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Nosso programa foi concebido para proporcionar aos alunos, 
desde as primeiras aulas, uma visão geral e ampla do que é a 
Psicanálise. Partindo de um retorno às descobertas freudianas 
e indo ao encontro dos avanços propostos por Jacques Lacan, 
nosso curso não se propõe apenas a uma apresentação da teo-
ria psicanalítica, mas a uma articulação com a prática clínica e 
com a formação do analista.   

Nosso corpo docente, extremamente preparado e com extenso 
conhecimento teórico e prática clínica, é um diferencial importan-
te frente a outros cursos de pós-graduação em todo o território 
nacional. Os alunos terão aulas com psicanalistas renomados no 
Brasil e no mundo que primam pela psicanálise e sua ética, com 
todo rigor teórico que exige a transmissão da psicanálise, sem 
deixar de cuidar com muita atenção do percurso de cada aluno, 
convidando os alunos a falarem, a exporem suas dúvidas e a 
dizerem, quando sentirem-se a vontade para tal, da sua própria 
experiência com a teoria, com sua clínica e com sua formação. 

A psicanálise, como uma práxis, não deve ser pensada apenas 
como uma teoria, pois perde aquilo de mais essencial que a 
caracteriza e justifica sua existência: a experiência singular da 
análise pessoal. Desta forma, a teoria segue a análise de cada 
um e a análise de cada um delineia um estilo único. É a partir da 
experiência de cada um que se pode transmitir, afinal, o que é 
psicanálise. 

INTRO

FUNDAMENTOS
DA PSICANÁLISE:
TEORIA E CLÍNICA

http://institutoespe.com.br
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Graduados de todos os cursos devidamente reconhe-
cidos pelo MEC que procuram conhecer e se aprofun-
dar na teoria psicanalítica com um corpo docente e um 
programa especialmente desenvolvido para transmitir 
a psicanálise de forma rigorosa, ética e acessível. 

Tendo em vista a proposta de Freud de inserir a psica-
nálise nas universidades e também seu questionamento 
sobre as vicissitudes desta entrada, propomos nesta es-
pecialização um curso certificado por uma instituição 
de ensino reconhecida como uma das melhores univer-
sidades particulares do Brasil. 

Neste curso o aluno terá uma formação a nível de espe-
cialização, revisitando os escritos freudianos e a releitu-
ra proposta por Lacan. Conhecerá diferentes analistas 
das mais relevantes Escolas de Psicanálise de todo o 
mundo, como o caso da Escola Freudiana de Buenos 
Aires, Escola dos Fóruns do Campo Lacaniano, Escola 
Brasileira de Psicanálise / Associação Mundial de Psi-
canálise, entre outras. 

CONCEPÇÃO

PÚBLICO-ALVO
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Apresentar a Psicanálise enquanto uma teoria e uma 
prática clínica de escuta, acolhimento, tratamento e 
cura do sujeito. 

•Apresentar a história da psicanálise desde seu iní-
cio com Freud até o avanço teórico e clínico proposto 
por Lacan.

•Aprofundar-se na teoria psicanalítica em Freud e 
Lacan.

•Conhecer e aprimorar a psicanálise enquanto prá-
tica clínica.

•Apresentar aos pós-graduandos a formação em 
psicanálise naquilo que Lacan preconiza como uma 
Escola de psicanálise.

O curso será ministrado pelo Instituto de Ensino Supe-
rior em Psicologia e Educação (ESPE) e certificado pelo 
Centro Universitário Filadélfia (UniFil), uma das melho-
res Universidades Privadas do Paraná, com conceito 
máximo (5) no MEC para oferta de cursos à distância e 
conceito 4 no MEC para a oferta de cursos presenciais.

ESPECIALIZAÇÃO

OBJETIVOS GERAIS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

http://institutoespe.com.br
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Aulas expositivas presenciais com discussões teóricas e 
apresentações de casos clínicos. O curso está organi-
zado de forma a problematizar questões concernentes 
à prática da clínica psicanalítica. As exposições teó-
ricas mediadas pelos recursos audiovisuais (quando 
necessário) devem apontar para responder às dificul-
dades contemporâneas do atendimento psicanalítico. 
Mesmo as aulas de epistemologia, nas quais são es-
peradas discussões mais aprofundadas a nível filosófi-
co, estão traçadas para orientar o pós-graduando na 
compreensão de seu objeto de estudo que é o sujeito 
do inconsciente, sua escuta e as intervenções no campo 
da clínica.

