
Disciplinas Transversais da Especialização em 

Psicossomática Psicanalítica para ex-alunos e membros 

dos Departamentos de Psicanálise  

do Instituto Sedes Sapientiae 

Já há algum tempo, profissionais com formação psicanalítica e percurso consistente 
na clínica comentam conosco seu interesse em aprofundar aspectos da teoria e da clínica no 
campo da Psicossomática Psicanalítica.  

Constatamos também que as trocas com esses profissionais em simpósios, jornadas, 
encontros clínicos e publicações tem se mostrado ricas e estimulantes. 

Objetivos 

Nesse contexto, desde 2016 viabilizamos em nossa formação Disciplinas 

Transversais com os seguintes objetivos: 

1. Aprofundar temas da Psicanálise especialmente considerados pela Psicossomática
Psicanalítica

2. Propiciar o conhecimento da especificidade da economia psicossomática criança,
do adolescente e do adulto.

3. Conhecer e aprofundar aspectos da obra de psicanalistas que contribuem para o
campo da Psicossomática Psicanalítica.

4. Enriquecer a interlocução entre os diferentes Departamentos de inspiração
psicanalítica no Sedes

Formato e Requisitos para participação 

A Especialização em Psicossomática Psicanalítica disponibiliza 5 vagas em cada uma 
das Disciplinas Transversais abaixo relacionadas para membros e ex-alunos que tiverem 

concluído o curso de formação dos seguintes Departamentos de Psicanálise, Formação em 
Psicanálise e Psicanálise com Crianças do Sedes. 

Disciplinas Transversais em 2023
Disciplinas anuais* 

. Fenômeno Psicossomático: a saúde e o adoecer – Prof. Rubens M. Volich. 
4as. feiras, das 17:15 às 18:45. Início 08/03/2023

. Psicossomática e constituição do sujeito: a criança e o adolescente – 
Prof. Wagner Ranña (wranna@uol.com.br) 

4as. feiras, das 19h às 20h30. Início 08/03/2023 

Disciplinas semestrais 

1o. semestre – Introdução ao pensamento de Winnicott e o psique-soma 
– Profa. Mirian I. Rejani (mirejani@uol.com.br)           

4as. feiras, das 17h15 às 18h45. Início 08/03/2023 

. 2o. semestre - Introdução ao pensamento de Joyce McDougall
Profa. Ana Luisa Cordeiro (analucordeiro@hotmail.com)  
4as. feiras, das 20h45 às 22h15. Início 02/08/2023 

Os interessados devem se inscrever previamente por E-mail com os professores das 
disciplinas 

A possibilidade de efetuarmos essa troca, por meio de sua presença, será motivo de 
satisfação para todos nós. 

Coordenação da Especialização em Psicossomática Psicanalítica - 
Corpo e Clínica Contemporânea 
Ângela Penteado e Lilian Carbone 


