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Sejam Bem-Vindos ao Departamento 
Formação em Psicanálise!

Este guia foi pensado para oferecer a vocês, analistas em formação do curso 

Formação em Psicanálise e alunos do curso Fundamentos da Psicanálise e 

sua Prática Clínica, algumas informações básicas sobre o nosso Departamen-

to. Nele vocês vão encontrar um pouco da nossa história, os objetivos e a 

composição das comissões, informações sobre os cursos regulares bem como 

as atividades oferecidas pelo Departamento. Aproveitamos a oportunidade 

para convidar aqueles que ainda não são Membros a se filiarem, entrando 

em contato através do e-mail: tesourariaformacao2021@gmail.com

Contamos com a sua inserção nos espaços e atividades que o Departamento 

oferece, participando das Comissões e dos eventos, dos Grupos de Fomento 

e de Estudos, das publicações na Revista Boletim, bem como comparecendo 

às Assembleias, momento de encontro do nosso coletivo.

Desejamos um ótimo ano!

Convidamos todos a assistir no nosso canal do Youtube a apresentação 
da Comissão de Coordenação Geral. Basta clicar no ícone ao lado.

mailto:formacao2021%40gmail.com?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=-lu6RKPCXPg
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O Departamento

O Departamento Formação em Psicanálise é uma instância do Instituto Se-

des Sapientiae que desenvolve atividades de caráter formativo, científico, cul-

tural e de pesquisa, oferecendo a possibilidade de uma formação continuada 

aos seus Membros. Trata-se  de um espaço de transmissão, produção, estudo 

e pesquisa em Psicanálise que não se restringe aos cursos existentes – For-

mação em Psicanálise e Fundamentos da Psicanálise e sua Prática Clínica. 

Constitui-se, portanto, a partir de um coletivo de Membros em formação  

e já formados, que estão ou estiveram vinculados aos cursos. 

É composto por oito Comissões cujos Coordenadores, Suplentes e Dupla 

de professores de cada ano do Formação eleitos em Assembleia Geral, com-

põem o Conselho Deliberativo que acolhe e viabiliza as propostas e as di-

retrizes que interessam aos Membros desse Departamento. Por meio das 

Comissões se objetiva refletir e promover a interlocução entre pares e imple-

mentar projetos que envolvam a produção de um reduto intelectual para o 

aprofundamento da teoria e da prática analíticas. 

O Departamento
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Por que tornar-se Membro?

Mais que um Departamento. Uma comunidade.

Caros colegas,

Estamos todos lidando com desafios — sejam eles econômicos, sociais, polí-

ticos e/ou culturais. O nosso Departamento pensa e sente esses desafios, não 

apenas no sentido intelectual da estrutura, mas também de forma prática 

e tática. É por isso que, cada vez mais, acreditamos na importância de estar 

perto da nossa comunidade. Mesmo com os conflitos e adversidades trazidos 

pelos tempos de sombra e medo no nosso país, seguimos buscando o encon-

tro. Foi a partir dessa busca que, em 2021, criamos o Fórum Permanente de 

Discussões das Relações Étnico-Raciais com o objetivo de promover o letra-

mento racial e fomentar discussões acerca do racismo em nosso país. Agora 

em 2022, o Fórum transforma-se no Grupo de Trabalho Psicanálise na En-

cruzilhada: O Racismo em Questão.

Por meio de lives, rodas de conversa, publicações, grupos de estudo, nú-

cleos de fomento e da sala de aula, seguimos acreditando que é no espaço 

com o outro que nos fortalecemos para seguir.  Para que tudo isso conti-

nue sendo possível, convidamos vocês a se tornarem Membros do nosso 

Departamento. Seja um novo colega ou um antigo amigo, estamos aqui 

com o convite para um diálogo sempre aberto, desejosos  da sua participa-

ção em nosso coletivo.  Do ponto de vista de nosso funcionamento interno,  

tornar-se Membro permite:

Participação nas Comissões em vigor

Pagamento de taxas diferenciadas nos nossos eventos

Participação gratuita nos grupos de estudos, núcleos de fomento e projetos clínicos do Departamento

Apresentação de trabalhos na Jornada Anual de Membros

Possibilidade de ministrar mini cursos dentro do Departamento 

Entrada na lista de analistas do Departamento que se encontra em nosso site

 

Para tornar-se Membro, entre em contato com: 

tesourariaformacao2021@gmail.com 

O Departamento

mailto:tesourariaformacao2021%40gmail.com%20%20?subject=
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Comissões do Departamento

Comissão de Coordenação Geral
Mantém a interlocução com o Instituto Sedes Sapientiae e efetiva a partici-

pação de nosso Departamento junto ao mesmo; incentiva e colabora com 

as demais Comissões no sentido de propiciar a execução de seus projetos;  

administra nossos recursos econômicos levando em conta os Membros do 

Departamento e a atenção à Formação continuada; mantém e amplia espa-

ços que compartilham conhecimento e convivência; apoia as Comissões em 

um trabalho conjunto e em torno de Projetos que caminhem na direção de 

um Departamento vivo, poroso e em constante movimento intelectual e 

social, visando um pensamento de vanguarda que se traduza em nossas pu-

blicações, nossos eventos, nosso cotidiano.

Coordenadora Geral: Ana Lúcia Gondim Bastos - analuciagbastos@gmail.com

1º secretária:  Olivia Lucchini - olivia.lucchini@gmail.com 

1ª tesoureira: Fabiana Hueb Abdala -  fabihueb@gmail.com

2ª tesoureiro: Eduardo Lara - eduardo.rlara@gmail.com 

 

O Departamento 
Comissões do Departamento

mailto:analuciagbastos@gmail.com
mailto:olivia.lucchini@gmail.com
mailto:fabihueb@gmail.com
mailto:eduardo.rlara@gmail.com
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Comissões de Cursos 

Comissão do Curso Formação em Psicanálise

Coordena o curso regular de especialização Formação em Psicanálise.  