Além das aulas presenciais, os alunos também par-
ticiparão da disciplina de Metodologia da Pesquisa 
Científica Aplicada em Psicanálise, de maneira online e 
concomitante com o período letivo da especialização, 
onde os alunos realizarão leituras de importantes textos 
e serão avaliados, orientados e supervisionados a par-
tir da escrita de seus textos!

As aulas presenciais serão realizadas no Rio de Janeiro 
(RJ), em média uma vez por mês, às sextas-feiras das 
19:00 às 22:30 e aos sábados das 08:30 às 12:30 e 
das 13:30 às 17:30. As aulas serão ministradas no Sho-
pping Millenium, localizado na Av. das Américas, 7707 
- Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. O local conta com óti-
mas instalações e refeitórios no próprio shopping, além 
de uma equipe de plantonistas (bombeiros, seguranças 
e limpeza) que estarão prontos para atendê-los. 

FREUÊNCIAE

METODOLOGIA

http://institutoespe.com.br
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O início do período letivo da especialização está da-
tado para o dia 25/03/2022. O processo de sele-
ção será aberto a partir do dia 23 setembro/2021 
e ficará disponível até as vagas se esgotarem. 
Os alunos que se matricularem já poderão iniciar seus 
estudos logo após a efetivação de sua matrícula, de-
pendendo do plano de pagamento que escolher, atra-
vés do módulo de ambientação do Instituto ESPE.  

O Módulo de Ambientação é um grande diferen-
cial criado pelo Instituto ESPE, para que os alunos ini-
ciem seus estudos antes do período letivo da especiali-
zação e entrem alinhados com os conteúdos teóricos da 
psicanálise. Assim, ao iniciar o período letivo, a partir 
dessa base teórica, os alunos terão mais possibilidades 
de discutir e realizar trocas com os professores.  

O Módulo de Ambientação foi adicionado sem custo 
extra para os alunos e são disciplinas que compõem 
o programa da especialização, portanto são obriga-
tórias. O aluno contará com a possibilidade de reali-
zá-lo concomitante com o período letivo do curso, ou 
antes, a depender do plano que escolher. No entanto, 
reforçamos nossa recomendação de iniciarem antes do 
período letivo para um melhor aproveitamento da es-
pecialização. 

PERÍODO LETIVO

http://institutoespe.com.br
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DÚVIDAS FREQUENTES

As matrículas nos cursos de pós-graduação do Instituto 
ESPE/UniFil são abertas a alunos portadores de diploma de 
Graduação, oriundos de cursos reconhecidos pelo MEC, ou 
de IES estrangeiras.

Confira as etapas do processo de matrícula:

1. PROCESSO DE
MATRÍCULA

01

02

05

03

04

Preenchimento da ficha de matrícula no site
(www.institutoespe.com.br); 

Após preenchida a ficha de matrícula, o interessado 
entrará em processo de seleção e receberá um contato 
de um de nossos representantes para sanar todas as suas 
dúvidas;

No ato da matrícula o aluno receberá o programa do 
curso, cronograma, manual do aluno e regimento do 
curso. Além de receber a solicitação de seus documentos 
pessoais e o contrato de prestação de serviços para a 
formalização de sua matrícula;

O Instituto ESPE e a Coordenação do programa realiza-
rão a seleção dos candidatos interessados nos cursos, 
observadas as recomendações e critérios de seleção;

Em caso de aprovação, a equipe do Instituto ESPE reto-
mará o contato com o interessado para que ele possa 
dar andamento em sua matrícula;

http://institutoespe.com.br
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06 Documentos necessários: 

• 2 (dois) retratos em formato 3 x 4 ou foto em versão 
digital;

• Diploma de Graduação e o respectivo Histórico Esco-
lar (originais para conferência ou cópias autenticadas), 
caso necessário para confirmação do grau; caso o candi-
dato apresente certificado de pós-graduação lato sensu 
ou diploma de mestrado ou doutorado, ficará dispensado 
da apresentação do diploma de Graduação;

• Documento de identidade e CPF (originais para confe-
rências); 

• Título de Eleitor;

• Comprovante de residência;

• Certidão de nascimento ou casamento.

