas mensalidades de R$ 300,00
alunos do CEP: duas mensalidades
de R$ 270,00
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SEMINÁRIOS DE CURTA DURAÇÃO | 1O SEMESTRE

SEMINÁRIOS DE CURTA DURAÇÃO | 2O SEMESTRE

A teoria da sedução generalizada de Jean Laplanche

A construção da clínica psicanalítica em Freud

segundas feiras| 19h às 22h | início 16/05

uintas feiras | 19h às 22h | início 11/08

docente
Sérgio de Gouvêa Franco

psicanalista, doutor pela niversidade Estadual de Campinas
(
CA P) e p s doutor em Psicologia Clínica pela P C P,
membro do Departamento de Psicanálise do nstituto edes
apientiae, onde fez formação em Psicanálise, membro da
Associação niversitária de Pes uisa em Psicopatologia
undamental (A PP ), professor do Curso de ormação
em Psicanálise do CEP e professor da P s raduação na
undação Escola de Com rcio lvares Penteado ( ECAP).
Autor do livro: andrágoras, Clínica Psicanalítica: reud e
innicott , ed. Primavera, em parceria com anoel Berlinc e
arin ondrace , entre outras publicações no país e exterior.

programa
1. A teoria da sedução restrita de Freud
à sedução infantil (até 1897)
ntrodução à vida e à obra
de ean aplanche
A teoria do trauma
A teoria das duas cenas: après-coup
eurose obsessiva e histeria
e a sedução infantil

3. A teoria da sedução generalizada de
Laplanche (de 1964-1967 à atualidade)
A sedução inconsciente dos pais
Os significantes enigmáticos
O ob eto fonte de aplanche
A entrada traumática e sedutora
do humano na sexualidade
dirigido
a psic logos, psi uiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas
da sa de
carga horária
9 horas (3 aulas de 3 horas cada)
datas
16, 23 e 30 de maio

A desist ncia de reud da sedução infantil:
a correspond ncia reud liess

preço

A formulação do Complexo de dipo

duas mensalidades de R$ 300,00

2. Da teoria restrita à teoria da sedução
generalizada (de 1897 até 1964-1967)

docente

dirigido

Pedro Luiz Ribeiro de Santi

a psic logos, psi uiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas
da sa de

psicanalista, professor da CO EAE da P C P, e da Escola
uperior de Propaganda e ar eting (E P ).

á pouco mais de cem anos, reud
criou o primeiro modelo de psicoterapia.
Da procura por entender e atender os
hist ricos, ele abandonou a perspectiva
biologizante e criou a Psicanálise, cu o
alcance se estendeu para a compreensão
mais geral do omem.
Depois de cem anos de desenvolvimentos
do campo psicanalítico, iremos recontar a
hist ria de seu paradigma original. E, desde
aí, refletir sobre a clínica atual.

carga horária
9 horas (3 aulas de 3 horas cada)
datas
11, 18 e 25 de agosto
preço
duas mensalidades de R$ 300,00
alunos do CEP: duas mensalidades
de R$ 270,00

programa
1. As origens da clínica: da hipnose
à associação livre
2. O trabalho do luto como paradigma
do processo de análise
3. egundo reud, para ue serve uma
análise eus alcances e limites

alunos do CEP: duas mensalidades
de R$ 270,00

A transição de uma teoria restrita para
uma teoria da sedução generalizada
A sedução precoce: a sedução necessária
da mãe em relação ao seu beb
O artigo Confusão de ínguas entre
Adultos e Crianças , de 1933, de erenczi

60

61

Untitled-1.pdf, page 1 @ Preflight - 15:08:12 - September 23, 2016 - PG-33

SEMINÁRIOS DE CURTA DURAÇÃO | 2O SEMESTRE
Linguagem e memória

A compulsão sexual na clínica psicanalítica

sextas feiras | 14h às 17h | início 12/08

sábados | 9h às 12h | início 13/08

docente

dirigido

docente

programa

Carlos Roberto Aricó

a psic logos, psi uiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas
da sa de

Julio César Nascimento

1. A sexualidade e o processo criativo

psi uiatra, psicanalista, publicou dezenas de trabalhos
científicos sobre Psicofarmacologia, Psi uiatria, Psicanálise e
ilosofia. Autor de vários livros, entre os uais Os Caminhos
da Ang stia , ed. emos, e A Reflexão sobre a oucura e
Ar ueologia da tica , ambos da cone Editora.

programa
O ser biol gico: filog nese
Das c lulas ao erotismo
O ser humano total
nconsciente nocional e sistemático
Psicanálise, nova ci ncia
reud e outros saberes
Os vários discursos psicanalíticos
arrativas de acan e Bion
O homem normal e o doente
A natureza dos discursos
O ue fazer Presente e futuro
de um saber
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carga horária
9 horas (3 aulas de 3 horas cada)
datas
12, 19 e 26 de agosto
preço
duas mensalidades de R$ 300,00
alunos do CEP: duas mensalidades
de R$ 270,00

psicanalista, psic logo pela niversidade de Brasília ( nB),
com especialização em eoria Psicanalítica pela CO EAE da
P C P, mestre em Psicologia Clínica pelo cleo de Estudos
em Psicanálise da P C P, professor e supervisor clínico do
Curso de ormação em Psicanálise do CEP.

Partindo da noção de sexualidade aditiva
a sexualidade usada como droga , o ce
cDougall uestiona se muitas relações
sexuais, absolutamente normais uanto à
forma, não teriam um papel semelhante na
economia psí uica do ego ( cDougall,
1983). De acordo com esta autora, os
problemas colocados pela economia
narcísica e pelas ang stias psic ticas de
fracionamento, conduzem certos pacientes
à fuga em direção aos outros, consumidos
tal como uma droga ou à fuga dos outros,
por meio da criação de uma autar uia
narcísica (ibid.). Por meio de uma análise
te rico clínica sofisticada, a autora
interpreta certas práticas sexuais como
uma solução neossexual ue visa, de um
lado, o controle ritualístico mais absoluto
possível de si mesmo e, de outro, procura
alcançar o domínio absoluto do ob eto e das
inevitáveis ang stias despertadas no
relacionamento com ele. Por meio da leitura
cuidadosa do livro As
ltiplas aces de
Eros , este curso pretende analisar um dos
fen menos mais fre uentes e enigmáticos
da clínica contempor nea:
a compulsão sexual.

2. As soluções neossexuais,
as neonecessidades e as
sexualidades aditivas
3. Desvio sexual e sobreviv ncia psí uica
dirigido
a psic logos, psi uiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas
da sa de
carga horária
9 horas (3 aulas de 3 horas cada)
datas
13, 20 e 27 de agosto
preço
duas mensalidades de R$ 300,00
alunos do CEP: duas mensalidades
de R$ 270,00
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SEMINÁRIOS DE CURTA DURAÇÃO | 2O SEMESTRE
O sonho em Freud e depois

André Green - Por uma clínica contemporânea

sextas feiras | 10h30 às 13h30 | início 14/10

sextas feiras | 9h às 12h | início 04/11

docente

dirigido

docentes

dirigido

Sérgio de Gouvêa Franco

a psic logos, psi uiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas
da sa de

Cynthia Peiter

a psic logos, psi uiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas
da sa de

psicanalista, doutor pela niversidade Estadual de Campinas
(
CA P) e p s doutor em Psicologia Clínica pela P C P,
membro do Departamento de Psicanálise do nstituto edes
apientiae, onde fez formação em Psicanálise, membro da
Associação niversitária de Pes uisa em Psicopatologia
undamental (A PP ), professor do Curso de ormação
em Psicanálise do CEP e professor da P s raduação na
undação Escola de Com rcio lvares Penteado ( ECAP).
Autor do livro: andrágoras, Clínica Psicanalítica: reud e
innicott , ed. Primavera, em parceria com anoel Berlinc e
arin ondrace , entre outras publicações no país e exterior.

programa
os dois primeiros encontros serão
apresentadas algumas das mais
interessantes ideias de reud
sobre sonho e sono em A nterpretação
dos onhos e Complemento
etapsicol gico à eoria dos onhos :
O aparelho psí uico como
uma má uina de sonhar e dese ar
As condições para a criatividade
e associação livre
Condensar, deslocar e figurar
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carga horária

psicanalista pelo nstituto edes apientiae, membro
Associado da ociedade Brasileira de Psicanálise de ão
Paulo ( BP P) e mestre em Psicologia Clínica pela P.
Autora de diversos artigos sobre Psicanálise e Adoção, e
do livro Adoção Vínculos e Rupturas: do Abrigo à amília
Adotiva , ed. agodoni.

9 horas (3 aulas de 3 horas cada)

Mônica Dias Vianna Braga de Sá

datas
14, 21 e 28 de outubro
preço
duas mensalidades de R$ 300,00
alunos do CEP: duas mensalidades
de R$ 270,00

psicanalista pelo nstituto edes apientiae e membro
associado da ociedade Brasileira de Psicanálise
de ão Paulo ( BP P).

programa
ual a grande novidade em Psicanálise
reud , responde Andr reen. empre
fiel ao texto freudiano, reen dialoga com
importantes autores p s freudianos para
compor modelos te rico clínicos originais,
ampliando o campo psicanalítico de modo
a atender aos desafios da clínica atual,
como as estruturas não neur ticas. Dessa
forma marca sua valiosa contribuição,
propondo novas diretrizes para uma
Psicanálise contempor nea. Para este
curso, selecionamos alguns conceitos
fundamentais de sua obra:

O e uilíbrio saudável de investir
e desinvestir o mundo na vigília e no
sono

1. O trabalho do negativo
e a pulsão de morte

Perturbações atuais do sono, por falta
de um lugar de refer ncia ao descanso

2. O complexo da mãe morta
e a estrutura en uadrante

o ltimo encontro, serão discutidas
as contribuições de aplanche e de
innicott à uestão dos sonhos

3. Pensamento clínico contempor neo
e en uadre interno do analista:
limites da clínica e casos limite

carga horária
9 horas (3 aulas de 3 horas cada)
datas
04, 11 e 18 de novembro
preço
duas mensalidades de R$ 300,00
alunos do CEP: duas mensalidades
de R$ 270,00
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ATIVIDADE CLÍNICA SUPERVISÃO
2o semestre

sexta-feira
19h às 20h30
dia 25/11

programa
erá discutido um recorte clínico
apresentado por um dos participantes.
A discussão será conduzida por
Octavio ouza, ue comentará
o material apresentado.
com
Octavio Souza

psic logo, psicanalista, doutor em Comunicação
ocial pela R e pes uisador do nstituto
ernandes igueira da undação Oswaldo Cruz.
Autor do livro antasia de Brasil , ed. Escuta,
e de outros artigos em revistas especializadas.

