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PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICANÁLISE COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES: 
TEORIA, ESCUTA E INTERVENÇÕES 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

DIRETRIZES 

A pós-graduação em Psicanálise com Crianças e Adolescentes se propõe a fazer um 
percurso teórico e clínico, contemplando o estudo dos modelos teóricos, atualizando 
o Psicanalista em sua escuta analítica, o profissional, da Psicologia, da Saúde ou da 
Educação sobre os principais debates acerca da infância e adolescência, e trazendo 
a clínica como soberana para o entendimento do sujeito. 

Programa voltado para psicanalistas e profissionais da área de Psicologia, Medicina, 
Pedagogia, Serviço Social, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Fisioterapia ou 
qualquer profissional que atue em áreas ligadas à Saúde e/ou Educação de crianças 
e adolescentes.  

A Pós-graduação em Psicanálise com Crianças e Adolescentes não forma ninguém 
como psicanalista, trata-se de uma especialização. Para ser psicanalista é 
necessário fazer a Formação em Psicanálise, o que o capacita a desenvolver a 
escuta de casos clínicos e o ato de psicanalisar, em qualquer fase da vida. 

Titulação: Especialista em Psicanálise com crianças e adolescentes 

Objetivos: 

• Discutir os fundamentos e pressupostos teóricos- metodológicos da clínica 
com crianças e adolescentes; 

• Aprofundar os conceitos psicanalíticos que contribuam com a complexidade 
das intervenções e práticas sobre a infância e adolescência; 

• Promover uma interlocução da psicanálise com as diversas práticas de 
atendimento, atenção e cuidado à infância e adolescência. 

• Capacitar os profissionais para o desenvolvimento e análise de práticas de 
cuidado à luz da teoria da psicanálise; 

• Contribuir para que os profissionais possam formalizar teoricamente 
experiências e práticas de cuidado em diferentes instituições. 
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Diferenciais: 

- Conhecer sobre a criança e adolescente, tanto no que se refere à sua constituição 
subjetiva e problemas do desenvolvimento, quanto aos modelos teóricos que 
subsidiam uma prática clínica apoiada na transferência; 

- Compreender a prática clínica através de discussões e estudos de caso, auxiliando 
o aluno a articular teoricamente e criar dispositivos específicos no manejo da clínica 
com crianças e adolescentes. 

Coordenação: 

KÁTIA BORGES REIS. Especialista em Psicanálise da criança e do adolescente. 
Psicanalista em formação. Cursando Pós-graduação em Psicanálise. 

Requisitos necessários à seleção:  
 
O exame de seleção é dividido em três fases: 
 
A primeira delas consiste na seleção dos inscritos por intermédio da análise da 
ficha de pré inscrição (online) e entrevista preliminar (online) e o pagamento da taxa 
de inscrição no valor de R$ 100,00. O resultado desta primeira fase será divulgado 
em até 05 (cinco) dias após a inscrição (comprovada).  
 
A segunda fase consiste com a entrega da documentação solicitada, seguida da 
conferência da mesma.  
 
Documentação para a segunda fase: 
1. Preenchimento da Ficha de inscrição. 
2.  Requerimento de solicitação para inscrição dirigido à Diretoria da Associação.  
3.  Duas xerox da Identidade (RG).  
4.  Duas xerox de comprovante de inscrição do CPF.  
5.  Duas xerox de comprovante de residência atualizado.  
6.  Duas xerox de certidão de nascimento / casamento / divórcio.  
7.  Duas xerox autenticadas do Diploma de Graduação (frente e verso).  
8.  Duas xerox autenticadas do Histórico Escolar da Graduação (frente e verso). 
9. Duas xerox do título de eleitor 
10. Duas xerox do Certificado de reservista (para os homens).  
11. Duas fotos 3X4 (recentes) 
 
Na terceira fase, os  aprovados deverão manifestar interesse na ocupação de vaga, 
no prazo de 10 (dez) dias, realizando o pagamento da primeira contribuição junto à 
secretaria da APP, estando apto para o início dos estudos, conforme calendário 
previsto. 
 
Notas:  
1. Sobre o resultado final do processo de Seleção não caberá recurso. 
2. O valor da taxa de inscrição não será devolvido. 
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3. Não psicanalistas deverão realizar mínimo de 10 (dez) sessões analíticas com 
psicanalista indicado pela Instituição. Os custos dessas sessões serão por conta do 
integrante do Programa.  
4. Em casos que o integrante precise de orientação para confecção de artigos, os 
custos correrão por sua conta.  
 
Encontros de estudos científicos e atividades:  
 
Excepcionalmente ocorrerão de forma remota através do Zoom ou do Google Meet 
devido aos riscos de contaminação pelo Coronavírus, podendo utilizar-se do 
formato hibrido de ensino. 
 