07 Após enviada toda a documentação, assinado o contrato 
e efetuado o pagamento da taxa de matrícula, o aluno 
estará devidamente matriculado no curso e já poderá 
iniciar seus estudos através do módulo de ambientação, a 
depender do plano de pagamento que escolher. 

http://institutoespe.com.br
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O aluno deverá cursar com assiduidade e ser aprovado, obriga-
toriamente, em todas as disciplinas do curso, para ter direito ao 
certificado.

A frequência mínima exigida em sala de aula para aprovação, 
em qualquer dos cursos de especialização, é de 75% (setenta e 
cinco por cento) da carga horária total do curso, requisito este 
indispensável para a certificação.

A carga horária total do curso é de 360 horas, e sua duração 
máxima é de 22 meses (janeiro de 2022 a novembro de 2023). 
A carga horária está distribuída em: 

2. CARGA HORÁRIA,
DURAÇÃO E FREQUÊNCIA

01

02

03

04

Módulo de ambientação (40 horas)

Período letivo (240 horas)

Jornada internacional de Psicanálise (20 horas)

Metodologia da Pesquisa Científica (60 horas)

01 É de inteira responsabilidade do aluno garantir o registro 
de sua presença em sala de aula, pela assinatura da lista 
de presença, a cada período em que o controle de frequ-
ência for feito.

02 Serão incluídas no percentual admissível de ausências, 
aquelas justificadas por doenças, viagens ou qualquer 
outra causa, sem possibilidades de abono de faltas por 
quaisquer motivos, conforme determinado pela legislação 
educacional brasileira.

03 Em caso de aprovação, a equipe do Instituto ESPE reto-
mará o contato com o interessado para que ele possa dar 
andamento em sua matrícula;
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02 O aluno poderá optar por realizar o cumprimento da 
disciplina trancada ou reprovada, na modalidade pre-
sencial, ou ao vivo (remota) mediante disponibilidade de 
turma em curso. Devendo realizar todas as avaliações e 
atividades da disciplina. 

01 Se o cumprimento da disciplina for devido à reprovação 
(por faltas ou por nota), o aluno deve arcar com ônus 
financeiro da reposição. 

Caso o aluno tenha de cursar novamente uma disciplina devido à re-
provação ou trancamento, deverá solicitar seu cumprimento (dentro 
do prazo máximo para integralização do curso) para o setor pedagó-
gico do Instituto ESPE ou na Secretária Acadêmica.

O método de avaliação será continuado, de acordo com o término de 
cada módulo do curso.

As avaliações serão realizadas mediante entrega de uma produção 
textual de no mínimo 02 e no máximo 05 laudas, em que será espe-
rado do aluno uma resenha crítica das aulas, embasada nas leituras 
propostas pelos docentes. Estas resenhas deverão ser entregues em 
até 30 dias após o término do respectivo módulo. 

Como um dos requisitos para a conclusão do curso, cada aluno deve-
rá ter encaminhado um total de 6 trabalhos. O valor de cada trabalho 
é de 0 a 100 pontos e o resultado dessas avaliações será dado pela 
média aritmética simples das notas, devendo ser igual ou maior que 
70 pontos.

3. AVALIAÇÕES E
ACOMPANHAMENTO

http://institutoespe.com.br
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Com a nova resolução CNE/CES 01 de 06/04/2018, o aluno pode 
optar por não realizar o TCC, pois não é obrigatório.

No entanto, prezando pela transmissão da psicanálise, convidamos 
a todos os alunos a escreverem um trabalho final na modalidade de 
artigo final. O artigo poderá ser submetido a uma revista científica de 
escolha do aluno e deverá, além do conteúdo estar de acordo com a 
temática da revista e com algum ponto da teoria trabalhado na pós-
-graduação, atender aos pré-requisitos de formatação, de estrutura 
e de linguagem exigidos pela revista. Não é necessário o aceite da 
revista para a avaliação do aluno. O artigo poderá ser apresentado 
em nossa Jornada final.

4. TRABALHO DE CONCLUSÃO 
(MONOGRAFIA/ARTIGO)

A taxa de matrícula deverá ser paga em até 5 dias úteis após a apro-
vação no processo de seleção e assinatura do contrato de prestação 
de serviços. 

No caso das mensalidades, o aluno poderá optar por aderir ao plano 
antecipado de pagamento das parcelas, que será explicado adiante, 
ou iniciar o pagamento no início do período letivo (janeiro de 2022). 