dirigido
a psic logos, psi uiatras,
psicanalistas e profissionais
com prática clínica
preço
at o dia 14 11 16 | R$ 145,00
ap s o dia 14 11 16 | R$ 165,00
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CURSOS BREVES

O corpo em Psicanálise:
a er tica do corpo,
a psicopatologia e o corpo,
o corpo na clínica psicanalítica
As variações t cnicas
do m todo psicanalítico

1o e 2o semestres

68
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CURSOS BREVES | 1O SEMESTRE

2O SEMESTRE

O corpo em Psicanálise: a erótica do corpo, a psicopatologia
e o corpo, o corpo na clínica psicanalítica

As variações técnicas do método psicanalítico

sábado | 9h às 12h e 13h às 16h | dia 14/05
dirigido

Mario Eduardo Costa Pereira

a psic logos, psi uiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas
da sa de

programa
O eu primitivamente e antes de tudo um
eu corporal , dizia reud. ua posição
radical: a clivagem cartesiana superada
pela concepção do su eito como realmente
encarnado em e no corpo er tico, marcado
pela linguagem.
O ob etivo desse curso o de discutir
a concepção psicanalítica de corpo
a partir de uma tripla perspectiva:
1. A er tica do corpo, en uanto constituída
pela linguagem e pela imersão do su eito
no campo do Outro
2. A dimensão corporal da psicopatologia,
em particular nas principais expressões
contempor neas desse padecimento,
como nos transtornos alimentares,
no fen meno do cutting e na drogadição
3. As incid ncias clínicas na Psicanálise
das vicissitudes do corpo er tico
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docente

docente
psicanalista, psi uiatra, professor titular de Psicopatologia
Clínica pela Aix arseille niversit ( rança). Professor livre
docente em Psicopatologia do Departamento de Psi uiatria
da aculdade de Ci ncias
dicas da
CA P, onde dirige
o aborat rio de Psicopatologia: u eito e ingularidade
( aP u ). Diretor do cleo de ão Paulo do Corpo reudiano
Escola de Psicanálise.

sábado | 9h às 12h e 13h às 16h | dia 26/11

preço
at o dia 02 05 16 | R$ 295,00
ap s o dia 02 05 16 | R$ 315,00

Octavio Souza

psic logo, psicanalista, doutor em Comunicação ocial
pela R e pes uisador do nstituto ernandes igueira da
undação Oswaldo Cruz. Autor do livro antasia de Brasil ,
ed. Escuta, e de outros artigos em revistas especializadas.

programa
Desde a descoberta do inconsciente, o
m todo da prática psicanalítica, baseado
na associação livre e na atenção flutuante,
foi seguidamente reavaliado em função
de reformulações te ricas a respeito
da constituição da sub etividade, assim
como modificado para situações em ue
sua aplicabilidade encontra dificuldades.
O curso vai procurar caracterizar as
variações da t cnica psicanalítica ao longo
de algumas das principais transformações
te rico clínicas ue marcaram a hist ria
da Psicanálise. Assim, no mbito da
primeira t pica freudiana, a mudança
ue a consideração da transfer ncia
trouxe para os ob etivos interpretativos
da rememoração. a segunda t pica, a
descoberta dos processos de simbolização
propriamente ditos e seus impasses
detectados na clínica, principalmente
por meio da figura da reação terap utica
negativa. Em erenczi, as propostas de
modificação da t cnica, em função do
papel iatrog nico, ue a relação analista
analisando pode ad uirir. Em elanie lein,
as relações de ob eto e a import ncia
dos processos pro etivos e intro etivos,
das ang stias e das defesas contra as
ang stias nas posições es uizoparan ide e
depressiva. A partir de Paula eimann,
a valorização dos sentimentos

contratransferenciais. Em acan, as
críticas às noções de relação de ob eto
e de contratransfer ncia e o papel do
dese o do analista. A partir de Bion e
innicott, a valorização do en uadramento
psicanalítico. E, por fim, a radicalização
dos pensamentos de innicott e Bion para
a avaliação da função do en uadramento
e do funcionamento psí uico de analista
e analisando nos trabalhos de autores
da Psicanálise contempor nea como
reen, Anzieu, Ogden, erro, Civitarese e
igueiredo.
dirigido
a psic logos, psi uiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas
da sa de
preço
at o dia 14 11 16 | R$ 295,00
ap s o dia 14 11 16 | R$ 315,00
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atrizes de adoecimento psí uico
e estrat gias de tratamento
em Psicanálise
A elasticidade para al m da t cnica
Elementos da prática
Continuidade e descontinuidade:
psicopatologia da empatia

EVENTOS
1o e 2o semestres

72
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EVENTOS | 1O SEMESTRE
Matrizes de adoecimento psíquico e estratégias
de tratamento em Psicanálise
sábado | 9h30 às 12h30 | dia 09/04
docente
Luis Claudio Figueiredo

psicanalista, professor da P C P e da P. Autor de diversos
artigos publicados em revistas especializadas no país e no
estrangeiro e, tamb m, de alguns livros, entre os uais tica e
cnica em Psicanálise (2ª edição, 2008), em coautoria com
elson Coelho nior, Psicanálise. Elementos para a Clínica
Contempor nea , As Diversas aces do Cuidar. ovos
Ensaios de Psicanálise Contempor nea e Bion em ove
ições endo ransformações , Balint em ete ições ,
ambos em coautoria com ina amburrino e arina Ribeiro,
todos editados pela ed. Escuta.

programa
o curso, serão apresentadas duas grandes
matrizes de adoecimento psí uico, as uais
estão correlacionadas a duas grandes
estrat gias de tratamento psicanalítico.
A uma das matrizes a fundamental
damos o nome de matriz freudo leiniana, a
ual se liga, tamb m, certa vertente do
pensamento te rico clínico de acan. Está
centrada na uestão das ang stias e das
defesas contra elas.
A outra matriz, damos o nome de matriz
ferencziana ue desempenha uma função
suplementar à primeira dentro dela se
construíram as teorizações e os
pensamentos clínicos de erenczi, Balint,
innicott e ohut. esta matriz, o ue
emerge são as experi ncias da morte
em suas diferentes feições (t dio, apatia,
desencanto, esvaziamento, enri ecimento
etc.), e da agonia. Dentro de cada uma das
grandes matrizes, foram sendo elaborados
diferentes modelos de adoecimento
psí uico ue serão brevemente
referidos na aula.
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uitos pacientes, tais como chegam
a nossos consult rios, exigem a
consideração simult nea de ambas as
matrizes e de diferentes modelos de
adoecimento, tanto os centrados nas
ang stias como nas agonias. rata se,
assim, de uma proposta de mapeamento
do campo das psicopatologias pelo vi s
dos diferentes processos de adoecimento,
e não tomando como ponto de partida os
uadros psicopatol gicos reconhecidos
pela Psicanálise.
O ob etivo básico será o de propor uma
forma de conceber de maneira integrada
o terreno em ue se exerce a clínica
psicanalítica nos dias atuais.
dirigido
a psic logos, psi uiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas
da sa de
preço
at o dia 28 03 16 | R$ 200,00
ap s o dia 28 03 16 | R$ 220,00

A elasticidade para além da técnica
sábado| 9h30 às 12h30 | dia 18/06
docente

dirigido

Benilton Bezerra Jr.

a psic logos, psi uiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas
da sa de

psicanalista, psi uiatra, professor do nstituto de edicina
ocial e pes uisador do Programa de Estudos e Pes uisas
sobre Ação e u eito (PEPA ), da ER . Recentemente,
publicou o livro reud e as euroci ncias: O Pro eto
para uma Psicologia Científica , ed. Record, e organizou
unto com Rafaela orzanelli e urandir reire Costa,
a Colet nea A Criação de Diagn sticos na Psi uiatria
Contempor nea , ed. aramond.

programa

preço
at o dia 06 06 16 | R$ 200,00
ap s o dia 06 06 16 | R$ 220,00

O tema da elasticidade diz respeito aos
desafios impostos à clínica pelo surgimento
de modalidades de sofrimento ue resistem
aos dispositivos clínicos tradicionais e
tem permitido a discussão de novas formas
de en uadre, modos diversos de presença
do analista, usos m ltiplos do sil ncio e da
palavra, exploração de estrat gias clínicas
diferenciais (interpelação e cuidado,
contin ncia, confronto e aus ncia) etc.
Essa mobilização clínico conceitual não
deve se restringir, por m, à discussão de
rearran os t cnicos com vistas a novas
modalidades de intervenção. Desde reud,
a Psicanálise tamb m um campo
de permanente pes uisa e teorização
acerca do psi uismo humano.
A extraordinária expansão do naturalismo,
em geral, na ci ncia e na cultura, tem sido
vista por muitos como uma ameaça ao
pro eto da Psicanálise. a verdade, o
oposto. Enga ar se no complexo debate
em torno do naturalismo como pro eto
te rico e analisar seus efeitos culturais
nos permite enri uecer nossas formulações
acerca do su eito, da vida sub etiva
e do pathos psí uico.
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EVENTOS | 2O SEMESTRE
Elementos da prática

Continuidade e descontinuidade: psicopatologia da empatia

sábado | 9h30 às 12h30 | dia 17/09

sábado| 9h30 às 12h30 | dia 22/10

docente

dirigido

docente

dirigido

Marco Antonio Coutinho Jorge

a psic logos, psi uiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas
da sa de

Jurandir Freire Costa

a psic logos, psi uiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas
da sa de

psi uiatra, psicanalista, professor do Programa de P s
raduação em Psicanálise da ER . Diretor da eção Rio
de aneiro do Corpo reudiano (Associação membro de
Converg ncia
ovimento acaniano para a Psicanálise
reudiana). embro da Association nsistance (Paris Bruxelas)
e da ociedade nternacional de ist ria da Psi uiatria e da
Psicanálise. Pes uisador do C P . Autor de undamentos
da Psicanálise v.1: As Bases Conceituais v.2: A Clínica da
antasia co autor de reud O Criador da Psicanálise e
de acan O rande reudiano , todos da ahar Editora.
Organizador de acan e a ormação do Psicanalista , Contra
Capa Editora. Co organizador de aber, Verdade e ozo
eituras de O eminário, ivro 17, de ac ues acan , ed. Rios
Ambiciosos e de aber azer com o Real Diálogos entre
Psicanálise e Arte , ed. Cia. de reud.

programa
O curso visa apresentar as formulações
freudianas mais relevantes sobre a
prática analítica, tendo como eixo de
leitura as contribuições de acan. erá
desenvolvida a refinada construção da
t cnica analítica empreendida por reud
em alguns momentos principais de sua obra,
especialmente na uele ue denominou de
Ciclo da cnica (1912 1915), ue sucede
o Ciclo da antasia (1906 1911). E,
tamb m, os momentos anteriores e
posteriores a este, nos uais os elementos
da prática surgem em sua pot ncia
organizadora da experi ncia analítica.
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preço
at o dia 05 09 16 | R$ 200,00
ap s o dia 05 09 16 | R$ 220,00

psi uiatra, psicanalista, professor titular do nstituto de
edicina ocial da niversidade Estadual do Rio de aneiro
( ER ) e autor dos livros, entre outros, O Vestígio e a Aura:
Corpo e Consumismo na oral do Espetáculo e O Risco
de Cada m E Outros Ensaios de Psicanálise e Cultura ,
ed. aramond.

programa
rata se de analisar os dist rbios
na comunicação empática ue ocorrem
no espaço transicional winnicottiano.
erão discutidas as formações atípicas
dos elementos constituintes da empatia
a partir dos depoimentos de autistas.
O ob etivo aprofundar a fenomenologia
dos uadros com vistas às finalidades
terap uticas, da clínica analítica ou de
outros processos psicoterápicos.

preço
at o dia 10 10 16 | R$ 200,00
ap s o dia 10 10 16 | R$ 220,00
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REUNIÕES TEMÁTICAS

A Escuta Psicanalítica se produz na
intersecção entre a arte e a ci ncia.
O tr nsito entre teoria e prática
uma habilidade essencial na
atividade clínica. a intenção
de reunir os campos da experi ncia
te rica e clínica, elegemos 11 temas
para neste ano aprofundarmos.