Estabelece, junto ao corpo docente, as regras e a organização de seleção, apro-

vação e conclusão do aluno no curso. 

Coordenadora: Talita  Somensi - talita.somensi@gmail.com 

Suplente: Oscar Miguelez -  oscarmig@uol.com.br

Comissão do Curso Fundamentos da Psicanálise  
e sua Prática Clínica 

Coordena o curso regular de aperfeiçoamento Fundamentos da Psicanálise 

e sua Prática Clínica. Estabelece, em conjunto com o corpo docente, as regras 

e a organização de seleção, aprovação e conclusão do aluno no curso. 

Coordenadora: Berenice Neri Blanes - bereniceblanes@gmail.com

Suplente: Antonio Abreu Filho - anbeot@uol.com.br

Comissão de Clínica
É responsável por estimular, fomentar e apoiar projetos que contemplem 

o exercício da clínica psicanalítica, dentro das diretrizes éticas do Departa-

mento e da consideração à carta de princípios do ISS. Pretende estimular a 

reflexão sobre a psicanálise e sua prática acolhendo e incentivando projetos 

que visem abordar interrogantes da clínica psicanalítica e corresponder às 

demandas político-sociais  da contemporaneidade.

Coordenadora: Celina Giacomelli - celinagiacomelli@gmail.com

Suplente: Jacqueline Sacon -  jacsacon@gmail.com

O Departamento 
Comissões do Departamento

mailto:talita.somensi@gmail.com
mailto:oscarmig@uol.com.br
mailto:bereniceblanes%40gmail.com?subject=
mailto:anbeot%40uol.com.br?subject=
mailto:celinagiacomelli@gmail.com
mailto:jacsacon@gmail.com
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Comissão de Publicação
Incentiva e publica a escrita psicanalítica divulgando o pensamento produ-

zido no Departamento e fora dele, sendo responsável pela produção e pu-

blicação da revista Boletim Formação em Psicanálise, dos livros da Coleção 

Departamento Formação em Psicanálise e da Coluna Acto Falho.

Coordenadora: Gisele Assuar - gisele.assuar@gmail.com 

Suplente: Luana Viscardi Nunes – luanaviscardinunes@gmail.com

Comissão de Eventos
É responsável por acolher, promover e organizar as atividades e eventos,  

sugeridos pelos Membros, possibilitando espaços de interlocução com dife-

rentes escolas, autores e demais áreas do conhecimento.

Coordenadora: Aline C. Turnowski - alinectur@gmail.com

Suplente: Patrícia Villas-Boas - patvbmorais@gmail.com

Comissão de Divulgação
É responsável pela elaboração de materiais de divulgação e pelos canais de 

comunicação do Departamento, além de assessorar e apoiar os Membros  

e demais Comissões na divulgação de suas atividades e produções. 

Coordenadora: Margaret Simas Ramos Marques – margmarkes@gmail.com

Suplente: Adriana de Mello e Oliveira – adriana.mo@hotmail.com

Comissão de Alunos
É responsável pela integração dos Membros em formação através do contato 

contínuo com os representantes de cada ano do curso. Congrega e representa 

os alunos do curso Formação em Psicanálise junto ao Conselho Deliberativo 

e à Comissão de Coordenação Geral do Departamento.

Coordenadora: Anelise Coutinho Ribeiro Veiga - aneliseribeiro@gmail.com

Suplente: Fernando Garcia Carvalho do Amaral - fergaa@gmail.com

O Departamento 
Comissões do Departamento

mailto:gisele.assuar@gmail.com
mailto:luanaviscardinunes@gmail.com
mailto:alinectur@gmail.com
mailto:patvbmorais@gmail.com
mailto:margmarkes@gmail.com
mailto:adriana.mo@hotmail.com
mailto:aneliseribeiro@gmail.com
mailto:fergaa@gmail.com
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Comissão de Projeto e Pesquisa
A Comissão de Projeto e Pesquisa é responsável perante o Departamento 

Formação em Psicanálise por cuidar da formação, organização e funcio-

namento dos assim denominados Ateliês, Núcleos de Fomento à Pesquisa  

e Grupos de Estudos, buscando incentivar estudos, pesquisa e estimular a 

produção contínua de pensamento. Visa ainda favorecer a expansão de tra-

balhos com a criação de novas propostas.

Coordenadora: Maria Luiza Scrosoppi Persicano - mlspersicano@gmail.com

Suplente: Sandra Aparecida Ramos de Mello - sand.mello@yahoo.com.br

O Departamento 
Comissões do Departamento

mailto:mlspersicano@gmail.com
mailto:sand.mello@yahoo.com.br
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Grupos de Estudo
Com o intuito de incentivar a formação continuada em psicanálise, atra-

vés de leituras e discussões de diferentes autores/temáticas, são oferecidos 

grupos de estudo aos Membros do Departamento.

Leituras Kleinianas
Encontros quinzenais, às quartas-feiras, das 17h30 às 19h00 

Coordenação:  Suzana Alves Viana - suzanaviana@gmail.com

                           Lineu Matos Silveira - liasil@uol.com.br 

O Pensamento de Wilfred R. Bion
Encontros semanais, às quartas-feiras, das 11h45 às 13h15 

Coordenação: Cecilia Noemí M. F. de Camargo - mormicam@gmail.com

Conversando com Winnicot
Encontros quinzenais, às segundas-feiras, das 13h30 às 14h45 

Coordenação: Stella Katri Heymann - stellaheymann@gmail.com

O Departamento 
Grupos de Estudo

mailto:suzanaviana@gmail.com
mailto:liasil@uol.com.br
mailto:mormicam@gmail.com
mailto:stellaheymann@gmail.com
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O Pensamento teórico-clínico de Thomas Ogden 
Encontros quinzenais, às quartas-feiras, das 14h00 às 15h30

Coordenação: Gina Tamburrino – ginatamburrino@uol.com.br

DMS: Depressão, Melancolia e Suicídio
Encontros quinzenais, às quartas-feiras, das 18h00 às 19h30 

Coordenação: Cristiane da Silva Geraldo Folino – cristianegf@uol.com.br

Psicanálise, Grupos e Instituições 

Encontros semanais, às quartas-feiras, das 8h00 às 9h30 

Coordenação: Maria Luiza Scrosoppi Persicano - mlspersicano@gmail.com 

                          Margaret Simas Ramos Marques - margmarkes@gmail.com

Quereres - Grupo de Estudos em Psicanálise 
e Gênero
Encontros quinzenais, às quartas-feiras, das 15h30 às 16h45.