5. QUANDO INICIA
O PAGAMENTO?

http://institutoespe.com.br
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Os alunos já interessados em iniciarem seus estudos pelo módulo de 
ambientação da especialização poderão aderir ao plano antecipa-
do de pagamento das parcelas do curso, e iniciarem o pagamento 
das mensalidades no mês seguinte ao de sua matrícula. Dessa forma 
o matriculado já poderá iniciar seus estudos antes do período letivo 
da especialização, devidamente acompanhado pela coordenação e 
equipe institucional. 

7. O QUE É O PLANO
ANTECIPADO DE PAGAMENTO?

Sim, no caso de pagamentos à vista o desconto é de 7% no valor total 
do curso, e o aluno já poderá iniciar seus estudos no módulo de am-
bientação do curso. 

6. TENHO DESCONTO
SE PAGAR À VISTA?

http://institutoespe.com.br
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O Instituto de Ensino Superior em Psicologia e Educação (ESPE) traba-
lha com muito rigor e transparência em relação à questão da forma-
ção do analista. 

A Formação do analista é permanente e não se dá através de apenas 
um curso. Nenhuma especialização séria oferecerá ao ingressante 
uma autorização para exercer a psicanálise. Um psicanalista se for-
ma através do percurso de cada um, a partir de sua análise pessoal, 
supervisão dos casos atendidos, estudo da teoria, e vínculo com uma 
Instituição para este fim.

Uma pós-graduação em psicanálise é uma grande oportunidade para 
aqueles que desejam se aproximar de dispositivos conceituais da psi-
canálise de modo mais sistemático, num período determinado.

Logo no primeiro módulo da especialização abordaremos a forma-
ção do analista nos dias atuais. O aluno terá acesso a um seminário 
exclusivo, composto por entrevistas com grandes nomes da psicanáli-
se, abordando a formação e seus percursos pessoais.

8. O CURSO ME PERMITE ATU-
AR COMO PSICANALISTA?

http://institutoespe.com.br


INSTITUTO institutoespe.com.brESPE contato@institutoespe.com.br   |    

O curso será ministrado pelo Instituto de Ensino Superior em Psicologia 
e Educação (ESPE) e certificado pelo Centro Universitário Filadélfia 
(UniFil), uma das melhores Universidades Privadas do Paraná, concei-
to máximo (5) no MEC, para oferta de cursos à distância, e conceito 
(4) para a oferta de cursos presenciais. 

Tem direito ao certificado de pós-graduação lato sensu/especializa-
ção o aluno que for aprovado dentro dos parâmetros definidos no 
Regulamento do Curso.

O Centro Universitário Filadélfia foi credenciado pelo Decreto de 24 
de abril de 2001, por transformação do Centro de Estudos Superiores 
de Londrina (autorizado pelo Decreto nº 70.939, de 04/08/1972). 
A entidade mantenedora do Centro Universitário Filadélfia – UniFil é 
o Instituto Filadélfia de Londrina.

A autorização e chancela do curso pode ser verificada no site do 
E-MEC, em: https://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhes-ies/
d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/NDMw

O Instituto de Ensino Superior em Psicologia e Educação (ESPE) tam-
bém emite a sua própria declaração de conclusão, ao final do curso, 
devido ao seu grande reconhecimento no mercado nacional e inter-
nacional.

9. CERTIFICADO

• O Certificado será expedido com a chancela da UniFil 
(Centro Universitário Filadélfia) em, no máximo, 180 (cento 
e oitenta) dias após a solicitação de certificação, desde 
que, naquele instante, todos os compromissos acadêmicos 
e financeiros do aluno com relação ao curso tenham sido 
cumpridos.

http://institutoespe.com.br
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Apresentamos a seguir, algumas atitudes para que você, in-
teressado no curso de Pós-graduação do Instituto ESPE/Uni-
Fil, possa aproveitar melhor seu curso:

10. INFORMAÇÕES
ADICIONAIS

01 Aproveite para ampliar e fortalecer suas relações com 
outros estudantes e profissionais da área;

02 Recomendamos que os alunos em curso de Especializa-
ção criem seus próprios grupos de estudo para leitura das 
bibliografias recomendadas. Acrescentando ao apren-
dizado de sala de aula, o hábito de estudar sistematica-
mente e diariamente. Estes grupos poderão ser orientados 
pelo coordenador local ou direção pedagógica do Ins-
tituto ESPE, que poderão passar recomendações e linhas 
de estudo.

