ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE PSICANÁLISE
Escola Freudiana de Psicanálise – Seção Teresina
– DEPARTAMENTO DE ENSINO –
PROGRAMA DE ESTUDOS E FORMAÇÃO EM PSICANÁLISE
TERMO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO AO PROCESSO DE RECEPÇÃO
DE CANDIDATOS PARA MEMBRO ASPIRANTE ASSOCIADO / SELEÇÃO PARA
FORMAÇÃO FUNDAMENTAL DE PSICANALISTAS – ESCOLA DE PSICANÁLISE –
SEÇÃO TERESINA – VAGAS DA TURMA DE AGOSTO DE 2022 (2º SEMESTRE).
A Associação Piauiense de Psicanálise / Escola Freudiana de Psicanálise de Teresina, CNPJ
30.322.719/0001-00, comunica aos interessados que estão abertas as inscrições para o
processo seletivo do 2º semestre de 2022 que selecionará os candidatos para ocuparem as
vagas à formação fundamental de Psicanalistas, em Teresina e em seus Polos/Núcleos. A
formação será em regime presencial, e como cláusula especial, se necessário e se houver
demanda, a critério da APP, poderá haver uma Turma 2, pelo Regime EAD, somente para
interessados de outros Estados, seguindo as prescrições do Regulamento (RSP). As
inscrições para preenchimento de vagas estarão abertas do dia 02 de maio de 2022 até o dia
31 de julho de 2022.
Prioritariamente, o processo de seleção será regido pelo “Regulamento para Seleção de
Pretendentes (RSP) – Processo de Seleção 2º semestre de 2022”, conforme prescrito abaixo
deste Edital.
A inscrição é facultada, preferencialmente, a médicos e psicólogos, entretanto, será
considerada a viabilidade do ingresso de profissionais de outras áreas, que serão analisados
individualmente pela Comissão de Ensino da APP, desde que sejam portadores de uma
graduação completa. Todos os pretendentes deverão passar por uma entrevista com
entrevistador da Instituição formadora.
Os documentos exigidos para a inscrição estão previstos no “Regulamento para Seleção de
Pretendentes (RSP)”, bem como, as etapas da seleção.
1. Início do Programa: AGOSTO DE 2022 (Dias 19 e 20/08/2022).
2. Validade do Edital: Até 20 de agosto de 2022, podendo ser prorrogado ou alterado, por
aditivo.
3. Inscrições: Sede da Instituição, mediante o preenchimento da Ficha de inscrição ONLINE e
da Ficha de Entrevista preliminar ONLINE, bem como, a apresentação do pagamento
(depósito/transferência ou PIX), via e-mail, da taxa de inscrição, no valor de R$ 100,00 (cem
reais).
Para clareza firmamos o presente.

Teresina, 02 de maio de 2022

Presidente da Associação Piauiense de Psicanálise
Diretor da Escola Freudiana – Seção Teresina

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE PSICANÁLISE
Escola Freudiana de Psicanálise – Seção Teresina
– DEPARTAMENTO DE ENSINO –
REGULAMENTO PARA SELEÇÃO DE PRETENDENTES (RSP) AO PROCESSO DE
RECEPÇÃO DE CANDIDATOS PARA MEMBRO ASPIRANTE ASSOCIADO / SELEÇÃO
PARA FORMAÇÃO FUNDAMENTAL DE PSICANALISTAS – ESCOLA DE PSICANÁLISE
– SEÇÃO TERESINA - VAGAS DA TURMA DE AGOSTO DO
2º SEMESTRE DE 2022.
A Associação Piauiense de Psicanálise (mantenedora da Escola Freudiana de Psicanálise Seção Teresina) que tem como objetivo principal reunir seus filiados, desenvolver a cultura, a
transmissão e a pesquisa científica em Psicanálise, bem como, a formação fundamental do
psicanalista, cuja natureza, preconizada por Freud, é ética, não se tratando de um título e,
sim, fundamentada no tripé: análise pessoal/didática, conhecimento teórico e a escuta e
supervisão de casos clínicos. Nossa orientação, enquanto Instituição está fundamentada pelo
ensino de Freud e Lacan e o nosso compromisso é ser um espaço de ensino e transmissão
da Psicanálise, valorizando e garantindo o DESEJO daquele que aspira a Psicanálise. Esse é
o modo de ingresso à instituição a todo aquele que pretende realizar um percurso de formação
em psicanálise ou, tão somente, um programa de estudos acerca da teoria e da prática
psicanalítica, e se autorizar através de um programa de estudos acerca do desenvolvimento
da psicanálise freudiana, sua teoria e prática psicanalítica, bem como, a orientação de
Jacques Lacan em sua releitura de Freud.
REGIME DAS AULAS (TURMA) – CLÁUSULA ESPECIAL:
1. A Turma será pelo Regime Presencial, e como cláusula especial, se necessário e se houver
demanda, a critério da APP, poderá haver uma Turma 2, pelo Regime EAD (com aulas ao
vivo, pelo Zoom), somente para interessados de outros Estados, seguindo as prescrições do
Regulamento (RSP).
2. A turma pelo Regime EAD, caso seja formada, será contemplada somente com a Formação
Fundamental em Psicanálise.
REQUISITOS NECESSÁRIOS À SELEÇÃO: O exame de seleção é dividido em três etapas:
1. A primeira etapa será feita mediante análise da documentação enviada, a saber:
✓ Preencher e enviar a Ficha de inscrição ONLINE, disponibilizada através do link no site
da APP;
✓ Preencher e enviar a Ficha de Entrevista preliminar ONLINE, disponibilizada através do link
no site da APP;
✓