Coordenação: Lígia Polistchuck -   ligiapol@gmail.com

Grupo de Estudos e Pesquisa - Drogas e Adicções 

Encontros quinzenais, às quartas-feiras, das 19h00 às 20h30

Coordenação: Eduardo Augusto Urban – eduardo-urban@hotmail.com 

                          Margaret Simas Ramos Marques - margmarkes@gmail.com

Técnica Psicanalítica
Encontros quinzenais, às quartas-feiras, das 18h00 às 19h30

Coordenação: Alessandra Ruivo - alerjacob@gmail.com

                          Olivia Lucchini - olivia.lucchini@gmail.com

O Departamento 
Grupos de Estudo

mailto:ginatamburrino@uol.com.br
mailto:cristianegf@uol.com.br
mailto:mlspersicano@gmail.com
mailto:margmarkes@gmail.com
mailto:ligiapol@gmail.com
mailto:eduardo-urban@hotmail.com
mailto:margmarkes@gmail.com
mailto:alerjacob@gmail.com
mailto:olivia.lucchini@gmail.com
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A Constituição do Aparelho Psíquico e a Clínica 
com Crianças
Encontros quinzenais, às quartas-feiras, das 17h00 às 18h00

Coordenação: Rogéria Brandani - robrandani@uol.com.br

Psicopatologias do Trabalho
Encontros quinzenais às quartas-feiras das 20h00 às 21h30

Coordenação: Maria Luiza Scrosoppi Persicano - mlspersicano@gmail.com

                          Otávio Augusto Moreira D’Elia - otaviodelia@terra.com.br

                          

Escolhas Morais e Pensamento Psicanalítico
Encontros quinzenais às segundas-feiras das 19h30 às 21h00 

Coordenação: Fábio Monteiro Chiossi - f.chio@outlook.com

O Departamento 
Grupos de Estudo

mailto:robrandani@uol.com.br
mailto:mlspersicano@gmail.com
mailto:otaviodelia@terra.com.br
mailto:f.chio@outlook.com
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Núcleos de Fomento à Pesquisa
Os núcleos são criados com o objetivo de fomentar a pesquisa continuada 

no Departamento, em torno de um tema específico em intersecção com  

a psicanálise, com o intuito de gerar debates e produção de projetos a serem 

compartilhados. 

Filosofia e Epistemiologia
Encontros quinzenais, às quartas-feiras, das 15h30 às 17h00

Coordenador: Eduardo Lara - eduardo.rlara@gmail.com

Literatura
Encontros quinzenais, às quartas-feiras, das 17h15 às 18h45

Coordenador: Lineu Matos Silveira - liasil@uol.com.br

O Departamento 
Núcleos de Fomento

mailto:eduardo.rlara@gmail.com
mailto:liasil@uol.com.br
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Ateliês
Os Ateliês, em diálogo com a psicanálise, visam a partir de oficinas e vivên-

cias criar um espaço alternativo para incentivar e cultivar a prática do fazer co-

letivo como desenvolvimento da autonomia em habilidades criativas diversas.

Ateliê de Palavras
(aguardando o retorno ao presencial)

Coordenadores: Ligia Valdes Gomez - lizgomez@uol.com.br

   Lineu Matos Silveira - liasil@uol.com.br

O Departamento 
Ateliês

mailto:lizgomez@uol.com.br
mailto:liasil@uol.com.br
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Projetos Clínicos

QUERERES - Núcleo de Pesquisa e Atendimento 
Clínico em Sexualidade e Gênero
(População LGBTQIA+) 
Gestado no Departamento durante o ano de 2018, o projeto 

apresenta duas grandes áreas de atuação no campo das ques-

tões de sexualidade e gênero, a saber:

 

- Atendimento Clínico.

Psicanalistas realizam atendimentos (individual, ou em gru-

po) na Clínica Social do Instituto Sedes Sapientiae. 

Em atividade desde 2019.

Coordenação: Gisele Assuar – giassuar@uol.com.br

Contato: projetoquereres@sedes.org.br 

 

- Grupo de Estudos em Psicanálise e Gênero.

Encontros quinzenais, às quartas-feiras, das 15:30h às 16:45h.

Em atividade desde 2018.

Coordenação: Lígia Politschuck – ligiapol@gmail.com

Contato: projetoquereres@sedes.org.br

O Departamento 
Projetos Clínicos

mailto:giassuar@uol.com.br
mailto:projetoquereres@sedes.org.br
mailto:ligiapol@gmail.com
mailto:projetoquereres@sedes.org.br
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Projeto PAEPS – Projeto de Atenção ao Estudante 
e ao Profissional da Área da Saúde
O Projeto de Atenção ao Estudante e ao Profissional da Área 

de Saúde  oferece atendimento psicanalítico na Clínica do Ins-

tituto Sedes Sapientiae a estudantes e trabalhadores da área 

de saúde que demandam uma escuta para seu sofrimento, na 

tentativa de elaborar os efeitos das pressões sofridas em sua 

formação e no exercício da atividade profissional.

O projeto é realizado pelo Departamento Formação em Psica-

nálise e Clínica Psicológica do Instituto Sedes Sapientiae em 

parceria com o Departamento de Saúde Mental  da Faculdade 

de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo/FCMSCSP .

 

Modalidade de Atendimento:

Atendimento preferencialmente individual

 

Quanto Custa: 

Os honorários são destinados ao Instituto, com um custo me-

nor do que o praticado na rede privada. O valor será estipula-

do com o próprio terapeuta, de acordo com as possibilidades 

do usuário e dentro das propostas oferecidas pelo Instituto.