03

04

Cada professor possui um estilo próprio na transmissão 
dos conteúdos e condução das aulas. A compreensão 
para as diferenças individuais certamente contribuirá para 
o aproveitamento individual. 

Durante o curso, oriente-se academicamente pelo Regula-
mento do Curso da Pós-graduação. Tendo dúvidas, procu-
re a Secretaria Acadêmica ou o Setor Pedagógico.

http://institutoespe.com.br
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Psicanalista, Doutor em en Sciences Psichologi-
ques pela Université de Liège, Mestre em Antropo-
logia Social pela UFPR, graduado em Psicologia 
pela PUCPR. Membro da Escuela Freudiana de 
Buenos Aires (EFBA). Residente de Curitiba (PR)

Psicanalista, Doutora em Pesquisa e Clínica em 
Psicanálise pela UERJ, Mestre em Psicologia pela 
UFPR, Especialista em Psicologia Clínica - Abor-
dagem Psicanalítica pela PUCPR. Graduada em 
Psicologia. Residente de Curitiba (PR)

Psicanalista; Graduado em Medicina pela Univer-
sidade Federal da Bahia, Mestre em Psicanálise 
pela Universite de Paris VIII (1991) e Doutor em 
Psicologia pelo Instituto de Psicologia da UFRJ. 
Foi Diretor da Escola Brasileira de Psicanálise e 
Diretor da FAPEX. Residente de Salvador (BA)

JORGE SESARINO

ANA SUY SESARINO

MARCELO VERAS

CORPO DOCENTE

Psicanalista, Doutora em Psicologia Escolar e do Desen-
volvimento Humano pela USP, Bolsista CAPES PSDE em 
centre de recherches psychanalyse, médecine et socié-
té na Universidade de Paris Sorbonne Denis Diderot e 
Mestre em Psicologia e Educação pela USP. Residente de 
Blumenau (SC)

MICHELE KAMERS
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Psicanalista; Membro do Instituto Lalangue. Doutor 
e Mestre em Ensino de Ciências e Educação Mate-
mática. Especialista em Transtornos Globais do De-
senvolvimento. Especialista em Teoria Psicanalítica, 
com pós-doutorado em andamento em Linguagem 
e Ciências da natureza. Diretor pedagógico do 
Instituto ESPE. Residente de Londrina (PR)

Psicanalista; Mestre em Saúde Pública (Violência 
e Saúde) pela Escola Nacional de Saúde Pública, 
Fundação Oswaldo Cruz (ENSP/FIOCRUZ); Pós 
graduado em Psicanálise: Sujeito e Cultura pela 
Faculdade de Medicina de Campos. Residente do 
Rio de Janeiro (RJ)

FERDINANDO ZAPPAROLI

EDUARDO AMARAL

Psicanalista; Graduado em Psicologia pela Uni-
versidade Federal de Minas Gerais (1993), com 
Mestrado e Doutorado em Filosofia, ambos na 
linha de pesquisa dedicada à Teoria Psicanalí-
tica (UFMG). Autor de diversos livros e artigos 
e Coordenador da Esp. em Clínica Psicanalítica 
Lacaniana do Instituto ESPE/UniFil. Residente de 
Belo Horizonte (MG)

ALEXANDRE SIMÕES

Psicanalista e escritora. Graduada em Filosofia 
(PUCPR) e Psicologia (UFPR), Especialista em Psi-
cologia e Mestre em Filosofia. Membro da Biblio-
teca Freudiana de Curitiba. Coordenadora Local 
da Esp. em Fundamentos da Psicanálise de Curiti-
ba-PR do Instituto ESPE. Residente de Curitiba (PR)

JOSIANE ORVATICH
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Psicanalista, membro do Fórum Rio da Escola de 
Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano. 
Doutor (2020) e Mestre (2018) em Psicanálise, 
Saúde e Sociedade, pela Universidade Veiga de 
Almeida. Graduado em Psicologia pela Univer-
sidade Veiga de Almeida. Residente do Rio de 
Janeiro (RJ)

Psicanalista, membro da Escola Brasileira de Psi-
canálise (EBP/AMP) e Diretora de Cartéis. Possui 
especialização em Psicanálise pelo Cepcop/
USU. Professora do professora do Instituto de Clí-
nica Psicanalítica do Rio de Janeiro. Residente do 
Rio de Janeiro (RJ)