A ang stia e o destino de simbolização
Psicanálise e migração: somos todos exilados
O desaparecimento da Paranoia
A clínica da arrafa de lein
ernando Pessoa e a Psicanálise: releitura do in uietante
atuagens, piercings e outras transformações corporais.
Do adorno à busca de si mesmo. ma interpretação
innicottiana

1o e 2o semestres

P nico e obia: enlace e desenlace da ang stia
obre a indiferença dos analistas em mat ria de política
Encontros e desencontros entre o erotismo masculino
e feminino sexo no s culo
A presença da surdez e da voz na experi ncia psicanalítica
arcisismo e contemporaneidade
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REUNIÕES TEMÁTICAS | 1O SEMESTRE
A angústia e o destino de simbolização

Psicanálise e migração: somos todos exilados

sexta feira | 19h às 21h | dia 26/02

sexta feira | 19h às 21h | dia 18/03
docente

docente
Elisa Maria de Ulhôa Cintra

psicanalista, doutora em Psicologia Clínica pela P C P,
professora da aculdade de Psicologia e do Programa de
P s raduação em Psicologia Clínica da P C P. Autora do
livro elanie lein: Estilo e Pensamento , ed. Escuta, e de
vários artigos publicados em Revistas de Psicanálise, sobre o
pensamento de . lein e de D. . innicott.

programa
esta confer ncia, partimos do fen meno
da ang stia ue atravessa toda a
prática psicanalítica e seu percurso
te rico e vamos considerar ue um dos
destinos princeps da ang stia a sua
transformação, por meio dos processos
de simbolização. A criação do setting
analítico, o processo analítico e o convite
à livre associação e à rêverie são, por
excel ncia, estrat gias ue convidam
à simbolização da dor e da ang stia.
A partir de reud, faremos uma leitura
dos processos de simbolização primária
e secundária, com algumas contribuições
de innicott, arion ilner e Roussillon.

dirigido

Caterina Koltai

a psic logos, psi uiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas
da sa de

soci loga, psicanalista, professora no curso de raduação
e P s raduação em Ci ncias ociais da P C P, e no curso
de eoria Psicanalítica, da CO EAE da P C P. Autora do livro
Política e Psicanálise O Estrangeiro , e organizadora
do livro O Estrangeiro , ambos da ed. Escuta.

preço

programa

at o dia 15 02 16 | R$ 145,00

O exílio, como alegoria da condição
humana, tornou se um dos significantes
da modernidade em ue vivemos.
Cotidianamente, humanos atravessam
fronteiras reais ou imaginárias, ora fugindo
dos avatares da ist ria, ora procurando
melhores condições de exist ncia para si
pr prios e seus descendentes, a ponto de
o nosso mundo contempor neo parecer
cada vez mais povoado por deslocados,
desenraizados e refugiados, como se
nesses tempos de globalização os humanos
tivessem se tornando mais n mades ue os
pássaros. Os migrantes são a ueles ue,
forçados por circunst ncias externas
(políticas, sociais, religiosas e econ micas)
ou internas, em ue um terror sub etivo
paira sobre a liberdade do su eito, se viram
obrigados a migrar e abandonar a terra
natal e a língua materna, para, então, se
instalarem em alhures, em condição
de estrangeiros.

ap s o dia 15 02 16 | R$ 155,00

não aceitamos em n s mesmos e, por este
motivo, expulsamos e pro etamos no outro.
uanto ao analista, importante ue, ele,
no seu trabalho, não ve a e não transforme
esse migrante numa vítima. rata se de
acompanhá lo ustamente no sentido
contrário, permitindo lhe se apropriar
de sua condição de migrante. O analista
precisa, então, se confrontar com o
sofrimento psí uico do estrangeiro
ue se situa na fronteira do cultural, da
intimidade psí uica e da relação ao outro.
O trabalho psí uico do migrante deve
permitir ue ele possa prosseguir sua
hist ria, apesar de ter perdido tudo o ue
o constituía: sua terra, sua língua, de modo
ue haverá sempre um antes e um depois
da migração.
dirigido
a psic logos, psi uiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas
da sa de
preço
at o dia 07 03 16 | R$ 145,00
ap s o dia 07 03 16 | R$ 155,00

a maioria das vezes, o estrangeiro acaba
sendo o bode expiat rio da ang stia e da
desorientação contempor nea. E, ainda,
não por acaso, os migrantes estrangeiros
acabam sendo os depositários do mal ,
transformando se no imaginário social do
mau ob eto, reprodução de tudo a uilo ue
80
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REUNIÕES TEMÁTICAS | 1O SEMESTRE
O desaparecimento da Paranoia

A clínica da Garrafa de Klein

sexta feira | 19h às 21h | dia 15/04

sexta feira | 19h às 21h | dia 20/05

docente

dirigido

docente

dirigido

Vladimir Pinheiro Safatle

a psic logos, psi uiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas
da sa de

Christian Ingo Lenz Dunker

a psic logos, psi uiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas
da sa de

professor do Departamento de ilosofia da P, doutor em
ilosofia pela niversidade de Paris V . Autor de A Paixão
do egativo: acan e a Dial tica e organizador de m imite
enso: acan entre a ilosofia e a Psicanálise , ed.
E P, e
obre Arte e Psicanálise , ed. Escuta.
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preço

programa

at o dia 04 04 16 | R$ 145,00

egundo o D
5, a Paranoia não existe
mais como categoria clínica. o caso de
pensar o sentido desse desaparecimento
para uma reflexão sobre as Psicoses.

ap s o dia 04 04 16 | R$ 155,00

psicanalista, doutor e livre docente em Psicologia pelo P P,
professor titular do nstituto de Psicologia da P, analista
membro de Escola da EP C P e autor dos livros acan
e a Clínica da nterpretação , ac er Editores, O Cálculo
eur tico do ozo , ed. Escuta, e Estrutura e Constituição da
Clínica Psicanalítica: ma Ar ueologia das Práticas de Cura,
Psicoterapia e ratamento , ed. Annablume, Pr mio abuti.
Coordenador do aborat rio nterunidades de eoria ocial,
ilosofia e Psicanálise ( atesfip
P).

preço
at o dia 09 05 16 | R$ 145,00
ap s o dia 09 05 16 | R$ 155,00

programa
esta comunicação examinarei o uso
clínico do modelo topol gico da arrafa
de lein em acan. evaremos em conta
as noções de identificação, demanda
e transfer ncia conforme desenvolvida
no eminário
Problemas Cruciais
da Psicanálise.
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REUNIÕES TEMÁTICAS | 1O SEMESTRE

2O SEMESTRE

Fernando Pessoa e a Psicanálise:
releitura do inquietante

Tatuagens, piercings e outras transformações corporais.
Do adorno à busca de si mesmo. Uma interpretação Winnicottiana
uinta feira | 20h às 22h | dia 28/07

sexta feira | 19h às 21h | dia 24/06
docente

dirigido

docente

dirigido

Nelson da Silva Júnior

a psic logos, psi uiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas
da sa de

Leopoldo Fulgencio

a psic logos, psi uiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas
da sa de

psicanalista, doutor em Ps chopatologie ondamentale
Et Ps chanal se pela niversit de Paris V , professor
convidado da niversit de Bretagne Occidentale, professor
livre docente do P P e do Curso de Psicanálise do nstituto
edes apientiae, membro da Associação niversitária de
Pes uisa em Psicopatologia undamental (A PP ) e um
dos coordenadores do aborat rio nterunidades de eoria
ocial, ilosofia e Psicanálise ( atesfip P). autor de e
ictionnel en Ps chanal se. ne tude à Partir de
uvre de
ernando Pessoa , Presses niversitaires du eptentrion, e de
inguagens e Pensamento , ed. Casa do Psic logo.

programa
rata se a ui de submeter a tese freudiana
sobre o sentimento do in uietante
(das Unheimliche) à prova do caso da
heteronímia pessoana. Com efeito, segundo
nossa hip tese, a experi ncia literária
de Pessoa, de natureza a uestionar as
bases explícitas da abordagem freudiana
e trazer à superfície uma outra l gica,
problemática e, contudo, imanente ao
pensamento de reud e, portanto, à
experiência da clínica psicanalítica.

84

preço
at o dia 13 06 16 | R$ 145,00
ap s o dia 13 06 16 | R$ 155,00

psicanalista, professor do nstituto de Psicologia da
niversidade de ão Paulo. Autor dos livros O
todo
Especulativo em reud , ed. ED C, e reud na ilosofia
Brasileira” (2004, em parceria com Richard Simanke, ed.
Escuta). Dentre seus diversos artigos publicados, encontráveis
no site Research ate, pode se destacar
innicott s
Re ection of the Basic Concepts of reud s etaps cholog
( nternational ournal of Ps choanal sis, 2007 artigo
republicado no Anuário do P de 2008 em suas edições,
organizadas por diferentes editores em ranc s, Portugu s
e Espanhol). Coordenador do rupo de rabalho Psicanálise,
ub etividade e Cultura Contempor nea , da Associação
acional de P s raduação em Psicologia.

preço
at o dia 18 07 16 | R$ 145,00
ap s o dia 18 07 16 | R$ 155,00

programa
A partir da compreensão winnicottiana
do processo que leva à constituição da
identidade, procura se analisar
algumas práticas de alteração corporal,
mais ou menos permanentes, mais
ou menos intensas - tais como as
tatuagens, piercings, plásticas, bem como
as adições -, como um fenômeno que pode
ser interpretado tanto como um tipo de
adorno existencial de si mesmo, uanto,
em situações mais extremas, de busca
de si mesmo.