 

Mais Informações: 

Os interessados deverão entrar em contato com a secreta-

ria da Clínica por meio dos telefones + 55(11) 3866-2735 ou  

+ 55(11) 3866-2736, ou dirigir-se à Clínica Psicológica do Ins-

tituto Sedes Sapientiae, situada na Rua Ministro Godoy 1484, 

Perdizes, São Paulo, de 2ª a 6ª feira das 08h00 às 20h00, ou en-

viar mensagem para o e-mail para  clinica@sedes.org.br

Importante especificar que deseja se inscrever para o Projeto 

Ponte. As inscrições estão sujeitas à disponibilidade de vagas.

 

Equipe do Projeto:

Celina Giacomelli

Dalgi Sequeira Santos

Thais Zélia Otani

Luana Viscardi Nunes

PAEPS

O Departamento 
Projetos Clínicos

mailto:clinica%40sedes.org.br?subject=
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Grupo de Trabalho Psicanálise 
na Encruzilhada: O Racismo 
em Questão
Visando o enfrentamento do racismo institucional inescapável na socie-

dade brasileira, surge o Grupo de Trabalho Psicanálise na Encruzilhada:  

O Racismo em Questão. Tem como objetivo promover o letramento racial, 

fomentar a presença de saberes produzidos por intelectuais, psicanalistas, 

artistas, pesquisadores(as), alunos(as) e professores(as) negros(as), além da 

construção de um espaço de estudo conjunto de bibliografias que desmis-

tificam o que aprendemos ser o sujeito Universal. O Grupo também evoca 

a arte para a  ampliação das nossas sensibilidades, nosso potencial criativo, 

nossa consciência crítica e a mobilização dos afetos potentes fundamentais 

para a transformação social.

Coordenação : CCG gestão  “Psicanálise e nosso tempo” - comissaodecoordenacaogeral@gmail.com

O Departamento 
Grupo de Trabalho

mailto:comissaodecoordenacaogeral@gmail.com
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Cursos do Departamento

1. Formação em Psicanálise
É um curso regular de especialização do Instituto Sedes Sapientiae, vincu-

lado ao Departamento de mesmo nome. É coordenado por uma Comissão 

denominada Comissão de Curso. Tem duração de 4 anos. É composto por se-

minários teóricos, seminários clínicos, supervisão individual e apresentação 

de escrito psicanalítico ou monografia de conclusão de curso.

 

Este curso é presencial. Em caso de agravamento da crise sanitária devido à 

pandemia, as aulas deste curso serão on-line no modo presencial remoto. Me-

didas emergenciais serão sempre adotadas em caso de agravamento da crise 

sanitária neste e nos próximos anos. Seguiremos protocolos de acordo com 

as orientações e restrições das autoridades sanitárias, da OMS - Organização 

Mundial de Saúde e o protocolo de segurança sanitária do Instituto Sedes 

Sapientiae.

 

Curso Formação em Psicanálise
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Seminários Teóricos
Todos os seminários teóricos são semestrais e acontecem às quartas-feiras das 

9h45 às 11h15 e das 13h45 às 15h15. A aprovação nestes seminários é semestral. 

A aprovação em todos os seminários teóricos do primeiro ano é pré-requisi-

to para o início do segundo ano. Os seminários, tanto freudianos como klei-

nianos do segundo ano, são pré-requisitos para os seminários do terceiro ano.  

O ingresso em qualquer seminário teórico do quarto ano só é permitido 

após a aprovação em todos os seminários teóricos anteriores. Em qualquer 

momento, ao cursar um seminário teórico, é obrigatória a frequência em 

um seminário clínico. Para o caso de alunos com alguma dificuldade, a  

Comissão de Curso reunir-se-á com os professores deste aluno para examinar  

e decidir qual a melhor orientação. 

Sobre o pagamento dos seminários em que não houve aprovação, consultar 

a tesouraria do Sedes.

1º SEMESTRE 2º SEMESTRE

1º
 a

no

Formações do Inconsciente I Formações do Inconsciente II

O Inconsciente Pulsões

2º
 a

no

Narcisismo e Identificações Complexo de Édipo Hoje?

As Raízes do Pensamento Arcaico 

em Melanie Klein

Fantasia: Angústia e Superego 

em Melanie Klein

 
3º

 a
no

Histeria: uma Visão Freudiana Neurose Obsessiva: Uma Visão Freudiana

Melanie Klein: Teoria das posições I 

– Esquizoparanoide

Melanie Klein: Teoria das Posições II 

– Depressiva

4º
 a

no

Perversão em Freud Psicose em Freud

Psicose no pensamento Kleiniano Perversão: Uma Visão Kleiniana

Curso Formação em Psicanálise
Seminários Teóricos
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Seminários Clínicos
Todos são anuais. Os alunos deverão cursar dois seminários clínicos por ano, 

durante os três primeiros anos do curso. Os seminários clínicos ocorrem  às 

quartas-feiras das 11h30 às 13h00 e das 15h30 às 17h00.

Os alunos deverão apresentar os atendimentos  clínicos, realizados segundo 

a teoria e a técnica psicanalíticas. Os atendimentos poderão ser feitos em 

consultórios particulares, instituições ou na Clínica Psicológica do ISS (há 

seleção específica). Os atendimentos realizados na Clínica do Sedes devem 

obedecer às regras de seu funcionamento, lembrando que há uma supervi-

são específica adicional e obrigatória para estes atendimentos, oferecida fora 

do horário do curso e mediante pagamento adicional.

Os seminários clínicos do primeiro ano são exclusivos para os alunos do 

primeiro ano. Os seminários clínicos do segundo e terceiro anos são mistos. 

No quarto ano, o seminário clínico é opcional. A supervisão individual é 

quinzenal e obrigatória. Para a formação dos grupos de Seminário Clínico, 

os alunos deverão escolher dois supervisores, formando grupos de no míni-

mo cinco integrantes. A Comissão de Curso coordenará as escolhas feitas, de 

acordo com a disponibilidade dos supervisores, procurando atender às prio-

ridades dos alunos.

