Teoria da Psicanálise - Curso Fundamental de Freud a
Lacan – Londrina
Tendo em vista o crescente desenvolvimento na área de Psicologia, bem como a
necessidade regional por cursos de especialização nesta área, o curso de Psicanálise,
vêm suprir o mercado profissional, viabilizando sua especialização e possibilitando a
obtenção de conhecimento diferenciado e de qualidade. A proposta do curso está
estruturada em módulos que visam dar suporte articulados e atualizados, e, assim
promover uma capacitação aos profissionais.
A oferta deste curso justifica-se em razão da necessidade apresentada por profissionais
com Formação de Psicólogos, e áreas afins. Para melhor exercerem a sua atividade
clínica precisam aprimorar fortemente os conceitos e teorias psicanalíticas, o que nem
sempre é alcançado nos cursos de graduação. Dada a demanda de formandos do curso
de Psicologia e áreas afins na região de Londrina/PR, entendeu-se a importância em
proporcionar um espaço para se discutir, precisar e aprofundar os conceitos e métodos em
Psicanálise.
Conhecimentos:

Conceituar a ética psicanalítica e precisar o campo e a
prática analítica;

Cernir o objeto da psicanálise: O INCONSCIENTE;

Aprofundar conhecimentos sobre a formação do analista e
sua transmissão em psicanálise.

Descrição do curso
O curso está estruturado em torno de temas principais que serão desenvolvidos em
módulos, tendo um caráter, nitidamente, conceitual e dividido em duas partes: os
fundamentos conceituais e os fundamentos da prática, destinando-se a todos aqueles que
se interessam pela Psicanálise. Os módulos ofertados seguem um eixo clínico, conceituam
a ética analítica e aprofundam conhecimentos sobre a formação do analista e sua
transmissão em Psicanálise.

Diferenciais




Professores com experiência no campo da teoria e da clínica psicanalítica.
Tradição de mais de 20 anos em Londrina.
Curso teórico-clínico.

Mercado de trabalho
A Pós-Graduação em Teoria da Psicanálise – Curso Fundamental de Freud a Lacan surge
da necessidade de preparar profissionais para atender altas demandas de atendimentos
clínicos. Um profissional da área poderá abrir seu consultório específico como psicanalista,
ou atuar de forma remunerada ou voluntária.



O sujeito do inconsciente e sua estruturação



Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise



Psicopatologia e as estruturas clínicas



Tratamento em psicanálise



Metodologia da produção de conhecimento



Psicanálise: ciência e verdade – Pesquisa e clínica



Tratamento com crianças e adolescentes



Clínica do autismo e da psicose: o que pode a clínica com crianças nos ensinar?



Uma aproximação ao impossível: o objeto, a letra e a clínica



A ética da psicanálise: a prática e sua teoria



A formação do analista



Aula magna

Carga horária total: 360 Horas