85

Untitled-1.pdf, page 1 @ Preflight - 15:08:12 - September 23, 2016 - PG-45

REUNIÕES TEMÁTICAS | 2O SEMESTRE
Pânico e Fobia: enlace e desenlace da angústia

Sobre a indiferença dos analistas em matéria de política

sexta feira | 19h às 21h | dia 26/08

sexta feira | 19h às 21h | dia 23/09

docente
Dominique Fingermann

é psicanalista, analista membro da Escola de Psicanálise dos
runs do Campo acaniano enga ada local, nacional
e internacionalmente na transmissão da Psicanálise e a
ormação do Psicanalista. ensinante no Coll ge Clini ue
du ud Est ( rança), autora de diversos artigos publicados
em livros e revistas nacionais e internacionais, assim como
do livro ”Por Causa do Pior”, ed. Illuminuras, em coautoria
com Mauro Mendes Dias, e organizadora de ”Os Paradoxos
da Repetição”, ed. AnnaBlume.

programa
A ang stia não um termo ue faz sucesso
no discurso da ci ncia ue domina nossa
poca nem tampouco interessa aos valores
do mercado ue a determina. as, como
sabemos por experi ncia, o ue está
recalcado retorna no real, ou o ue sai
pela porta da frente volta pela porta de trás.
A ang stia, elevada à dignidade de valor
e de conceito pelos poetas e fil sofos do
s culo
, afirma sua dimensão existencial
no s culo , mas, banida do s culo
,
ela sai do discurso comum, en uanto a
ansiedade, o estresse, o nervosismo, o
dist rbio de atenção, a falta de ar, e, mais
precisamente os p nicos e as fobias,
entram de vento em popa tanto no discurso
da ci ncia uanto no senso comum.
O p nico e a fobia, ue figuram no capítulo
dos Anxiet Desorder do D , constam
como refer ncia comum do mal estar das
pessoas ue procuram um analista e foram
precisamente descritas e formalizadas
desde os prim rdios da Psicanálise.
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docente
O p nico explora e encena uma dilatação
temporal da ang stia e sua localização
no corpo, en uanto a fobia organiza
a fuga, o deslocamento e a amarração
em um significante privilegiado.
A partir da obra freudiana e do ensino de
acan, verificaremos o ue aproxima e
distancia essas duas formas sintomáticas
e suas maneiras distintas de enodar o fato
existencial da ang stia. ão podemos ter
medo da ang stia, pois sua emerg ncia fora
de controle indica, para cada um, o ue do
corpo do inconsciente ainda está desligado,
en-corps, ainda sem a significação ue liga
ao Outro. e p nico e fobia constituem duas
maneiras diferentes de colocá la na cena
do Outro para melhor es uecer, afastar seu
valor de separação essencial, o dese o
de analista convoca a para ue ela se
enlace de outra forma e passe.
dirigido
a psic logos, psi uiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas
da sa de
preço
at o dia 15 08 16 | R$ 145,00
ap s o dia 15 08 16 | R$ 155,00

Ricardo Goldenberg

psicanalista, mestre em ilosofia pela P, doutor em
Comunicação e emi tica pela P C P. Autor dos livros
Ensaios sobre a oral de reud e oza , ed. galma, o
Círculo Cínico: ou Caro acan, Por ue egar a Psicanálise
aos Canalhas , ed. Relume Dumará, Política e Psicanálise ,
orge ahar Editor, Do Amor ouco e Outros Amores , ed.
nstituto angage, e Psicologia e Análise do Eu, olidão e
ultidão , Coleção Para ler reud , ed. Civilização Brasileira.

programa
Algu m acusou reud de ficar em cima do
muro, durante uma discussão política, de
não ser nem fascista nem socialista.
O enhor não nem branco, nem preto ,
teria dito a pessoa. E reud: ão mesmo,
temos ue ser da cor da carne . Ou se a,
politicamente, deveríamos ser todos
esfolados, sem pele. sto , sem ual uer
identidade partidária. ão acho ue se
trate de uma postura neutra, oportunista e
suíça. Penso ue reud estava realmente
esfolado pela rande uerra e pela
escalada totalitária local e global como
para acalentar esperanças nos ideais e nas
bandeiras. á acan, entende ue
imaginar nos apolíticos uma perigosa
ilusão, visto ue implica na re eição das
determinações inconscientes ue nos
movem, e a partir das uais tratamos a
coisa p blica (res publica). Em suma, o
melhor caminho para instituirmos como
nosso amo e senhor o primeiro aventureiro
ue se dispuser a ocupar o lugar desta
determinação da ual não ueremos nem
saber.

dirigido
a psic logos, psi uiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas
da sa de
preço
at o dia 12 09 16 | R$ 145,00
ap s o dia 12 09 16 | R$ 155,00

87

Untitled-1.pdf, page 1 @ Preflight - 15:08:12 - September 23, 2016 - PG-46

REUNIÕES TEMÁTICAS | 2O SEMESTRE
Encontros e desencontros entre o erotismo
masculino e feminino - sexo no século XXI

A presença da surdez e da voz
na experiência psicanalítica

sexta feira | 19h às 21h | dia 14/10

sexta feira | 19h às 21h | dia 18/11

docente

dirigido

docente

dirigido

Luiz Alberto Hanns

a psic logos, psi uiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas
da sa de

Mauro Mendes Dias

a psic logos, psi uiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas
da sa de

psic logo, psicanalista, doutor em Psicologia Clínica pela
P C P e autor dos livros: Dicionário Comentado do Alemão
de reud , ed. mago, A eoria Pulsional na Clínica de reud ,
ed. Escuta, A E uação do Casamento O ue Pode ou ão
er udado na sua Relação , e A Arte de Dar imites
Como Conseguir udanças com Crianças e Adolescentes ,
ed. Companhia das etras.

programa
O encontro tratará dos elementos
irredutíveis do erotismo masculino e
feminino, bem como dos arran os er ticos
homo e transsexuais. Aspectos como
as fantasias, o corpo er geno, os gozos,
fetiches num mundo ue mescla o real,
virtual, o org nico e o cibern tico.
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preço
at o dia 03 10 16 | R$ 145,00
ap s o dia 03 10 16 | R$ 155,00

psicanalista, diretor do nstituto Vox de Pes uisa em
Psicanálise, realiza apresentação de pacientes no Hospital
ão oão de Deus, em parceria, e coordena o eminário
A Voz na eurose Obsessiva , no nstituto Vox. Autor de
livros e artigos em Psicanálise, sendo o ltimo deles, como
organizador de uma colet nea sobre a Voz na
Experiência Psicanalítica, ed. Zagodoni.

programa

preço
at o dia 07 11 16 | R$ 145,00
ap s o dia 07 11 16 | R$ 155,00

Apresentar a surdez como um elemento
coextensivo ao recal ue, en uanto
uma de suas articulações estruturais.
Partindo disso, se poderá reconhecer
ue não somente a surdez deve ser
articulada a partir de uma estrutura de
linguagem, e ainda, interroga as condições
de possibilidade ue a experi ncia
psicanalítica promove para fazer advir
a voz e a fala do su eito.
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REUNIÕES TEMÁTICAS | 2O SEMESTRE

ESTUDO DE CASO

Narcisismo e contemporaneidade

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

sexta feira | 19h às 21h | dia 02/12
docente

dirigido

Oscar M. Miguelez

a psic logos, psi uiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas
da sa de

psicanalista, mestre e doutor em Psicologia Clínica pela
P C P, professor no Departamento de ormação em
Psicanálise do nstituto edes apientiae, professor do
CO EAE da P C P. Autor do livro arcisismos , ed. Escuta.

programa
O tema do narcisismo está presente
mais do ue nunca no nosso dia a dia.
Contudo, nem sempre essa presença
recolhe a complexidade do conceito
apresentado por reud. entaremos,
então, ressituar sua pertin ncia como
pilar da constituição sub etiva.
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preço
at o dia 21 11 16 | R$ 145,00
ap s o dia 21 11 16 | R$ 155,00

psicanalista convidado
Julio César Nascimento

Ao falar de nossa clínica muito tentador
escolher um caso de sucesso para extrair
satisfação exibicionista. De acordo com ugo
Bleichmar, a alegria ue experimenta o su eito
consigo mesmo uando se reconhece eficiente no
exercício de uma atividade narcisada decorre do
fato de ue o Eu aproxima se do Eu deal. reud
teve a coragem de publicar casos clínicos nos
uais encontrou dificuldades de mane o t cnico,
transferencial e de compreensão metapsicol gica.
raças a esta atitude generosa, os leitores da
obra de reud puderam aprimorar seu raciocínio
clínico, impulsionando a inovação da teoria e da
prática psicanalítica. estes encontros, pretendo
expor os impasses e desafios da clínica cotidiana,
não da uela idealizada. A clínica ue suscita a
contratransfer ncia do analista, as limitações
do seu conhecimento, ue uestiona sua teoria,
impondo o constante estudo e aperfeiçoamento de
seus aspectos metapsicol gicos e clínicos. Pierre
dida lembra ue uanto mais o psicanalista
t cnico na sua maneira de agir, tanto mais
sentido pelo paciente como rígido e tanto mais
uer atacar essa rigidez . Esses oito encontros
são um convite à escuta do inconsciente
durante a sempre instigante e imprevisível
aventura psicanalítica.

sextas feiras
14h às 15h30
início 18 03

datas
1° semestre
18 de março, 29 de abril,
20 de maio e 24 de unho
2° semestre
26 de agosto, 30 de setembro,
28 de outubro e 25 de novembro

duração
8 encontros de
1 hora e meia cada

dirigido
a psic logos,
psi uiatras,
psicanalistas
e profissionais
com prática
clínica

preço
cinco mensalidades
de R$ 185,00
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PSICANÁLISE E LITERATURA
1o e 2o semestres

• Atravessando... versando... travessurando... a fantasia.
A estranha viagem ue uma análise
ransfer ncia: amor e saber

92
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PSICANÁLISE E LITERATURA | 1O E 2O SEMESTRES
Atravessando... versando...
travessurando... a fantasia.
A estranha viagem que
é uma análise
sexta feira | 19h às 21h | dia 06/05
docente
Rita Bícego Vogelaar

psicanalista, psic loga, engenheira, mestre pela niversidade
ederal do Paraná ( PR), docente do Curso de ormação
em Psicanálise do CEP, membro da Escola de Psicanálise dos
runs do Campo acaniano e do rum do Campo acaniano
de ão Paulo.