O aluno poderá prosseguir nos seminários teóricos subsequentes, caso não 

seja aprovado no seminário clínico. Quando ocorrer a não aprovação no 

seminário clínico no primeiro ano, o aluno poderá cursar os teóricos do 

segundo ano, mas deverá refazer o (s) seminário (s) clínico (s) específico (s) 

para o primeiro ano. 

Se o aluno não for aprovado em algum seminário clínico no segundo ou 

terceiro ano, deverá fazer mais um ano de seminário clínico e isso poderá 

ocorrer durante o quarto ano, junto com a supervisão individual, desde que 

os horários sejam compatíveis.

Supervisão Individual (exclusiva para o 4º ano)
Ocorrem quinzenalmente; são obrigatórias e oferecidas exclusivamente para 

os alunos do quarto ano. Tem a duração de cinquenta minutos, perfazendo 

16 encontros ao longo do ano. 

O aluno escolherá cinco possíveis supervisores do curso, dentre os super-

visores do curso que oferecerem horário para tal atividade. A Comissão de 

Curso Formação em Psicanálise
Seminários Clínicos
Supervisão Individual
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curso coordenará as escolhas feitas de acordo com a disponibilidade dos su-

pervisores, procurando atender a ordem das preferências indicadas, quando 

possível. É desejável que o caso apresentado esteja em atendimento em uma 

frequência de, no mínimo, duas sessões semanais. 

No caso de o paciente encerrar os atendimentos, fica a critério do supervi-

sor decidir sobre a necessidade de recomeçar os 16 encontros. Em caso de 

reprovação, a troca de supervisor é obrigatória. É necessária a entrega de um 

relatório do atendimento do caso clínico. O prazo para entrega será decidido 

pelo supervisor e deverá respeitar o tempo hábil do ano letivo. 

Escrito Psicanalítico e Monografia
A Comissão de Escrito Psicanalítico e Monografia (CEM) é um setor da  

Comissão de Curso. É coordenado pelas professoras: 

Eliane Michelini Marraccini - eliane.marraccini@gmail.com 

Ana Karina Fachini Araujo - karinafachini@uol.com.br

Para conclusão do curso de especialização Formação em Psicanálise, os for-

mandos podem optar entre duas modalidades de produção autoral e escri-

ta psicanalítica: Escrito Psicanalítico ou Monografia. A partir de um des-

ses trabalhos, com a obtenção de Certificado do Instituto Sedes Sapientiae, 

o formando poderá se inserir como Membro Associado no Departamento 

Formação em Psicanálise. Há um manual com todas as regras tanto para re-

alização do Escrito Psicanalítico como para a Monografia.

Atividades Optativas - Gratuitas

Acompanhamento Clínico - AC 

Destinado àqueles que estão no 1º ano do curso Formação em Psicanálise, o 

Acompanhamento Clínico (AC) é um espaço opcional e complementar ao cur-

so, focado no estudo e em discussões da Teoria da Técnica e do Manejo Clínico 

Psicanalíticos. Em pequenos grupos, constituídos de alunos e um Coordenador 

Membro do Departamento, os encontros promovem reflexões sobre o “consti-

tuir-se psicanalista”, incluindo as diferentes angústias que tal processo mobiliza. 

Essa atividade é semanal, com duração de 1 hora e 30 minutos e acontece, geral-

mente, às quartas-feiras. 

Coordenadora do AC: Rogeria Brandani – robrandani@uol.com.br 

Curso Formação em Psicanálise
Escrito Psicanalítico e Monografia
Atividades Optativas
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Acompanhamento Clínico Kleiniano - AK 

Destinado àqueles que estão no 2º ano do curso Formação em Psicanálise. Tra-

ta-se de encontros com o objetivo de proporcionar um espaço de acolhimento 

para o exercício do livre pensar, bem como de possíveis angústias despertadas 

frente à teoria kleiniana. Os textos são estudados de modo a articular teoria e 

clínica, levando sempre em conta as experiências emocionais suscitadas durante 

o percurso do segundo ano do curso. Esta atividade é semanal, com duração de 

1 hora e 30 minutos. 

Coordenador do AK: Suzana Alves Viana – suzanaviana@gmail.com

Aprimoramento – Clínica do Instituto Sedes
Todos os alunos do curso Formação em Psicanálise poderão se candidatar, a 

partir do segundo semestre do 1º ano, ao processo seletivo para o Aprimo-

ramento a ser realizado na Clínica Psicológica do Instituto Sedes Sapientiae. 

Os interessados deverão procurar, em meados do 1º semestre, a representan-

te do curso Formação em Psicanálise na Clínica do Instituto Sedes: 

Profa. Cecilia Noemi Morelli Ferreira de Camargo - mormicam@gmail.com 

Nesse Aprimoramento o aluno deverá dispor, além de horários para atendi-

mentos clínicos, de tempo para participar da supervisão específica obrigató-

ria oferecida por professores do curso Formação, realizada, quinzenalmente, 

às quartas-feiras das 17h30 às 19h00. Esta supervisão implica um custo adi-

cional, pago à parte do valor do curso. No aprimorando implica na partici-

pação em  uma equipe clínica com aprimorandos de diferentes cursos, com 

duração de 2 horas semanais.

Do Trancamento ou Desmembramento do Curso: Critérios
Trancamento por até um ano: a reintegração é automática e a Comissão 

de Curso deverá ser informada. É importante observar que o curso é anual  

e a tesouraria do Instituto deve ser consultada sobre mudanças financeiras.

Quando o trancamento ocorrer por período superior a um ano, a reintegra-

ção deverá ser aprovada pela Comissão de Curso que também determinará 

as condições que deverão ser atendidas para o retorno.