JOSÉ MAURÍCIO LOURES

ANA TEREZA GROISMAN

Psicanalista e Pesquisador. Doutorando em FIloso-
fia pela Unicamp. Mestre pela mesma instituição 
com período sanduíche na Univeristé Paris VII 
- (UFR) Étude Psychanalytiques e na Escola Doc-
toolare Science Po - Paris. Coordenador Local 
da Esp. em Fundamentos da Psicanálise em São 
Paulo. Residente de Campinas (SP)

ALEXANDRE STARNINO

http://institutoespe.com.br


INSTITUTO institutoespe.com.brESPE contato@institutoespe.com.br   |    

Professor Substituto de Psicopatologia Especial na 
Faculdade de Psicologia da UFRJ por três anos. 
Médico da Clínica Jardim Botânico responsável 
pela rotina, emergências e eletroconvulsoterapia 
por cinco anos. Supervisão do Prof. Jorge Alberto 
Costa e Silva. Médico do Sanatório Botafogo res-
ponsável por plantões, emergência, eletroconvul-
soterapia, remoções e internações por cinco anos. 
Supervisão do Prof. Carlos Edson Duarte. Médico 
do Sanatório N.S. Aparecida responsável por ro-
tina de 75 leitos por dez anos. Supervisão do Dr. 
João Joaquim Pires de Souza Campos. Médico 
da Associação Saúde Criança Renascer. Trabalho 
voluntário (3º setor), Ong ligada ao Serviço de 
Pediatria do Hospital da Lagoa há 25 anos. Con-
sultório privado diariamente desde 1975.

ÁLVARO ESTIMA
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Psicanalista; Médico psiquiatra. Doutor em Comunica-
ção e Cultura. Fundador do Corpo Freudiano Escola de 
Psicanálise Seção Rio de Janeiro. Membro da Sociedade 
Internacional de História da Psiquiatria e da Psicanálise 
(Paris). Autor da coleção Fundamentos da Psicanálise de 
Freud a Lacan e outros livros na área. Residente do Rio de 
Janeiro (RJ)

Psicanalista, Doutor e Mestre em Filosofia pela Unicamp, 
com pós-doutorado na Michigan State University nos EUA 
e em Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn na 
Alemanha. Professor e pesquisador na Unicamp. Autor 
de diversos livros de Filosofia e Psicanálise. Residente de 
Campinas (SP)

MARCO ANTONIO COUTINHO

DANIEL OMAR PEREZ

CONFERENCISTAS 
CONVIDADOS
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Experiência institucional desde 1969 e Clínica particular 
desde 1977, com atendimento na infância, adolescência e 
adulto. Psicanalista em formação desde 1989. Mestre em 
Psicanálise, Saúde e Sociedade. Especialista em Teoria 
Psicanalítica e Prática Clínico-Institucional. Graduada em 
Psicologia e Fonoaudiologia. Autora do livro “A Função 
Paterna na Instituição: do individual ao coletivo”. Partici-
pante das Formações Clínicas do Campo Lacaniano (RJ). 
Fundadora do Projeto Social Espaço Vivo (ONG/RJ). Co-
ordenadora local da Especialização em Fundamentos da 
Psicanálise e de Psicanálise com Crianças e Adolescentes 
do Instituto ESPE (RJ).

Graduado em Psicologia pela UEL. Mestre em Psicologia 
pela UEM. Psicanalista e Supervisor Clínico no Instituto 
Lalangue - Clínica e Transmissão em Psicanálise. Coor-
denador Geral das Pós-graduações em Fundamentos da 
Psicanálise: Teoria e Clínica pelo Instituto ESPE. Autor dos 
livros “Ainda há Amor?” pela editora Juruá, “Queime An-
tes de Ler” e “ O que resta das cinzas” ambos pela edito-
ra Calligraphie e também de diversos artigos que versam 
sobre psicanálise, saúde mental e contemporaneidade.

CRISTINA HOYER

MARCO LEITE

COORDENAÇÃO
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O Módulo de ambientação é um grande diferencial criado 
pelo Instituto ESPE, para que todos os alunos iniciem seus es-
tudos em psicanálise antes do período letivo da especializa-
ção. No total são duas temáticas, que poderão ser iniciadas 
em janeiro de 2022, ou logo após a efetivação da matrícula 
do aluno, pelo plano antecipado de pagamento das parce-
las. Na primeira temática trabalharemos sobre a psicanáli-
se e a formação do analista nos dias atuais, já na segunda 
temática faremos uma introdução sobre os conceitos funda-
mentais da psicanálise.