programa
acan concebe o final da análise
como ligado à uestão da fantasia,
mencionando a sua travessia. A fantasia
uma esp cie de matriz psí uica ue
funciona mediatizando o encontro
do su eito com o real.
A minha ideia neste encontro , a partir da
literatura, da arte e de fragmentos clínicos,
falar um pouco dessa viagem ue fazer
uma análise, onde, ap s sua travessia,
estranhamente, nada muda... e tudo muda.
dirigido
a psic logos, psi uiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas
da sa de

Transferência: amor e saber
sexta feira | 19h às 21h | dia 07/10
docente
Rita Bícego Vogelaar

LABORATÓRIO DE ESCRITA
PSICANALÍTICA

programa
o começo da Psicanálise está a
transfer ncia , afirma acan. reud á havia
nos ensinado: a transfer ncia, ue está na
entrada, a condição da análise. alvez
o tema ue mais mereça a atenção, tanto
para as teorias uanto para o tratamento
psicanalítico, se a o da transfer ncia.

ob etivos

A minha ideia neste encontro , a partir da
literatura, da arte e de fragmentos clínicos,
falar um pouco desse conceito fundamental
para pensar o tratamento psicanalítico.
dirigido
a psic logos, psi uiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas
da sa de
preço

extos da clínica (te rico prático)
extos conceituais (te rico prático)

e a ao redigir uma sessão clínica ou na
construção de um trabalho conceitual,
escrever em Psicanálise compor, sob
os efeitos da transfer ncia, uma
demanda de amor. Característica ue
deixa marcas e traz implicações a um
tipo particular de texto, onde detalhes
são fundamentais e significados nunca
se e uivalem a definições pr
concebidas. Estes encontros pretendem
abordar noções gerais sobre a escrita
da escuta em Psicanálise, bem como
auxiliar na semeadura e cultivo de um
texto.

at o dia 26 09 16 | R$ 95,00
ap s o dia 26 09 16 | R$ 110,00

preço
at o dia 25 04 16 | R$ 95,00
ap s o dia 25 04 16 | R$ 110,00
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1o e 2o semestres
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LABORATÓRIO DE ESCRITA PSICANALÍTICA | 1O E 2O SEMESTRES
Laboratório de Escrita Psicanalítica:
textos da clínica (teórico-prático)

Laboratório de Escrita Psicanalítica:
textos conceituais (teórico-prático)

sexta feira | 19h às 21h | dia 29/04

sexta feira | 19h às 21h | dia 19/08

docente

docente

Ricardo Alvarenga Hirata

Ricardo Alvarenga Hirata

psicanalista e escritor, coordena oficinas de escrita criativa
sobre o inconsciente e a literatura. Psicanalista com ormação
pelo CEP, escritor com especialização em escrita literária pelo
E Vera Cruz, mestre em Ci ncias da Religião pela P C P.
Professor de P s raduação em cursos de Psicologia. Autor de
artigos científicos, contos e romances. upervisor clínico e
coordenador de oficinas de escrita criativa sobre o inconsciente
e a literatura.

este m s, o foco estará nos textos
conceituais. Os participantes podem trazer,
de livre escolha, um texto previamente
iniciado como um trabalho de conclusão
de ciclo para a atividade.

este m s, o foco estará nos textos da
clínica. Os participantes podem trazer, de
livre escolha, um texto curto previamente
iniciado como recorte de uma sessão
para a atividade.

programa

programa

3. O inconsciente e os textos conceituais

1. Peculiaridades da literatura psicanalítica

4. Proposta de atividade prática
em escrita psicanalítica

2. A escrita da escuta e a formação
do analista
3. O inconsciente e o texto da clínica
4. Proposta de atividade prática
em escrita psicanalítica
5. Breve comentário sobre produções
dos participantes

1. Peculiaridades da literatura psicanalítica
2. A import ncia da escrita te rica na
formação do analista

5. Breve comentário sobre produções
dos participantes
dirigido
a psic logos, psi uiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas
da sa de

dirigido

preço

a psic logos, psi uiatras, psicanalistas,
estudantes e profissionais das áreas
da sa de

at o dia 08 08 16 | R$ 70,00

preço

FILMES DA PSICANÁLISE
De maneira generosa, a s tima arte tem dado muitas
oportunidades de problematizar conting ncias engendradas
pelo inconsciente. ão se trata de tomar personagens como
se fossem analisantes ou hist rias como comprovações
da teoria psicanalítica, mas de encontrar a oportunidade
do exercício de colocar em causa o ue põe o discurso da
Psicanálise em cena e seus efeitos. nesta perspectiva ue
se propõe o dispositivo ilmes da Psicanálise . este, serão
exibidos filmes em tr s sessões, seguidos de discussão.
Em cada uma destas, contamos não s com a participação
do p blico como tamb m com a de um psicanalista
convidado, ue apresentará uma proposta de leitura e
comentários da obra. Os filmes escolhidos para 2016
celebram a produção do cinema brasileiro.
Estão todos convidados

coordenação
arin de Paula

filmes
De ravata e nha Vermelha
ue oras Ela Volta
Era ma Vez Eu, Ver nica

ap s o dia 08 08 16 | R$ 85,00

1o e 2o semestres

at o dia 18 04 16 | R$ 70,00
ap s o dia 18 04 16 | R$ 85,00

96

97

Untitled-1.pdf, page 1 @ Preflight - 15:08:12 - September 23, 2016 - PG-51

FILMES DA PSICANÁLISE | 1O SEMESTRE
De Gravata e Unha Vermelha

Que Horas Ela Volta?

sexta feira | 18h às 21h | dia 04/03

sexta feira | 18h às 21h | dia 03/06

direção

comentários

direção

comentários

Miriam Chnaiderman

Miriam Chnaiderman

Anna Muylaert

Leonardo Beni Tkacz

Título original
De ravata e nha Vermelha
País de origem
Brasil
Gênero
Documentário
Duração
86 minutos
Ano
2015
sinopse
ranssexuais, transg neros, adeptos do
crossdressing e entusiastas debatem sobre
a construção individual do pr prio corpo.
ma defesa da livre escolha de g nero.

psicanalista, ligada ao Departamento de Psicanálise do
nstituto edes apientiae, doutora em Artes pela Escola de
Comunicações e Artes, (ECA
P). Ensaísta, tem publicado em
vários ornais e revistas brasileiras artigos sobre Psicanálise,
Cinema e eatro. autora de dois livros sobre a relação entre
Arte e Psicanálise: O iato Convexo: iteratura e Psicanálise ,
ed. Brasiliense, e Ensaios de Psicanálise e emi tica ,
ed. Escuta, e finaliza outro Cinema e Psicanálise .
Documentarista, dirigiu os curta metragens Dizem ue ou
ouco (1994), Artesãos da orte (2001), ilete Azul (2003)
e sso, A uilo, A uilo Outro (2004), Voc az a Diferença
(2005), Passeios no Recanto ilvestre (2006), sobre o escritor,
dramaturgo e cineasta os Agrippino de Paula, autor do livro
Panam rica e Procura se anaína (2007), Pr mio do
Concurso Rumos do ta Cultural, 2006. Acaba de lançar o
documentário obreviventes , co dirigido por Reinaldo
Pinheiro, em co produção com a V Cultura de ão Paulo
E C enac e ue foi selecionado para o estival
udo
Verdade , em março 2009. ançou, em 2009, o documentário
Boi irim sobre o Bairro de Boi irim, para a
Prefeitura unicipal de ão Paulo ( ecretaria da Cultura de
ão Paulo), dentro do Programa ist rias dos Bairros
Paulistanos. ançou, em 2015, o documentário De ravata e
nha Vermelha , longa ue percorreu o Brasil e a Europa,
recebendo importantes pr mios.

dirigido
ao p blico em geral
preço
R$ 60,00
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Título original
ue oras Ela Volta
País de origem
Brasil
Gênero
Drama
Duração
120 minutos

psicanalista, membro da APPOA, mestre em Psicologia pelo
P P, docente do Curso de ormação em Psicanálise do CEP
e autor de publicações em revistas psicanalíticas.

dirigido
ao p blico em geral
preço
R$ 60,00

Ano
2015
sinopse
A pernambucana Val (Regina Cas )
se mudou para São Paulo a fim de dar
melhores condições de vida para sua filha
ssica. Com muito receio, ela deixou a
menina no interior de Pernambuco para ser
babá de abinho, morando integralmente na
casa de seus patrões. reze anos depois,
uando o menino ( ichel oelsas) vai
prestar vestibular, ssica (Camila árdila)
lhe telefona, pedindo a uda para ir a ão
Paulo, no intuito de prestar a mesma prova.
Os chefes de Val recebem a menina de
braços abertos, s ue uando ela deixa
de seguir certo protocolo, circulando
livremente, como não deveria, a situação
se complica.
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FILMES DA PSICANÁLISE | 2O SEMESTRE
Era Uma Vez Eu, Verônica

DEBATES

sexta feira | 18h às 21h | dia 05/08
direção

comentários

Marcelo Gomes

Luiz Fabio Antonioli

Título original
Era ma Vez Eu, Ver nica
País de origem
Brasil
Gênero
Drama
Duração
100 minutos
Ano
2012
sinopse
Recife. Ver nica ( ermila uedes) tem
24 anos e vive uma fase de transição.
Ela mora com o pai, os
aria, e acabou
de se formar em edicina. em tempo
para a agitada vida ue tinha uando era
estudante, ela agora se dedica ao início
da vida profissional em um ambulat rio
de ospital P blico. As condições são
precárias, e o cotidiano muito cansativo,
não apenas pelo trabalho em si, mas
tamb m por ouvir os problemas de dezenas
de pacientes todo dia. ma noite, ao voltar
para casa, ela resolve usar o gravador para
falar de seus pr prios problemas. O início
segue o melhor estilo dos contos de fadas,
com o clássico Era ma Vez .