 
Temas de estudo: 
 

❖ Fundamentos da Psicanálise com Crianças 
❖ Constituição do Sujeito em Psicanálise: foco na infância e adolescência 
❖ Sexualidade Infantil, Pulsões, Édipo e Castração: o Caminho da Infância 
❖ A construção do simbólico, imaginário, fantasmático, onírico (SIFO) da 

criança e fantasias infantis. 
❖ O Sintoma da Criança a adolescência e o Sintoma dos Pais 
❖ O Jogo, o Desenho e o Brincar 
❖ Clínica com Bebês e Estimulação Precoce 
❖ Manejos da Técnica com Crianças: a direção do tratamento 
❖ A Clínica com Adolescentes 
❖ Problemas do Desenvolvimento, Diagnóstico e Medicalização na Infância e 

Adolescência 
❖ Tópicos de Psicopatologia na infância e adolescência 
❖ Autismos e Psicoses na Infância e Adolescência 
❖ Angústia, Ansiedade e Fobias na Infância - Abuso na Infância e na 

Adolescência: fragilidade e limites 
❖ Manejos da Técnica com Adolescentes: a direção do tratamento 
❖ Metodologia da Pesquisa e TCC 
❖ Seminário de Apresentação de Casos e práticas clínicas 
❖ Psicopatologia, Adolescência e Laço Social 
❖ Diagnóstico Diferencial na Infância e na Adolescência 

 
Seminários temáticos para pesquisa e apresentação em grupo – 5 (cinco) 
seminários (bimestral) Teóric8 e Clínico: 
 
Duração: 
Início: 13 e 14/08/2021 (Podendo ser prorrogada). 
 
Carga Horária 
360+40 = 400 horas/aula. 
  
Horário 
Uma sexta-feira, das 18h às 22h e um sábado, das 8h às 19h. 
Atividades de pesquisas e seminários – 10 h/a 
 



4 
 

Formato dos custos  
 
Cronograma dos valores, conforme abaixo 
- Taxa de inscrição – R$ 100,00 
- Valor da mensalidade: R$ 400,00 
 
13 parcelas, sendo: 
 - 12 mensalidades que poderão ter descontos de 10% a 30%, conforme tabela 
abaixo. 
 - 01 mensalidade paga no valor integral, sem descontos (término).  
 
Nota: Os descontos serão válidos nos pagamentos feitos até a data do vencimento. 
 
Planos de pagamento de acordo com datas de inscrição: 
 
Inscrição até 09/08/21 
Matrícula R$ 100,00 
1 Mensalidade cheia R$ 400,00 
12 Mensalidades com desconto 30% (paga sem atraso) R$ 280,00 
 
Inscrição até 10/08/21 até 13/08/21 
Matrícula R$ 100,00 
1 Mensalidade cheia R$ 400,00 
12 Mensalidades com desconto 20% (paga sem atraso) R$ 320,00 
 
Inscrição após o dia 13/08/2021 
Matrícula R$ 100,00 
1 Mensalidade cheia R$ 400,00 
12 Mensalidades com desconto 10% (paga sem atraso) R$ 360,00 
 
Integrantes da APP* terão 50% de descontos. 
Matrícula até o dia 09/08/2021 - R$ 100,00 
1 Mensalidade cheia R$ 400,00 
12 Mensalidades com desconto 50% (paga sem atraso) R$ 200,00 
 
Notas: 
1.  Parcela paga em atraso perde o desconto dado no Mês. 
2.  A turma só será formada, com os valores acima detalhados, se alcançar o 
número mínimo de 15 (quinze) participantes. 
 
DADOS BANCÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS: 
Beneficiário: Associação Piauiense de Psicanálise 
CNPJ: 30.322.719/0001-00 
Banco: Caixa Econômica Federal  
Agência: 2004 
Op. 003 
Conta Corrente: 5758-6 
PIX - 30322719000100 
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Nota 1: Todos os comprovantes de pagamento deverão ser enviados para o e-mail: 
escolafreudianadeteresina@gmail.com 
 
Nota 2: A Instituição reserva-se o direito de não realizar o curso caso não sejam , 
preenchidas as vagas. 
 
As inscrições deverão ser feitas na Secretaria da APP, à Rua Lisandro Nogueira, 
1625, Sala 05, Centro, Teresina. Essas Diretrizes serão divulgadas no site da APP 
(www.escolafreudianadeteresina.com.br), nas mídias sociais (Facebook – 
Instagram e outros) = Telefones de contatos: (86) 98124-2015 (Coordenadora 
Kátia) e (86) 3085-5840.. 
 

Coordenação de Ensino de Psicanálise – CEP 
Coordenação de Estudos e Pesquisa Científica em Psicanálise CEPCP 

mailto:escolafreudianadeteresina@gmail.com

