Psicanálise: Uma Práxis Contemporânea
O aluno será capaz de:



Desenvolver a pesquisa em psicanálise, para as áreas interdisciplinares
Atuar de maneira aperfeiçoada no atendimento clínico, para quem já desenvolve
prática clínica.

Conhecimentos: O curso de especialização em Psicanálise
tem como o objetivo aprofundar os estudos e a prática em
psicanálise. Busca-se proporcionar ao aluno: conhecimento
teórico e atualização de temas como estruturas clínicas,
diagnóstico, questões de gênero e direção de tratamento, além
da intersecção com temas de Filosofia, Antropologia, Estética.





Habilidades:
o Ampliar experiência de atendimento clínico através de aprofundamento do
estudo de casos e debate com pares e docentes.
o Ampliar a habilidade de pesquisa no reverencial psicanalítico e áreas
correlatas.
o Ampliar a leitura da realidade contemporânea em suas possibilidades de
diálogo com a Psicanálise.
Atitudes:
o Desenvolver ações que promovam a prática clínica psicanalítica.
o Desenvolver o posicionamento ético do sujeito diante do desejo.

Descrição do curso
O curso é concebido com duas ênfases: clínica psicanalítica e cultura e sociedade.
Estruturado ao redor dos temas mais relevantes e das discussões mais atuais do campo,
as aulas têm como objetivo levar o participante tanto a um aprofundamento conceitual
quanto a uma ampliação de diálogo da psicanálise com outras disciplinas.
Organizado em módulos quinzenais, o curso abrange conteúdos dificilmente encontrados
em outros cursos similares. Além disso, oportuniza a participação em seminários, para
amplo debate de ideias e troca de conhecimentos e experiências entre os participantes e
docentes.

Diferenciais



Programa com proposta multidisciplinar.
Realização de seminários de teoria aplicada, visando proporcionar experiência
compartilhada de aprendizado.

Mercado de trabalho
A psicanálise é aplicada, em sua forma mais imediata, como modalidade de tratamento
psíquico. Assim, o curso pode interessar a todos aqueles que atuam ou visam atuar no
campo da clínica. Adicionalmente, a aplicação em outros universos, tais como o acadêmico,
o cultural e o da educação, é ampla e promissora, proporcionando, até mesmo para o
participante que não quer atuar na clínica, ferramentas conceituais para interpretar a
realidade e aprimorar sua ação profissional.



Referências neurológicas e psicológicas na constituição da



Psicanálise



Fundamentos filosóficos da psicanálise – Freud



Fundamentos filosóficos da psicanálise – Lacan



Uma clínica do supereu



O discurso lacaniano na história do pensamento



A ética da psicanálise



Topologia lacaniana



A noção de corpo, de Freud e Lacan



A psicanálise e a questão de gênero



Abordagem psicanalítica da psicossomática



Fora do tríptico das estruturas: autismo, anorexia, bulimia e borderline



Clínica psicanalítica com crianças



O belo e o sinistro: a estética e a obra de arte vista pela psicanálise



Seminários em teoria psicanalítica aplicada I



Seminários em teoria psicanalítica aplicada II

Carga horária total: 364 Horas