A nfase no debate uma forma de reconhecer as diferentes
leituras das problemáticas sociais, por isso são convidados
profissionais ue, al m de se caracterizarem pelo nível de
dedicação e especialização nos respectivos temas, evidenciam
a diversidade de abordagens.

ar uiteto, mestre em Pro eto, Espaço e Cultura, pela aculdade
de Ar uitetura e rbanismo ( A
P). rabalha em uma
articulação transdisciplinar para a construção de uma
abordagem crítica da ar uitetura. em investigado a produção
de pro etos de espaços expositivos a partir das interfaces
entre ar uitetura, artes visuais e contextos de produção.
Pes uisou artes de novas mídias na ECA
P, 2011. Pes uisou
produções artísticas da contemporaneidade, no n cleo de
Est tica da aculdade de ilosofia, etras e Ci ncias umanas
( C
P), 2014. oi cocurador da Bienal de Ar uitetura
de ão Paulo, organizada pelo nstituto dos Ar uitetos do
Brasil, ão Paulo, 2013.

uerras culturais e conflito
de civilizações
possível levar a efeito uma análise via
internet

dirigido

Depressão: Psi uiatria e Psicanálise

ao p blico em geral

Desmontagens e recomposições
familiares na contemporaneidade

preço

Oralidade: perturbações da alimentação,
melancolia e diet tica

R$ 60,00

Desafios da clínica: g meos em análise
mpasses e desafios de uma
Rede de Atendimento
O dio na política
O amor no s culo
O sofrimento neoliberal
e seus Borderlines
O tempo l gico
A intoler ncia: machismo
e masculinidade
O Debate uma atividade gratuita,
dirigida ao p blico em geral.
nformações e inscrições
11 3864 2330 | 11 3865 0017
inscrições antecipadas
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DEBATES | 1O SEMESTRE
É possível levar a efeito
uma análise via internet?

Depressão: Psiquiatria
e Psicanálise

Desmontagens e recomposições
familiares na contemporaneidade

sexta feira | 19h às 21h | dia 19/02

sexta feira | 19h às 21h | dia 11/03

sexta feira | 19h às 21h | dia 08/04

debatedores

debatedores

debatedores

debatedores

Enrique Mandelbaum

Alicia Beatriz Dorado de Lisondo

Carlos Roberto Aricó

Lia Pitliuk

Jorge Broide

Denise Salomão Goldfajn

Guerras culturais e conflito
de civilizações
uinta feira | 19h às 21h | dia 28/01

psicanalista, doutor pela aculdade de ilosofia, etras e
Ci ncias umanas da niversidade de ão Paulo ( C
P) e autor do livro ranz af a: um udaísmo na Ponte do
mpossível , ed. Perspectiva.
psicanalista e analista institucional, membro da APPOA,
psic logo, mestre em Psicologia pela P C CA P, doutor em
Psicologia ocial pela P C P, coordenador da Coleção
Práxis Psicanalítica, uruá editora, e professor do Curso de
Psicologia da P C P. Coautor do livro A Psicanálise em
ituações ociais Críticas
etodologia Clínica
e ntervenções , ed. Escuta.

Rodolpho Ruffino

psicanalista, professor universitário, ensaísta e trabalha
com a transmissão da Psicanálise. raduado em Psicologia,
pós-graduado em Filosofia, cumpriu Estudos Avançados
em Estudos udaicos e mestre em Psicologia pela P.
Professor de eoria Psicanalítica e upervisor Clínico no CEP.
Psicanalista membro e associado correspondente da APPOA,
pes uisador do aborat rio nterunidades de eoria ocial,
ilosofia e Psicanálise (Latesfip P), membro da oci t
nternationale de Ps chanal se et Philosophie ( PP) e integra
o cleo ão Paulo do Corpo reudiano. Como ensaísta,
publicou, em colet neas e revistas especializadas, diversos
ensaios, dentre os uais se sobressaiu uma s rie de 24 artigos
publicados, dedicados à redefinição, à luz da Psicanálise e do
pensamento lacaniano, da noção de adolesc ncia.
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analista didata e docente do rupo de Estudos Psicanalíticos
de Campinas ( EP) e da ociedade Brasileira de Psicanálise
( BP P). iliada à nternational Ps choanal tic Association.
Analista de crianças, adolescentes e adultos.
p s doutoranda em Psicologia Clínica pela P, doutora
em Psicologia Clínica pela assachusetts chool of
Professional Ps cholog ( A), membro da BP P e da
BPR . embro do nternational Association of Relational
Ps choanal sis and Ps chotherap ( ARPP), colaboradora
do aborat rio de Pes uisas e ntervenções em Psicanálise
do Departamento de Psicologia Clínica da P (P C P P)
psiA. upervisora clínica e atende crianças, adolescentes
e adultos em prática privada.

Karin de Paula

praticante da Psicanálise, doutora em Processos de
ingularização pela P C P. Autora dos livros $em obre
a nclusão e o ane o do Dinheiro numa Psicanálise , ed.
Casa do Psic logo, Do Espírito da Coisa: m Cálculo de
raça obre o Percurso de uma Psicanálise , ed. Escuta,
rabalhando com a Psicanálise: Dos Porta Dores da
Peste , na obra: Diálogos sobre ormação e ransmissão
em Psicanálise , ed. agodoni, e Clínica Psicanalítica das
euroses , rie Prática Clínica, ed. agodoni, entre vários
outros artigos publicados. Professora e supervisora em
universidades e em Curso de ormação em Psicanálise.

psi uiatra, psicanalista, publicou dezenas de trabalhos
científicos sobre Psicofarmacologia, Psi uiatria, Psicanálise
e ilosofia. Autor de vários livros, entre os uais Os Caminhos
da Ang stia , ed. emos, e A Reflexão sobre a oucura
e Ar ueologia da tica , ambos da cone Editora.

Daniel Delouya

psicanalista, membro efetivo e professor da ociedade
Brasileira de Psicanálise de ão Paulo ( BP P). Autor de
vários livros, entre os uais, orções na Razão reudiana:
Especificidades e Afinidades , ed. nimarco, e Depressão
Coleção Clínica Psicanalítica, ed. Casa do Psic logo.

psicanalista, membro dos Departamentos de Psicanálise e de
Psicanálise com Crianças do nstituto edes apientiae, onde
professora do Curso Psicanálise com Crianças, professora
do Curso eituras Psicanalíticas do Brincar, e coordenadora do
rupo de Estudos A Perspectiva Relacional em Psicanálise .
Autora de artigos e capítulos de livros, entre eles, odos de
er: Compondo com Espinosa e Rodulfo, em Psicossoma
nterfaces da Psicossomática , m al Estar no eminino:
Contribuição ao Estudo sobre o ão uerer se Analisar , em
nterlocuções obre o eminino na Clínica, na eoria,
na Cultura , ed. Escuta, Rabiscos em ransfer ncia:
A igurabilidade na Clínica Psicanalítica , Revista Percurso.

Flávio Martins Gaiarsa

Lisette Weissmann

psi uiatra, psicanalista e membro da BP P.

psicanalista, formada em Psicologia e ínguas, especialista
em Psicanálise dos Vínculos, mestre em Psicologia Clínica
pela P C P, doutoranda em Psicologia ocial na P, membro
do Departamento de Psicanálise do nstituto edes apientiae,
supervisora da Asociaci n rugua a de Psicoterapia
Psicoanalítica (A DEPP) e membro fundadora da Asociaci n
rugua a de las Configuraciones Vinculares (A PCV). Autora
dos livros amílias onoparentais , ed. Casa do Psic logo, e
Atendimento Psicanalítico de amília , com sabel
Cristina omes e colaboradores, ed. agodoni.

Maria Luiza de Assis Moura Ghirardi

psicanalista pelo Departamento de ormação em Psicanálise
do nstituto edes apientiae, mestre pelo P P, docente e
supervisora do Curso de Especialização em Psicossomática
Psicanalítica do nstituto edes apientiae, membro fundador
do rupo Acesso Estudos, ntervenção e Pes uisa em
Adoção da Clínica Psicol gica do mesmo nstituto. Atividade
Clínica com crianças, adolescentes e adultos, autora do livro
Devolução de Crianças Adotadas m Estudo Psicanalítico ,
Primavera Editorial, e de vários artigos publicados em livros e
revistas científicas.
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DEBATES | 1O SEMESTRE
Oralidade: perturbações da
alimentação, melancolia e dietética

Desafios da clínica:
gêmeos em análise

Impasses e desafios de
uma Rede de Atendimento

O ódio na política

sexta feira | 19h às 21h | dia 13/05

sexta feira | 19h às 21h | dia 10/06

sexta feira | 19h às 21h | dia 22/07

sexta feira | 19h às 21h | dia 12/08

debatedores

debatedores

debatedores

debatedores

Ana Cecília Magtaz

Ada Morgenstern

Eduardo Amaral Lyra Neto

Caterina Koltai

psic loga, psicanalista, doutora pelo Programa de Estudos
P s raduados em Psicologia Clínica da P C P, professora
do Curso de Especialização em Psicopatologia e a de
P blica da aculdade de a de P blica da niversidade
de ão Paulo ( P
P) e diretora administrativa da
Associação niversitária de Pes uisa em Psicopatologia
undamental (A PP ).

Maria Helena Fernandes

psicanalista, doutora em Psicanálise e Psicopatologia pela
niversit Paris V , com p s doutoramento pelo Departamento
de Psi uiatria da Escola Paulista de edicina (
E P).
Professora do Curso de Psicanálise e professora colaboradora
do Curso de Psicossomática do nstituto edes apientiae.
autora dos livros
pocondrie du R ve et e ilence des
Organes: ne Clini ue Ps chanal ti ue du omati ue , ed.
Presses niversitaires du eptentrion, 1999, Corpo , ed. Casa
do Psic logo, e ranstornos Alimentares: Anorexia e Bulimia ,
ed. Casa do Psic logo.

Sérgio de Gouvêa Franco

psicanalista, doutor pela niversidade Estadual de Campinas
(
CA P) e p s doutor em Psicologia Clínica pela P C P,
membro do Departamento de Psicanálise do nstituto edes
apientiae, onde fez formação em Psicanálise, membro da
Associação niversitária de Pes uisa em Psicopatologia
undamental (A PP ), professor do Curso de ormação
em Psicanálise do CEP e professor da P s raduação na
undação Escola de Com rcio lvares Penteado ( ECAP).
Autor do livro: andrágoras, Clínica Psicanalítica: reud e
innicott , ed. Primavera, em parceria com anoel Berlinc e
arin ondrace , entre outras publicações no país e exterior.
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2O SEMESTRE

psic loga, psicanalista, mestre em Psicologia ocial pela
P, professora e supervisora do Curso de Psicanálise com
Crianças do nstituto edes apientiae, e coordenadora do
Curso de Extensão eituras Psicanalíticas sobre o Brincar
do mesmo nstituto. Autora de Perseu, edusa e Camille
Claudel obre a Experi ncia de Captura Est tica , Atelier
Editora, coautora de ais Al m do onhar , ed. arco ero,
e de Psicanálise da Criança Perspectivas e rico Clínicas ,
(org.) Adela toppel de ueller e Audre . . etton,
ed. Casa do Psic logo.

