EDITAL 055/2019 - PARA OFERTA DE GRUPO DE ESTUDO EM PSICANÁLISE
INICIANDO O ESTUDO DA PSICANÁLISE EM FREUD E LACAN
A Faculdade Sete de Setembro – FASETE, recredenciada a funcionar como Instituição de Ensino Superior através da
Portaria/MEC n.º 881/2016 – DOU. 15/08/2016, por este edital e em conformidade com seu Regimento, torna público a sua
comunidade acadêmica as inscrições para o Grupo de Estudo em Psicanálise – Iniciando o Estudo da Psicanálise em Freud e
Lacan, de acordo com as orientações a seguir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.

PÚBLICO: alunos matriculados a partir do 2º período do Curso de Psicologia.
NÚMERO DE VAGAS: 8 vagas.
PRÉ-REQUISITOS: ter cursado, no mínimo, o 1º período do Curso de Psicologia e ter disponibilidade nos dias e horários
mencionados no item 6 deste edital.
INSCRIÇÕES: as inscrições serão realizadas na Secretaria do Curso de Psicologia a partir do dia 22/07/19 até o dia
02/08/19, respeitando o preenchimento das vagas (VAGAS LIMITADAS).
VALOR: não serão cobrados valores de inscrição e participação no Grupo de Estudo em Psicanálise.
CRONOGRAMA: o Grupo de Estudo em Psicanálise terá carga horária de 18 horas distribuídas em 09 encontros, os
quais ocorrerão quinzenalmente, sempre às terças-feiras, das 15 às 17h, na Clínica Escola Gilberto Gomes de Oliveira,
conforme calendário abaixo:
AGOSTO

SETEMBRO

06/08
20/08

03/09
17/09

OUTUBRO
01/10
15/10
29/10

NOVEMBRO
12/11
26/11

PROFESSOR ORIENTADOR: o Grupo de Estudo em Psicanálise será orientado pela Prof.ª Esp. Gleci Mar Machado de
Lima.
OBJETIVOS:
8.1. Proporcionar aos interessados em trabalhar com crianças, condições para o desenvolvimento de uma escuta
sustentada na reflexão teórico-clínica, considerando a singularidade da clínica psicanalítica com crianças.
8.2. Produzir um artigo tendo como base o estudo realizado.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: leitura e debate em grupo.
FREUD. A. O tratamento psicanalítico de crianças (1971).
JERUSALINSKY, A. O saber do inconsciente (2018).
VIVÈS, J. Variações psicanalíticas sobre a voz e a pulsão invocante (2018).
CERTIFICAÇÃO: será conferido certificado de 18 horas aos alunos que frequentarem, no mínimo, 75% dos encontros
(07 encontros), válido para atividade complementar, de acordo com o disposto no Regulamento para Atividades
Complementares do Curso de Psicologia.
DISPOSIÇÕES GERAIS:
11.1. O cronograma, por motivos de força maior, poderá sofrer alterações, sendo previamente comunicadas a todos
os inscritos.
11.2. Os alunos participantes do Grupo de Estudo em Psicanálise no semestre 2019.1 não precisam renovar a
inscrição, sendo garantida a participação no semestre 2019.2.
11.3. Os casos omissos e as situações não previstas no presente edital serão avaliados pela Coordenação do Curso e,
em grau de recurso, pela Direção Acadêmica, considerando o Regimento da Instituição.
FASETE - Faculdade Sete de Setembro,
Em Paulo Afonso/BA, 15 de julho de 2019.

Registre-se e cumpra-se.
Prof.ª MSc. Ana Patrícia de Souza Amaral
Coordenadora do Curso de Psicologia da FASETE
Visto. De acordo. Publique-se.
Prof. MSc. Jacson Gomes de Oliveira
Diretor Acadêmico