Curso Formação em Psicanálise
Aprimoramento
Do Trancamento ou Desmembramento do Curso
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É permitido ao aluno, em situações específicas e mediante autorização da 

Comissão de Curso, desmembrar o curso. Neste caso, deverá cursar sempre, 

no mínimo, um seminário clínico e um seminário teórico. A aprovação dos 

seminários teóricos é semestral e específica a cada disciplina e a dos seminá-

rios clínicos é anual. 

Critérios de Reconhecimento da Conclusão do Curso
Aprovação em todos os seminários teóricos e clínicos e frequência de 80%. 

Os abonos de faltas ficam a critério do professor e da Comissão de curso.

A aprovação na supervisão individual, a frequência mínima de 80%, a apro-

vação no Escrito Psicanalítico ou Monografia são requisitos para o reconhe-

cimento da conclusão do curso. Além disso, é preciso ter estado em análise 

durante todo o período do curso. 

Corpo Docente – Curso Formação em Psicanálise
Ana Gebrim - acgebrim@gmail.com

Ana Karina Fachini Araujo – karinafachini@uol.com.br

Cecilia Noemi Morelli Ferreira de Camargo - mormicam@gmail.com

Cristina Rocha – crisrdias@gmail.com

Eliane Michelini Marraccini- eliane.marraccini@gmail.com

Gina Tamburrino - ginatamburrino@uol.com.br

Helenice Rocha – helenice.o.rocha@uol.com.br

Ligia Valdes Gomez – livalgomez@gmail.com

Maria Beatriz Romano de Godoy– biaromagodoy@uol.com.br

Maria Helena Saleme - sa-leme@uol.com.br

Maria Luiza Scrosoppi Persicano - mlspersicano@gmail.com

Mariangela Bento – mariangela.bento@yahoo.com.br

Marcia Bernardes – marcia.consultoriopsc@gmail.com 

Marta Quaglia Cerruti - marta.cerruti@terra.com.br

Nora Beatriz Susmanscky de Miguelez - noramig@uol.com.br

Oscar Miguelez - oscarmig@uol.com.br

Rogéria Coutinho Brandani – robrandani@uol.com.br 

Suzana Alves Viana – suzanaviana@gmail.com 

Talita Somensi - talita.somensi@gmail.com

*Outras dúvidas consultar as Regras do Curso

Curso Formação em Psicanálise
Critérios de Reconhecimento
Corpo Docente
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2. Fundamentos da Psicanálise 
e sua Prática Clínica
Em duas modalidades: Presencial e Online.

O curso Fundamentos da Psicanálise e sua Prática Clínica existe desde 1999. 

Destina-se a profissionais de diversas áreas que pretendem iniciar um estudo 

consistente da Psicanálise. O curso apresenta a construção e desenvolvimen-

to dos fundamentos da teoria psicanalítica tendo como roteiro os principais 

conceitos da obra de Sigmund Freud e de autores contemporâneos da escola 

freudiana, estabelecendo um diálogo entre as concepções teóricas, a prática 

clínica e suas relações com a cultura. A transmissão proposta pelo curso traz 

as marcas do reconhecimento da atualidade e relevância da Psicanálise na 

abordagem dos fenômenos psíquicos implicados nas questões da contempo-

raneidade.

No primeiro ano do curso partimos das hipóteses iniciais estabelecidas por 

Freud em sua investigação sobre a histeria. Em seguida percorremos o cami-

nho de pesquisa que o autor faz sobre os sonhos e a sexualidade. A proposta 

é  realizar um estudo longitudinal da obra freudiana, abordando conceitos 

fundamentais como inconsciente, conflito, recalque, pulsão, narcisismo e 

complexo de Édipo. Com base nesses conceitos, são apresentados a psicopa-

tologia freudiana e os pressupostos que embasam a técnica psicanalítica.

Curso Fundamentos da Psicanálise e sua Prática Clínica
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O segundo ano do curso oferece a possibilidade de aprofundar os conceitos 

trabalhados no primeiro ano, estabelecendo uma articulação com a prática 

clínica. Tem como eixo de trabalho a reflexão sobre a especificidade da escuta 

psicanalítica nos textos freudianos e pós-freudianos e sobre seu impacto na 

abordagem clínica na atualidade. Acompanhamos, na diversidade das for-

mações do inconsciente, os caminhos traçados pelo pensamento freudiano 

que resultaram na concepção desta escuta.

 

Alunos com formação em Medicina e Psicologia poderão participar do pro-

cesso seletivo para o aprimoramento na Clínica do Instituto Sedes Sapien-

tiae. Essa atividade prática será supervisionada.

Destinado a:
Profissionais com formação universitária que se interessam pelo estudo 

da Psicanálise.

Conteúdo Programático 1º Ano
Especificidade da Psicanálise: – Psiquismo e corpo. – Terapias medicamen-

tosas, psicoterapias e Psicanálise.

A Divisão do Sujeito: – Dois conceitos fundamentais: Inconsciente e Pul-

são. – Aparelho psíquico: consciente, pré-consciente e inconsciente, o ponto 

de vista tópico. – O Recalque: desejo, conflito e defesa. Pontos de vista dinâ-

mico e econômico. – Discussão clínica.

Formações do Inconsciente: – Atos falhos, sonhos e sintomas. – Discussão 

clínica.

Ponto de vista estrutural: – Complexo de Édipo / Identificações. – Segunda 

Teoria Tópica.

Neurose, Psicose e Perversão: – Neurose. – Psicose. – Perversão. – Uma 

introdução à psicopatologia psicanalítica. – Discussão de casos: um estudo 

comparativo.

Questões da Clínica: – A situação analítica. – Transferência e contratransfe-

rência. – Resistência. – A interpretação.

Curso Fundamentos da Psicanálise e sua Prática Clínica
Conteúdo Programático
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O Analista: – Diferenças entre formação e informação. – O tripé da forma-

ção analítica: análise do analista, supervisão e estudo da teoria.

Nota: As discussões de casos clínicos, pontuando os conceitos teóricos desenvolvidos no programa, serão 

apresentadas pelos professores(as) com o  intuito de estabelecer pontes com a teoria.

