
 

  

 

C U R S O S  D E  F O R M A Ç Ã O  

 

CURSO PSICANÁLISE E HOSPITAL 

MÓDULO BÁSICO E AVANÇADO 

 

PRÓXIMA TURMA:  02 de Fevereiro / 2015 

 
Coordenação: Marisa Decat de Moura  

             Simone Borges de Carvalho 

             Equipe da Clínica de Psicologia e Psicanálise 

 

Público Alvo: Profissionais e estudantes da área de saúde 

 

Duração:  

 Módulo Básico: Fevereiro a Junho de 2015 

 Módulo Avançado (opcional): Agosto a Dezembo de 2015 – Teoria, 

prática e transmissão 

 

 

VAGAS LIMITADAS  

 

Local: Rede Mater Dei de Saúde – Unidade Santo Agostinho 

Auditório II 

 R. Gonçalves Dias 1700 (Bloco I) – CEP 30140-093 

         R. Mato Grosso, 1100 (Bloco II) – CEP 30190-081 

Belo Horizonte – MG  

 

 

Horário: Segunda-feira – de 15:30h às 17h00 

Objetivo: Reflexão e formalização sobre a “Intervenção Psicanalítica em Situação 

de Urgência Subjetiva” considerando a práxis do psicanalista na 

contemporaneidade. 

 

 

Ementa: Destinado a estudantes e profissionais da área de saúde que buscam a 

formalização da escuta analítica em um espaço outro que o consultório. 

Como sustentação dos seminários, a partir da construção de casos 



clínicos abordaremos temas sobre a subjetividade e o corpo libidinal para 

a psicanálise e sua relação com os diversos saberes multidisciplinares no 

hospital geral. Neste percurso a ênfase será dada sobre a questão da 

presença do psicanalista em um hospital geral e seus efeitos.¹ 

No Módulo Avançado a programação inclui uma “prática de observação”, 

em horário a ser estabelecido de acordo com a disponibilidade do aluno e 

da instituição, e supervisionada pela coordenação e equipe. Esta segunda 

etapa do programa tem como objetivo propiciar o debate sobre a Clínica 

Psicanalítica no Centro de Terapia Intensiva (CTI) e Unidade de Terapia 

Intensiva Pediátrica e Neonatal (UTIP). 

Assim, a programação inclui leitura, debate e formalização de temas 

selecionados a partir da experiência clínica dos coordenadores e 

pertinentes à práxis do psicanalista em um hospital geral. 

¹. LACAN, Jacques. O seminário – livro 11 – os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. Texto 

estabelecido por: Jacques-Alain Miller; 2ª ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar editor, 1998.  
     LACAN, Jacques. A direção do tratamento e os princípios de seu poder. In: Escritos. (pp. 591-652). 

Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. 

 

Informações e Reservas de Inscrição (Processo de entrevista para seleção) 

 

 Email: clinicapsicomater@gmail.com  

 Contato: Simone Borges 

 Telefone: (31) 9113-2613 (Tim) 

                              (31) 9836-3095 (Vivo) 

  

 

IMPRIMA AQUI SUA FICHA CADASTRAL  

 

 

http://www.psicanaliseehospital.com.br/wp-content/uploads/2014/07/FICHA-CADASTRAL-modulo-basico.pdf

