ESPECIALIZAÇÃO

Psicanálise Freudiana e Psicanálise
Lacaniana "Dupla Certificação"
Público-alvo
Psicólogos, Pedagogos, Assistentes Sociais, Médicos e demais profissionais das áreas da
educação e saúde.

Duração
26 módulos (1 final de semana por mês)

Carga horária total: 520h

Dupla Certificação

360h - Psicanálise Freudiana

400h - Psicanálise Lacaniana

Horários
Um encontro mensal aos fins de semana
Sexta-feira: 18:00h as 23:00h
Sábado: 08:00h as 19:00h
Domingo: 08:00 as 13:00h

Objetivos
Capacitar o profissional que atua na área de psicologia, educação ou saúde e outros
saberes a compreender o humano a partir de uma perspectiva psicanalítica, propiciando
uma abordagem crítica das diversas formas de sofrimento psíquico. E neste aspecto não
podemos esquecer que o mundo mudou e os problemas dos sujeitos igualmente, são
igualmente diferentes e respondem ao mal-estar contemporâneo. Assim a psicanálise
com os pressupostos de Jacques Lacan, também conserva sua atualidade em perceber o
mundo como parte do sujeito e necessita de ser estudada numa perspectiva diferente de
sua origem com Freud no século XIX.

Diferenciais
Subversão do inconsciente: Sigmund Freud Subversão do inconsciente: Jacques
Lacan
 Conteúdo orientado e direcionado para a prática clínica.
 Docentes com vasta experiência e referência em psicanálise clínica.
 O formato das aulas sempre fazendo a relação da prática clínica com a teoria.
 Atenção aos efeitos do mundo contemporâneo no sujeito em sua subjetividade.
 Abordagem aprofundada no trabalho de Freud e Lacan, considerando a relação
Freud e Lacan no mundo contemporâneo.

Estrutura
1. Epistemologia da psicanálise: o inconsciente e o parlêtre.
2. O sonho.
3. Pulsão e corpo em psicanálise.
4. Narcisismo e identificações.
5. Sexualidade, sexuação e gênero.
6. Estruturas e manejos clínicos: Histeria do pai a Histeria rígida.
7. Estruturas e manejos clínicos: neurose obsessiva.
8. Estruturas e manejos clínicos: perversão.

9. Estruturas e manejos clínicos: psicose.
10. A psicanalise com crianças e adolescentes.
11. Metodologia científica.
12. Seminário integrador.

Subversão do inconsciente: Sigmund Freud

13. Primeira e segunda tópica Freudiana.
14. Totem e tabu.
15. Luto e melancolia.
16. A mulher, a mãe e a feminilidade.
17. Psicologia das massas e análise do eu.
18. Mal-estar da civilização.

Subversão do inconsciente: Jacques Lacan

19. Primeira clínica de Lacan: o significante.
20. Segunda clínica de Lacan: o real e o sintoma.
21. Inibição, sintoma e angústia.
22. Psicose Ordinária.
23. Novos Sintomas: anorexia, bulimia e toxicomania.
24. Topologia lacaniana: real, simbólico e imaginário.
25. Lacan e o cinema.
26. O feminino, o infamiliar e o gozo feminino.

Corpo Docente
» Raquel Ghetti Macedo Bênia › Doutora e Mestre em Psicóloga Clínica e Cultura pela
Universidade de Brasília (UnB).
» Anna Rogéria Nascimento de Oliveira › Doutoranda em Psicologia Clínica na
Universidade de Ciências Empresariais e Sociais (UCES) em Buenos Aires. Doutorado
(incompleto com créditos de disciplinas concluídas) em Psicologia pela Université du

Québec à Trois-Rivières no Canadá. Mestrado em Psicologia Clínica pela Université Laval
em Québec. Professora da Universidade Paulista (UNIP). Coordenadora do curso de
Especialização em Psicanálise "O inconsciente e suas manifestações" no INCURSOS. Atua
como docente em programas de pós-graduações no INCURSOS. Psicanalista participante
da Escola Brasileira de Psicanálise SLOF-seção Leste-Oeste. Coordena desde 1996
estudos e pesquisas segundo os pressupostos teóricos e clínicos psicanalíticos.
Coordenadora do Núcleo de Atendimento, Estudo e Pesquisa em Psicanálise (NAEPP) em
Goiânia.
» Henrique Batista Almeida › Mestre em Psicologia pelo Programa de Pós-graduação em
Psicologia da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás (UFG).
Graduação e Licenciatura em Psicologia pela UFG. Coordenador da Associação Brasileira
de Ensino de Psicologia (ABEP) núcleo Goiás.
» Marcos Pereira da Silva › Mestre em Psicologia pela Universidade Federal de
Uberlândia (UFU). Especialização em Psicanálise "O sujeito e suas formas de subjetivação"
pelo Instituto de Estudos em Saúde Coletiva (IESC). Graduação em Psicologia pelo ILES.
» Thyago do Vale Rosa › Mestre em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de
Goiás (PUC-GO).
» Fábio Pereira Alves › Mestre em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de
Goiás (PUC-GO).

Coordenação
› Anna Rogéria Nascimento de Oliveira
CRP: 09/002195
Doutoranda em Psicologia Clínica na Universidade de Ciências Empresariais e Sociais
(UCES) em Buenos Aires. Doutorado (incompleto com créditos de disciplinas concluídas)
em Psicologia pela Université du Québec à Trois-Rivières no Canadá. Mestrado em
Psicologia Clínica pela Université Laval em Québec. Professora da Universidade Paulista
(UNIP). Coordenadora do curso de Especialização em Psicanálise "O inconsciente e suas
manifestações" no INCURSOS. Atua como docente em programas de pós-graduações no
INCURSOS. Psicanalista participante da Escola Brasileira de Psicanálise SLOF-seção
Leste-Oeste. Coordena desde 1996 estudos e pesquisas segundo os pressupostos

teóricos e clínicos psicanalíticos. Coordenadora do Núcleo de Atendimento, Estudo e
Pesquisa em Psicanálise (NAEPP) em Goiânia.

Sistema de Avaliação e Frequência
Para obter o Certificado Final do Programa, o participante deve ser aprovado tanto nos
trabalhos e/ou provas presenciais realizados em cada módulo do curso quanto no Trabalho
de Conclusão de Curso.
Assim sendo, será considerado aprovado o participante que cumprir as seguintes
exigências:


Aproveitamento de, no mín., 70% do curso, isto é, nota final igual ou superior a 7,0 em



cada uma das disciplinas;
Frequência mínima de 75% da carga horária total de cada disciplina;
Apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso.



Pré-Requisitos para inscrição
Através de formulário próprio acompanhado de:


Cópia Autenticada do diploma de graduação;



Cópia Autenticada do RG;
Cópia Autenticada do CPF;



#EUESPECIALISTA
Mais que um plano de carreira. Um plano de vida.
Não perca tempo! Inscreva-se agora mesmo nesta turma.