Conteúdo Programático 2º Ano
Eixo Central: A Especificidade da Escuta Psicanalítica

Primórdios da Psicanálise:  A escuta psicanalítica até 1900 - A Teoria Trans-

formada: Verdade ou Ficção.

Eixos Fundamentais do Pensamento Freudiano: A escuta psicanalítica de 

1900 a 1905 - A Natureza do Psíquico: A origem do aparelho psíquico - In-

consciente / Pulsão / Sexualidade

O Infantil no “Atual”: A escuta psicanalítica de 1905 à 1920 - A Importância  

da  Noção de Transferência na Clínica Psicanalítica

O Campo Psicanalítico na Contemporaneidade: A escuta Psicanalítica a 

partir de 1920 - O Humor em Tempos Sombrios

O Manejo da Clínica: O Sintoma e o Pensamento Clínico - O emergir do 

Inconsciente: Uma Elaboração / Uma Construção

Nota: A especificidade da escuta clínica será veiculada  através da leitura de textos clínicos de Freud e 

outros autores da atualidade. 

 

Estratégias: 
Aulas teóricas;  discussão de textos; apresentação e discussão de casos clíni-

cos. O trabalho é realizado com 20 alunos por grupo, aproximadamente. 

 

Duração: até 2 anos

O segundo ano é opcional e será oferecido para aqueles que tenham interes-

se na continuidade de seus estudos.

 

Curso Fundamentos da Psicanálise e sua Prática Clínica
Conteúdo Programático
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Horário: 
Terças-feiras, das 19h30 às 21h30.

 

Coordenação: 
Coordenadora do Curso: Berenice Neri Blanes - bereniceblanes@gmail.com

Suplente: Antonio Abreu Filho – anbeot@uol.com.br

Aprimoramento – Clínica do Instituto Sedes (Fundamentos  
da Psicanálise e sua Prática Clínica) 
Apenas os alunos médicos e psicólogos, que optarem por fazer o 2º ano do 

curso Fundamentos da Psicanálise e sua Prática Clínica, poderão se candi-

datar à seleção para atendimento na Clínica Psicológica do Instituto Sedes 

Sapientiae. O candidato deverá estar em análise ou psicoterapia. Esse apri-

moramento implica:

• Atendimentos clínicos.

• Supervisão específica obrigatória – às terças feiras das 17h30 às 19h00, oferecida por um professor 

do Curso de Fundamentos.

• Participar de uma equipe clínica, com aprimorandos de diferentes cursos e áreas, com duração 

de duas horas semanais, com a função de discutir questões institucionais.

• Pagamento de uma taxa mensal de aprimoramento.

Os interessados devem procurar a representante do Curso Fundamentos da Psicanálise e sua 

Prática Clínica na clínica: 

Profª. Celina Giacomelli - celinagiacomelli@gmail.com

Corpo Docente – Curso Fundamentos da Psicanálise 
e sua Prática Clínica

Antônio Geraldo de Abreu Filho - anbeot@uol.com.br

Ana Lucia Gondim Bastos - analuciagbastos@gmail.com

Berenice Neri Blanes - bereniceblanes@gmail.com

Celina Giacomelli - celinagiacomelli@gmail.com

Luana Viscardi Nunes - luanaviscardinunes@gmail.com 

Maria Salete Abrão Nunes da Silva - abraosalete@gmail.com

Maria Tereza Viscarri Montserrat – maitevmontserrat@hotmail.com

Patrícia Leirner Argelazi -  patricialeirner@gmail.com

Curso Fundamentos da Psicanálise e sua Prática Clínica
Aprimoramento
Corpo Docente
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Departamento Formação em Psicanálise:  
Uma Breve História
Os primórdios do DEPARTAMENTO FORMAÇÃO EM PSICANÁLISE  

remontam a 1976, quando começou no Instituto Sedes Sapientiae um curso 

que visava a formação de psicanalistas. Os alunos eram graduados que busca-

vam um espaço para estudar Psicanálise, um lugar que permitisse a livre in-

terlocução, que favorecesse estudo, pesquisa, trabalho, produções em vários 

níveis, formação continuada e compromisso com os valores sociais, políticos 

e éticos que o ofício do psicanalista enseja.

Em 1979 esse curso recebeu o nome de Psicopatologia e Psicoterapia Psica-

nalítica. Em 1991, constituiu-se o CURSO FORMAÇÃO EM PSICANÁLISE 

como é conhecido até hoje. Manteve-se comprometido com os mesmos ob-

jetivos e valores, porém foi adquirindo características e contornos  próprios. 

Ele incluiu, desde sempre, em seu currículo de transmissão da Psicanálise, 

além do pensamento teórico e clínico freudianos e pós freudianos, também 

o pensamento e a clínica kleiniana e pós kleiniana, contemplando ainda os 

vértices franceses e ingleses que a Psicanálise desenvolve. É um curso que 

oferece e propicia  interfaces dentro da própria Psicanálise,  visando aperfei-

çoar  a escuta clínica e uma aprendizagem crítica da Psicanálise (1).

Departamento Formação em Psicanálise: História
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O DEPARTAMENTO FORMAÇÃO EM PSICANÁLISE tem 31 anos de exis-

tência, foi fundado em 1991, para ampliar e consolidar um espaço de  estudo 

psicanalítico, de livre interlocução entre os psicanalistas e os psicanalistas 

em formação, de pesquisa, de publicações, de trabalhos intra e extramuros 

do Instituto Sedes.

Oferece dois cursos regulares: um de Especialização – FORMAÇÃO EM PSI-

CANÁLISE e outro de Aperfeiçoamento – FUNDAMENTOS DA PSICA-

NÁLIS E SUA PRÁTICA CLÍNICA. Além desses, promove cursos breves, de-

senvolve projetos e pesquisas, grupos de estudo, eventos científicos-culturais, 

entre outras atividades.

Publica a revista BOLETIM – FORMAÇÃO EM PSICANÁLISE  (ISSN: 1517-

4506), desde 1992 – e o jornal ACTO FALHO, desde 1996.