O candidato deverá escrever uma carta, relatando os motivos pelos quais deseja
estudar a psicanálise, se tornar psicanalista e razões que justificam sua escolha pela
Escola Freudiana – Seção Teresina para fazer a sua formação e se tornar Membro
Associado Aspirante da Associação Piauiense de Psicanálise, enviando em seguida
para o e-mail: escolafreudianadeteresina@gmail.com;
✓ Efetuar e apresentar o pagamento (depósito, transferência ou PIX), via e-mail citado
acima, da taxa de inscrição, no valor de R$ 100,00 (cem reais).

2. A segunda etapa será feita mediante entrevista presencial:
✓ Realizar a entrevista individual e presencial feita pelo setor de recepção/ingresso de
membros da APP, com Analista didata da Associação, em data a ser previamente
agendada, de acordo com diretrizes da Instituição, logo após, a conferência e análise
dos procedimentos da primeira etapa.
✓ Caso seja formada a Turma 2, a entrevista ocorrerá por chamada de vídeo conferência,
via Zoom, ou outro meio atribuído pela APP.
✓ Após a entrevista, será emitido parecer de aprovação ou reprovação, sendo os
Candidatos informados e convocados para a apresentação da documentação
pertinente e procedimentos da terceira etapa.
3. A terceira etapa: será feita mediante análise da documentação apresentada, bem como,
efetivação da matrícula no Programa de Formação Fundamental de Psicanalistas, a saber:
✓ Os aprovados classificados deverão comparecer à secretaria, em prazo não superior a
cinco dias uteis, para efetuar a matrícula definitiva, realizando o pagamento referente a
primeira contribuição do Programa de formação fundamental, no valor de R$ 350,00
(trezentos e cinquenta reais), junto à secretaria da APP, já referente à primeira
contribuição do Programa, e deverá apresentar os documentos abaixo, estando apto
para o início dos estudos, conforme calendário previsto.
Documentação para a terceira etapa:
1. Preencher e assinar a Ficha de inscrição final do Programa de Formação
Fundamental em Psicanálise e membro aspirante associado (ANEXO I).
2. Declaração de conhecimento e concordância com o Regulamento do Processo de
Seleção, qualificado como Termo de Adesão ao Programa de Formação Fundamental
em Psicanálise, devidamente preenchida e assinada (ANEXO II).
3. Requerimento de solicitação para inscrição dirigido à Diretoria da Associação
(ANEXO III).
4. Curriculum resumido e atualizado.
5. Fotografia “3×4” recente (02 fotos)
6. Duas xerox da Identidade (RG).
7. Duas xerox de comprovante de inscrição do CPF.
8. Duas xerox de comprovante de residência atualizado.
9. Duas xerox de certidão de nascimento / casamento / divórcio.
10. Duas xerox autenticadas do Diploma de Graduação (frente e verso).
11. Duas xerox autenticadas do Histórico Escolar da Graduação (frente e verso).
12. Duas xerox do título de eleitor ou comprovante da última votação.
13. Duas xerox do Certificado de reservista (para os homens).
Notas:
1. Se necessário, serão utilizados outros instrumentos de avaliação complementares.
2. Sobre o resultado final do processo de Seleção não caberá recurso.
3. Portadores de diplomas emitidos por universidades estrangeiras deverão apresentar prova
de revalidação destes, de acordo com a legislação brasileira.