Adela Stoppel de Gueller

psicanalista, mestre e doutora em Psicologia Clínica pela P C
P, p s doutora em Psicanálise pela ER , professora do
Curso de Especialização em eoria Psicanalítica, da CO EAE
da P C P. embro, professora e supervisora do
Departamento de Criança do nstituto edes apientiae.
ntegra a e uipe Clínica nterdisciplinar Professor Dr. auro
pinelli, membro da Associação niversitária de Pes uisa em
Psicopatologia undamental. Autora de Atendimento
Psicanalítico a Crianças , ed. agodoni, Vestígios do empo.
Paradoxos da Atemporalidade no Pensamento reudiano , ed.
Arte Ci ncia, e organizadora do livro Psicanálise com
Crianças na Contemporaneidade: Extensões da Clínica ,
Dimensão Editora, e do livro Psicanálise com Crianças:
Perspectivas e rico Clínicas , ed. Casa do Psic logo.

Ignacio Gerber

psicanalista formado pelo CEP, economista com especialização
em Administração de Empresas, membro da e uipe de triagem
da Rede de Atendimento do CEP. Atende, em seu consult rio,
adolescentes e adultos.

Gustavo Dean Gomes

psicanalista, com especialização em Psicoterapia
Psicanalítica de Casal e amília e mestrando em Psicologia
Clínica na P C P, no cleo de
todo Psicanalítico
e ormações da Cultura.

Laerte de Paula

psicanalista, acompanhante terap utico e mestre em
Psicologia Clínica pelo aborat rio de Psicopatologia
undamental da P C P. Coordenador do etor de riagem
do CEP e Coordenador Assistente da Rede de Atendimento
Clínica do CEP.

soci loga, psicanalista, professora no curso de raduação e
P s raduação em Ci ncias ociais da P C P, e no curso de
eoria Psicanalítica, da CO EAE da P C P. Autora do livro
Política e Psicanálise O Estrangeiro , e organizadora do livro
O Estrangeiro , ambos da ed. Escuta.

Emília Estivalet Broide

psic loga, psicanalista, mestre em a de P blica pela P,
doutoranda do Programa de P s raduação em Psicologia
ocial da P C P, onde participa do cleo de Psicanálise
e Política. Professora do Curso de ormação em Psicanálise
do CEP, do Curso de P s raduação em Psicossociologia
da uventude e Políticas P blicas da undação Escola de
ociologia e Política de ão Paulo ( E P P), e da P s
raduação em Psicanálise da aculdade aguari na ( A ).
Consultora e supervisora na área da a de e Assist ncia
ocial. Coautora do livro A Psicanálise em ituações ociais
Críticas
etodologia Clínica e ntervenções , ed. Escuta.

Tales A. M. Ab´Sáber

psicanalista, membro do Departamento de Psicanálise do
nstituto edes apientiae, mestre em Artes pela ECA
P,
doutor em Psicologia Clínica pelo P P e professor de
ilosofia da Psicanálise no Curso de ilosofia da niversidad
ederal de ão Paulo (
E P). Autor dos livros O onhar
Restaurado ormas do onhar em Bion, innicott e reud ,
ed. 34 (Pr mio abuti 2006), e Dilma Rousseff e o dio
Político , ed. edra.

psicanalista, membro efetivo e docente do nstituto
de ormação da ociedade Brasileira de Psicanálise de
ão Paulo ( BP P).
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DEBATES | 2O SEMESTRE
O amor no século XXI

O sofrimento neoliberal
e seus Borderlines

O tempo lógico

A intolerância: machismo
e masculinidade

sexta feira | 19h às 21h | dia 09/09

sexta feira | 19h às 21h | dia 28/10

sexta feira | 19h às 21h | dia 11/11

sexta feira | 19h às 21h | dia 09/12

debatedores

debatedores

debatedores

debatedores

Claudio Cesar Montoto

Christian Ingo Lenz Dunker

Breno Herman Sniker

Arnaldo Dominguez de Oliveira

Daniel Rodrigues Lirio

João Silvério Trevisan

psicanalista lacaniano, doutor em Comunicação e emi tica
pela P C P, professor do Curso de Especialização em
emi tica Psicanalítica Clínica da Cultura da CO EAE
da P C P e professor do Curso de Especialização em
Comunicação nterna na AAP P. autor de vários livros,
entre os uais Ou o Amor ão Existe ou
m nevitável
E uívoco , ed. Prel dio, e Amor. etáfora Eterna ,
ed. Bluecom. em artigos publicados no Brasil,
na Argentina, em Portugal e nos E A.

Ricardo Goldenberg

psicanalista, mestre em ilosofia pela P, doutor em
Comunicação e emi tica pela P C P. Autor dos livros
Ensaios sobre a oral de reud e oza , ed. galma,
o Círculo Cínico: ou Caro acan, Por ue egar a
Psicanálise aos Canalhas , ed. Relume Dumará,
Política e Psicanálise , orge ahar Editor, Do Amor ouco
e Outros Amores , ed. nstituto angage, e Psicologia
e Análise do Eu, olidão e ultidão , Coleção
Para ler reud , ed. Civilização Brasileira.

Samuel Malentacchi Marques

psicanalista poeta. Possui especialização em emi tica
Psicanalítica Clínica da Cultura pela P C P. Autor
dos livros Poemas oturnos , ed. af, Autofagia ,
ed. iostri, inimáximas , ed. Penalux,
iscel minas ,
ed. azuá. Coautor do livro emi tica Psicanalítica
Clínica da Cultura , ed. luminuras (org. ucia antaella
e ani isgail, vários autores).
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psicanalista, doutor e livre docente em Psicologia pelo P P,
professor titular do nstituto de Psicologia da P, analista
membro de Escola da EP C P e autor dos livros acan
e a Clínica da nterpretação , ac er Editores, O Cálculo
eur tico do ozo , ed. Escuta, e Estrutura e Constituição da
Clínica Psicanalítica: ma Ar ueologia das Práticas de Cura,
Psicoterapia e ratamento , ed. Annablume, Pr mio abuti.
Coordenador do aborat rio nterunidades de eoria ocial,
ilosofia e Psicanálise ( atesfip
P).

Nelson da Silva Júnior

psicanalista, doutor em Ps chopatologie ondamentale
Et Ps chanal se pela niversit de Paris V , professor
convidado da niversit de Bretagne Occidentale, professor
livre docente do P P e do Curso de Psicanálise do nstituto
edes apientiae, membro da Associação niversitária de
Pes uisa em Psicopatologia undamental (A PP ) e um
dos coordenadores do aborat rio nterunidades de eoria
ocial, ilosofia e Psicanálise ( atesfip
P). autor de e
ictionnel en Ps chanal se. ne tude à Partir de
uvre de
ernando Pessoa , Presses niversitaires du eptentrion, e de
inguagens e Pensamento , ed. Casa do Psic logo.

Vladimir Pinheiro Safatle

professor do Departamento de ilosofia da P, doutor em
ilosofia pela niversidade de Paris V . Autor de A Paixão
do egativo: acan e a Dial tica e organizador de m imite
enso: Lacan entre a Filosofia e a Psicanálise , ed. E P, e
obre Arte e Psicanálise , ed. Escuta.

psic logo, psicanalista, mestre e doutor em Psicologia Clínica
pela P e membro fundador do rupo de Pes uisa Estilo e
ormalização Psicanálise e gica .
psicanalista, mestre em Psicologia ocial pela P
e professor universitário. Autor do livro uspensão Corporal,
ovas acetas da Alteridade na Cultura Contempor nea ,
ed. Annablume, e de diversos artigos sobre Psicanálise,
Cultura e a de ental.

Vera Iaconelli

psic loga, psicanalista, mestre e doutora em Psicologia pela
P, membro do Departamento de Psicanálise do nstituto
edes apientiae, diretora do nstituto erar. Autora do
livro: al estar na aternidade: do nfanticídio à unção
aterna , ed. Annablume, e de artigos.

psicanalista, fundador do PRO E O E C ERA E A ...
Psicanálise e ociedade e conselheiro da Biblioteca
Popular de ta uaciara, D. lida , tapecerica da erra.
escritor, roteirista de cinema, ensaísta e coordenador de
oficinas literárias, entre outras atividades al m de viver. em 11
títulos publicados, o dobro desses engavetados, sem falar nos
roteiros de cinema não filmados e peças nunca encenados.
Esse unca no sobrenome gosta de pensar em possíveis
brechas na vida, se ainda houver tempo.

Pedro Ambra

psicanalista, doutorando em Psicologia ocial pela P e
em Ps chanal se et Ps chopathologie pela niversit Paris
V e, membro do aborat rio nterunidades de eoria ocial,
ilosofia e Psicanálise ( atesfip
P). Autor do livro O ue
m omem Psicanálise e ist ria da asculinidade no
Ocidente , ed. Annablume, e um dos organizadores do livro
isteria e nero: O exo Como Desencontro , ed. Versos.
oi tamb m professor da
E P Bauru.

O Debate uma atividade gratuita,
dirigida ao p blico em geral.
nformações e inscrições
11 3864 2330 | 11 3865 0017
inscrições antecipadas
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coordenação
arin de Paula

DOCUMENTÁRIOS:
INVENTORES
DA PSICANÁLISE

Documentários articulam a ideia de ar uivo, mas tamb m de
construção, o ue nos brinda com uma sorte de testemunhos
ue faz pensar, produtivo, convocativo, instigador, como se
f ssemos convidados a participar da uilo , dos prim rdios.
Dando continuidade ao dispositivo criado em 2015, no ual
foram contemplados os inventores do campo psicanalítico
igmund reud, Ana reud, elanie lein, rançoise Dolto e
ac ues acan, em 2016 propomos a aproximação dos autores
ándor erenczi, einz ohut, Andr reen e ilfred Bion.

Os Documentários: nventores da
Psicanálise uma atividade gratuita,
dirigida ao p blico em geral.

A perspectiva da ual se parte nesta atividade se mant m
como sendo a uela ue nos coloca nos meandros da contínua
reinvenção da Psicanálise.

nformações e inscrições
11 3864 2330 | 11 3865 0017

erão apresentados documentários sobre os inventores
mencionados, ue serão comentados por psicanalistas
convidados e discutidos com o p blico, a cada sessão.

inscrições antecipadas

ándor erenczi
einz ohut
Andr

1 e 2 semestres
o

108

o

reen

ilfred Bion
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DOCUMENTÁRIOS: INVENTORES DA PSICANÁLISE | 1O SEMESTRE

2O SEMESTRE

Sándor Ferenczi

Heinz Kohut

André Green

Wilfred Bion

sábado | 9h às 12h | dia 30/01

sábado | 9h às 12h | dia 07/05

sábado | 9h às 12h | dia 30/07

sábado | 9h às 12h | dia 05/11

ándor erenczi foi um psicanalista
h ngaro. oi um dos mais íntimos
colaboradores de reud, tornou se famoso
pelas experi ncias psicanalíticas. asceu
em is olc e formou se em edicina aos
21 anos pela niversidade de Viena.

psi uiatra e psicanalista, einz ohut
criador da escola psicanalítica da
Psicologia do elf. Era filho nico de uma
família udia. ormou se em edicina
na niversidade de Viena em 1938, ap s
um período no ual encontrou grandes
dificuldades para concluir o curso, pois os
nazistas á ocupavam a ustria com suas
práticas excludentes e de eliminação
para com os udeus. aiu de Viena em 1939,
mudando-se definitivamente para os
Estados nidos da Am rica.