O DEPARTAMENTO FORMAÇÃO EM PSICANÁLISE é constituído por 

Comissões: Coordenação Geral ou Conselho Deliberativo do Departamen-

to, da qual fazem parte: Curso, Clínica, Eventos,  Projetos e Pesquisa, Divul-

gação, Publicação e Alunos – Têm como objetivo  ensejar que os professores, 

os psicanalistas em formação e os psicanalistas egressos do curso Formação 

em Psicanálise e os alunos do Curso Fundamentos da Psicanálise e sua Prá-

tica Clínica,  possam ocupar esse espaço de interlocução e colaborem com a 

implementação e realização dos projetos do Departamento.

Os eventos realizados visam congregar os Membros do Departamento, os psi-

canalistas e/ou público interessado que objetive refletir,  aprender, pensar e 

partilhar seus conhecimentos e suas preocupações com a Psicanálise e sua 

inserção na contemporaneidade. São projetados para pequenos grupos ou 

para uma audiência ampliada. Anualmente há Cine Clube; Encontro com 

os autores da Revista Boletim, Peças teatrais – Psicanálise EnCena,  Mono-

grafias revisitadas; uma Jornada de Membros do Departamento Formação 

em Psicanálise que congrega trabalhos de Membros do Departamento,  onde 

suas contribuições são expostas e comentadas gerando encontros e troca de 

experiências.

Departamento Formação em Psicanálise: História
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Em parceria com a CLÍNICA PSICOLÓGICA DO INSTITUTO SEDES  

SAPIENTIAE, há possibilidade de que  psicanalistas em formação desenvol-

vam, mediante seleção, trabalho de atendimento supervisionado a pacientes 

que procuram a instituição. Trata-se de um trabalho que oferece uma ex-

periência rica de relacionamento humano e de reflexão sobre a Psicanálise  

na  instituição.

1. Para informações complementares consulte o artigo: Dos cursos de psicoterapia de orientação psica-
nalítica ao Departamento Formação em Psicanálise: uma reflexão crítica sobre o destino de um nome. 
Uma história transgeracional. Maria Luíza Scrosoppi Persicano. Rev. Boletim Formação em Psicanálise, 
ano XV, vol. XV, n. 1, 2007.- “Cursos de Especialização e Aperfeiçoamento”, 1976/1985, São Paulo, Sedes 
Sapientiae (publicação interna). 

Foram editados pela COLEÇÃO DEPARTAMENTO FORMAÇÃO EM PSI-

CANÁLISE oito livros desde 2011 até agora:

• Trauma, memória e transmissão - a incidência da política na clínica psicanalítica. Maria Cristina 

Perdomo e Marta Cerruti (organizadoras) 2011 – Editora Primavera Editorial

• Por uma Psicanálise viva. Autor: Homero Vetorazzo Filho. 2013 - Editora: Primavera Editorial

• Medicação ou Medicalização. Lucianne Sant’Anna de Menezes , Gisela Giglio Armando e Patrícia 

Vieira. (organizadoras) 2014 - Editora: Primavera Editorial

• Devolução de crianças adotadas. Autora: Maria Luiza de Assis Moura Ghirardi 2015 - Editora: Pri-

mavera Editorial 

• Campos Clínico, Educacional e Social: o pensamento de Silvia Bleichmar. Rogéria Coutinho Bran-

dani e Maria Cristina Perdomo  (organizadoras) 2018 – Editora: Zagodoni Editora

• Psicanálise, Sexualidade e Gênero: Um debate em construção – Gisele Assuar, Luana Viscardi Nunes, 

Joaquim Pereira da Silva Jr. (organizadores) 2019 - Editora: Zagodoni Editora

• Além do Vírus: Psicanálise e resistência - Gisele Assuar e Ana Lúcia Gondim Bastos (organizadoras) 

2020 - Editora: Zagodoni Editora 

 • Psicanálise na Encruzilhada: Desafios e paradoxos perante o racismo no Brasil. - Emiliano de Camargo 

David e Gisele Assuar (orgaizadores) 2021 - Editora Hucitec

Departamento Formação em Psicanálise: História
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Organograma do Departamento

Conselho Deliberativo

Coordenador e Suplentes

Comissão de Coordenação Geral

Comissões de curso

Comissão de Projetos e Pesquisa

Comissão de Eventos

Comissão de Divulgação

Comissão de Publicação

Comissão de Clínica

Comissão de Alunos

Fundamentos da Psicanálise 

e Sua Prática Clínica

Formação em Psicanálise

Organograma do Departamento



Departamento Formação em Psicanálise

33

Canais de Comunicação

Website: http://sedes.org.br/Departamentos/Formacao_Psicanalise/dfp/

Facebook: https://facebook.com/departamentoformacaoempsicanalise/

Grupos no Facebook: 1. Formação em Psicanálise - Sedes Sapientiae 

           2. Fundamentos da Psicanálise e sua Prática Clínica

Email: contato.formacaoempsicanalise@sedes.org.br

Youtube: https://www.youtube.com/c/DepFormaçãoemPsicanáliseSedesPsicanalise

Instagram: @dpto_form_psi

Twitter: dpto_form_psi

Publique seu Artigo
As normas para publicação estão descritas na própria revista. Disponível em  

http://sedes.org.br/Departamentos/Formacao_Psicanalise/dfp/category/publicacoes/boletim/

Projeto Gráfico
Macucolab

Agência de Comunicação do Departamento Formação em Psicanálise

Macucolab: contato@macucolab.com

Canais de Comunicação

http://sedes.org.br/Departamentos/Formacao_Psicanalise/dfp
https://facebook.com/departamentoformacaoempsicanalise
mailto:contato.formacaoempsicanalise%40sedes.org.br?subject=
https://www.youtube.com/c/DepFormaçãoemPsicanáliseSedesPsicanalise
http://sedes.org.br/Departamentos/Formacao_Psicanalise/dfp/category/publicacoes/boletim/  
mailto:estevao@macucolab.com
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