O módulo de ambientação é um extra oferecido pela Insti-
tuição, não sendo cobrado nenhum valor extra pelas aulas e 
conteúdos oferecidos durante o período. O projeto foi pen-
sado para que todos os alunos iniciem sua especialização 
alinhados com os conteúdos teóricos básicos da psicanálise. 
Assim, ao iniciar o período letivo, a partir dessa base teórica, 
os alunos terão mais possibilidades de discutir e realizar tro-
cas com os professores.

MÓDULO DE
AMBIENTAÇÃO

DATA TEMA ESPECÍFICO DOCENTES
EAD 

EAD

A formação do analista nos dias atuais

Introdução aos conceitos fundamentais

N/A

N/A

Ementa:  A formação do analista na contemporaneidade; Psicanálise, 
Psicoterapia e Psiquiatria; Bases conceituais da psicanálise freudiana; 

Introdução à metapsicologia; Introdução à Clínica psicanalítica; O 
inconsciente; Pulsão e Sexualidade; Pulsão e seus destinos; Recalque e 

Repressão; Transferência e Resistência; Repetição.

DISCIPLINA: TÓPICOS INTRODUTÓRIOS EM PSICANÁLISE

MÓDULOS DE AMBIENTAÇÃO

http://institutoespe.com.br
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MÓDULO 2

DATA TEMÁTICA DISCIPLINA

25/03/22
Aula Magna, Mesa Redonda de Abertura
Piscanálise: Uma Práxis a partir do ICS

LANÇAMENTO do livro/autógrafos

26/03/22 A formação do analista de
Freud a Lacan (Aula magna)

29/04/22 Pré-História do movimento
psicanalítico 

30/04/22 A interpretação dos sonhos e o início
da Psicanálise 

DATA TEMÁTICA DISCIPLINA

20/05/22 Primeira Tópica

21/05/22 Inconsciente, Pulsão e Sexualidade

10/06/22 Compulsão à repetição

11/06/22 Segunda Tópica e o aparelho psíquico

HISTÓRIA DO 
MOVIMENTO

PSICANALÍTICO 30h

EPISTEMOLOGIA 30h

MÓDULO 3

DATA TEMÁTICA DISCIPLINA

01/07/22 Introdução ao Ensino de Lacan

02/07/22 O Inconsciente em Freud e Lacan

05/08/22 Os quatro conceitos Fundamentais

06/08/22 Os quatro conceitos Fundamentais

DATA TEMÁTICA DISCIPLINA

02/09/22 O gozo no ensino de Lacan

03/09/22 O objeto a - condição para o desejo

30/09/22 A formalização da psicanálise - do
esquema do espelho à teoria da linguística

01/10/22 A formalização da psicanálise - Lógica, 
matemas e topologia

CONCEITOS
FUNDAMENTAIS EM
PSICANÁLISE 30h

A FORMALIZAÇÃO DA
PSICANÁLISE 30h

http://institutoespe.com.br
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MÓDULO 4

DATA TEMÁTICA DISCIPLINA

11/11/22 A Regra Fundamental

12/11/22 A direção do Tratamento

09/12/22 Tempo lógico e ato analítico

10/12/22 A Ética e o desejo do analista

DATA TEMÁTICA DISCIPLINA

03/02/23 Introdução à psicopatologia
psicanalítica*

04/02/23 Cura e tratamento em psicanálise*

03/03/23 As clínicas em Freud: sobre o trabalho pos-
sível nas neuroses, psicoses e perversões

04/03/23 As estruturas Clínicas em Lacan

FUNDAMENTOS
CLÍNICOS 30h

PSICOPATOLOGIA E
ESTRUTURAS CLÍNICAS 30h

MÓDULO 5

DATA TEMÁTICA DISCIPLINA

31/03/23 A clínica contemporânea

01/04/23 Introdução ao RSI

05/05/23 A Clínica do Real

06/05/23 O nó borromeano e a clínica atual

DATA TEMÁTICA DISCIPLINA

02/06/23 A Escola de Lacan*

03/06/23 A formação do analista: Análise pessoal, 
Análise de Controle, o Cartel e o Passe *

07/07/23 O passe: momentos e dispositivos

08/07/23 Por uma formação que considere o Real

CLÍNICA
CONTEMPORÂNEA

30h

A ESCOLA DE
LACAN 30h

http://institutoespe.com.br
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