Andr reen nasceu no Egito, formou se em
medicina e especializou se em Psi uiatria
e Psicanálise na rança, nas d cadas de
50 e 60. Durante sete anos, acompanhou o
eminário de ac ues acan, mas tamb m
buscou em elanie lein, ilfred Bion
e Donald innicott subsídios para sua
atividade clínica.

ilfred Ruprecht Bion foi um psicanalista
brit nico, pioneiro em din mica de grupo.
Escreveu Experi ncias com rupos
( avistoc Clinic, de ondres, 1961), um
importante guia para os movimentos da
Psicoterapia de rupo e de Encontro de
rupo ue começaram nos anos 1960, e
transformaram se rapidamente na pedra
de to ue para o trabalho de aplicações da
eoria do rupo em uma larga variedade
de campos. O pensamento geral de Bion
en uadra se no pensamento da escola da
eoria das Relações Ob etais.

Nascimento: 7 de julho de 1873,
Miskolc, Hungria
Falecimento: 24 de maio de 1933,
Budapeste, Hungria
comentários
Daniel Kupermann

psicanalista, professor doutor do Departamento de
Psicologia Clínica do P P, coordenador do psiA
aborat rio de Pes uisas e ntervenções Psicanalíticas
do P C P P, autor dos livros Presença ensível.
Cuidado e Criação na Clínica Psicanalítica e Ousar Rir.
umor, Criação e Psicanálise , ambos pela ed. Civilização
Brasileira, e ransfer ncias Cruzadas. ma ist ria
da Psicanálise e suas nstituições , ed. Escuta.

Nascimento: 13 de maio de 1913,
Viena, Áustria
Falecimento: 8 de outubro de 1981,
Chicago, Illinois, EUA
comentários
Denise Salomão Goldfajn

p s doutoranda em Psicologia Clínica pela P,
doutora em Psicologia Clínica pela assachusetts chool
of Professional Ps cholog ( A), membro da BP P e da
BPR . embro do nternational Association of Relational
Ps choanal sis and Ps chotherap ( ARPP), colaboradora do
aborat rio de Pes uisas e ntervenções em Psicanálise
do Departamento de Psicologia Clínica da P (P C P P)
psiA. upervisora clínica e atende crianças, adolescentes
e adultos em prática privada.

Nascimento: 12 de março de 1927,
Cairo, Egito
Falecimento: 22 de janeiro de 2012,
Paris, França
comentários
Cynthia Peiter

psicanalista pelo nstituto edes apientiae, membro
Associado da ociedade Brasileira de Psicanálise de
ão Paulo ( BP P) e mestre em Psicologia Clínica pela P.
Autora de diversos artigos sobre Psicanálise e Adoção,
e do livro Adoção Vínculos e Rupturas: do Abrigo à amília
Adotiva , ed. agodoni.

Mônica Dias Vianna Braga de Sá

psicanalista pelo nstituto edes apientiae e membro
associado da ociedade Brasileira de Psicanálise
de ão Paulo ( BP P).

Nascimento: 8 de setembro de 1897,
Matura, Índia
Falecimento: 8 de novembro de 1979,
Oxford, Reino Unido
comentários
Anne Lise Silveira Scappaticci

formada pela P C P e pela niversidade Degli tudi a
apienza di Roma, tália. Psicanalista PA, membro efetivo.
Professora da ociedade Brasileira de Psicanálise de ão
Paulo, onde ministra cursos sobre ilfred Bion e sobre a sua
autobiografia. Doutora em a de ental pelo Departamento
de Psi uiatria
E P EP . rabalhou no Departamento de
Psi uiatria da
E P EP , onde supervisionou e atendeu
famílias de pacientes Borderline. ez parte da e uipe de
doc ncia e supervisão do Curso de Especialização em
erapia amiliar da
E P EP . Psicanalista nfantil,
avistoc de Roma (1990 1993). erapeuta amiliar pela
cuola Romana di Psicoterapia amiliare (1990 96).
Professora Assistente de Psicologia em Ac uila (1993 1996).
Coordenou e publicou o livro Bion e a Psicanálise nfantil ,
ed. Primavera.

Os Documentários: nventores da
Psicanálise uma atividade gratuita,
dirigida ao p blico em geral.
nformações e inscrições
11 3864 2330 | 11 3865 0017
inscrições antecipadas
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COLÓQUIO INTERNO
sábados | 9h às 12h30

1o e 2o semestres

coordenação

Ernesto Duvidovich
Walkiria Del Picchia Zanoni

Felipe Lessa da Fonseca

psicanalista, doutor em Psicologia Clínica pela P C P, líder de
rupo de Pes uisa do Conselho acional de Desenvolvimento
Científico e ecnol gico (C P ) no aborat rio de a de
ental Coletiva, da aculdade de a de P blica da P,
professor e supervisor clínico do Curso de ormação em
Psicanálise do CEP.

Marianna Schontag

psic loga pela P C P, psicanalista pelo nstituto edes
apientiae, mestre em Psicologia Clínica pelo cleo de
Estudos em Psicanálise da P C P, professora e supervisora
clínica do Curso de ormação em Psicanálise do CEP.

Silvia Marina M. P. de Melo e Paiva

psic loga, psicanalista, supervisora clínica, analista
institucional com formação e experi ncia em Psicossomática
Psicanalítica e especificidades da clínica com dependentes
uímicos. tamb m docente do Curso de ormação em
Psicanálise do CEP.

dirigido

datas

a alunos,
ex alunos dos
Cursos de
ormação em
Psicanálise e
dos cleos
de ormação
Permanente
Prática Clínica.

1º semestre
02 de abril
2º semestre
03 de setembro

programa
O col uio interno um espaço
privilegiado para a apresentação e a
discussão dos trabalhos produzidos
pelos alunos do Centro de Estudos
Psicanalíticos.
Esta atividade se dirige aos alunos e aos
ex alunos do CEP, criando um contexto
mais amplo de troca e reflexão ue as
discussões trabalhadas no Curso de
ormação em Psicanálise e nos cleos
de ormação Permanente.

participação gratuita
inscrições antecipadas pelos telefones
11 3864 2330 | 11 3865 0017
112

coordenação

REDE DE ATENDIMENTO CLÍNICA DO CEP

Os trabalhos elaborados no início de
cada semestre serão indicados pelos
docentes do Curso de ormação em
Psicanálise e dos cleos de ormação
Permanente Prática Clínica e serão
encaminhados à coordenação para sua
apresentação e discussão no início de
cada semestre.

O ue a Rede de Atendimento
um sistema de parcerias ue possibilita
atendimento terap utico especializado a
diversos setores da população por valores
acessíveis a cada interessado,
em diferentes regiões de ão Paulo.
Como se originou
O uestionamento da elitização da prática
psicanalítica uma atitude ue nos ocupa
desde o início das atividades do CEP.
Essa atitude constitui ho e uma proposta
institucional definida, ue se manifesta
em vários pro etos de aproximação aos
diversos setores da comunidade. A partir
do ano de 1997, com a oficialização da
O , essas atividades encontraram um
suporte institucional ue as fortaleceu e
organizou. A Rede de Atendimento a
expressão desse movimento.

uem são os profissionais
ue fazem parte da Rede
A rede surgiu como uma atividade de
prática clínica de analistas em formação
durante o período do curso. o e, al m 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 s rie de parcerias institucionais e,
conse uentemente, um n mero cada vez
maior de atendimentos, inclusive no setor
de atendimento infantil e da terceira idade.
Como utilizar esse serviço
Ap s um contato inicial gratuito, realizado
por uma e uipe de triagem no CEP, o
interessado encaminhado para o
atendimento nos consult rios dos analistas
vinculados nas diferentes regiões da
cidade. O atendimento realizado por
valores acessíveis a cada interessado,
priorizando, assim, a sustentação do
processo na demanda analítica e não na
possibilidade financeira do analisando.

Entrevistas de t riagem
agendadas pelos telefones
11 3675 4159 | 11 3862 4163
mais informações
clinica@centropsicanalise.com.br
113
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GRUPOS DE
SUPERVISÃO CLÍNICA
VIDEOTECA

Este contexto dirigido a analistas
participantes da Rede de
Atendimento Psicanalítico do CEP, a
psicanalistas e aos interessados em
prática clínica. Os encontros t m
fre u ncia semanal e a opção de
vários horários e uatro
supervisores:

O CEP dispõe de um acervo de
gravações em DVD 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.

1o e 2o semestres
início
fevereiro
duração

orários

atividade contínua

upervisões

Elizeth Andrade de Oliveira
2ª feira: 20h30
4ª feira: 14h30
6ª feira: 12h30

preço
mensalidade
de R$ 320,00

Ernesto Duvidovich
2ª feira: 16h20, 18h e 18h50
3ª feira: 14h40, 17h e 18h30
4ª feira: 17h e 17h50
5ª feira: 17h10 e 18h
6ª feira: 14h50, 15h40, 16h30 e 17h20

prazo de locação
48 horas
preço
R$ 35,00 por DVD

Monica Seincman
2ª feira: 17h
3ª feira: 14h30
5ª feira: 13h

horário de funcionamento
2ª feira a 6ª feira
9h às 18h

Walkiria Del Picchia Zanoni
2ª feira: 18h30 e 19h30
3ª feira: 14h30 e 17h
4ª feira: 14h30, 17h e 18h
5ª feira: 13h e 15h30 e 16h30
6ª feira: 9h10, 12h10 e 13h10
11 3864 2330 | 11 3865 0017
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informações

www.centropsicanalise.com.br

11 3864 2330 | 11 3865 0017

cep@centropsicanalise.com.br
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CEP

R. Heitor Penteado

projeto gráfico e ilustração
www.rodolfomelo.com
www.centropsicanalise.com.br
cep@centropsicanalise.com.br
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informações e inscrições
site
www.centropsicanalise.com.br
e-mail
cep@centropsicanalise.com.br
endereço
Rua Almirante Pereira Guimarães, 378
01250-000 | Pacaembu - São Paulo/SP
telefones
11 3864 2330
11 3865 0017