4. Com a matrícula realizada, o Candidato poderá iniciar os Seminários Teóricos e Clínicos da
Escola Freudiana de Psicanálise de Teresina, bem como, dar início ao seu Processo analítico
e a Supervisão Oficial, conforme programa da Formação em Psicanálise.
5. O Processo analítico e a Supervisão, citados no item de nº 4, correrão por conta do
integrante do Programa (custo), e poderá fazer suas análises, com analista da APP (mediante
lista divulgada), ou com analista externo, neste caso, será seguindo o regulamento que
disciplina o credenciamento provisório para analista externo, devendo comprovar que esteja
atuando como psicanalista, o tempo de atuação, que esteja filiado em uma Instituição de
Psicanálise, e outros. Quanto à Supervisão, só poderá ser feita pela Instituição formadora.
6. A estrutura da Formação Psicanalítica encontra-se descrita no Caderno Especial da
Formação Fundamental em Psicanálise (divulgado no site da APP), que deverá ser lido por
todos os interessados.
7. Em casos que o integrante precise de orientação para confecção de artigos, os custos
correrão por sua conta.
8. Outras orientações pertinentes ao Programa de Formação Fundamental em Psicanálises,
constam no site da APP, e podem ser apresentadas ao longo do Processo da Formação,
mediantes, Informes ou Circulares.
ENCONTROS DE ESTUDOS CIENTÍFICOS E ATIVIDADES:
1. Ocorrerão pelo regime presencial.
2. Caso seja formada a Turma 2, as aulas ocorrerão pelo regime EAD (com aulas ao vivo, pelo
Zoom), tudo de acordo com as orientações da APP, seguindo as prescrições do Regulamento
(RSP).
MÓDULOS A SEREM OFERECIDOS EM 2022.2:
Segundo semestre 2022.2
(1) Lições introdutórias I (Freud), (2) Lições introdutórias II (Lacan), (3) Inconsciente freudiano
e Metapsicologia, (4) Biopsicosexualidade, castração e estrutura edípica, (5) Constituição do
Sujeito: narcisismo e relação objetal.
Os encontros serão às sextas que antecedem o sábado da aula (das 18h às 21h). O sábado,
será o terceiro sábado do mês (das 8h às 18h). (*) Podendo sofrer alteração, conforme
feriados ou outros eventos.
DEMAIS ATIVIDADES:
Seguirão cronograma de eventos e serão divulgadas por ocasião do ingresso ao ambiente de
estudos. Dentre essas atividades, destaca-se às leituras dos Seminários de Lacan e em Freud.
PERÍODO DE INSCRIÇÃO PARA NOVOS MEMBROS ASPIRANTES:
De 02/05/2022 a 31/07/2022.
RESULTADO DA SELEÇÃO:
1ª Etapa: Até 15 (quinze) dias após a inscrição (comprovada).
2ª Etapa: Até 15 (dez) dias após o candidato ter concluído a primeira etapa.
3ª Etapa: Até 05 (cinco) dias uteis após o candidato ter concluído a segunda etapa.

INÍCIO DAS ATIVIDADES:
Início do Programa: AGOSTO DE 2022 (Dias 19 e 20/08/2022).
CONTRIBUIÇÕES – PLANEJAMENTO GERAL:
✓ Inscrição (taxa única) – R$ 100,00.
✓ Taxa Adesão única (somente para os aprovados na primeira fase) no valor de R$
350,00 já correspondendo à primeira contribuição (mensalidade da formação).
✓ 23 contribuições (mensalidades), cada, no valor de R$ 350,00.
✓ Taxa única de Complementação de conclusão (filiação, convênio e credenciamento),
no valor de R$ 450,00 (única).
Nota:
Módulos mensais – R$ 350,00, que terão desconto de 10% se pagas nas datas
convencionadas, com exceção da primeira contribuição e da taxa única de complementação
de conclusão, que deverão ser pagas integralmente.
TABELA COM AS DATAS DOS ENCONTROS E DATAS DE PAGAMENTOS:
(1) 19 e 20/08/2022, (2) 16 e 17/09/2022, (3) 21 e 22/10/2022, (4) 18 e 19/11/2022, (5) 09 e
10/12/2022.
ATENÇÃO! Todos os pagamentos deverão ser realizados por meio de transferência
bancária, e os comprovantes devem ser enviados via e-mail
(escolafreudianadeteresina@gmail.com). Excepcionalmente, pagamentos serão recebidos
na sede. Neste caso, deverá ser em espécie, mediante recibo.
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 (é o número do CNPJ)
OBSERVAÇÕES:
1. Todos os comprovantes de pagamento, obrigatoriamente, deverão ser enviados para o email (escolafreudianadeteresina@gmail.com), mesmo que sejam feitos por meio do PIX.
2. A estrutura da Formação Fundamental em Psicanálise encontra-se descrita no Caderno
Especial da Formação Fundamental em Psicanálise (publicado no site da APP), que deverá
ser lido, observado e seguido por todos os inscritos/matriculados.
3. As inscrições deverão ser feitas na Secretaria da APP, à Rua Lisandro Nogueira, 1625,
Sala 14, Centro, Teresina. Este Edital será divulgado na Bio (site da APP
(www.escolafreudianadeteresina.com.br), nas mídias sociais (Facebook – Instagram e
outros).
Abaixo, constam os seguintes complementos informativos e de inscrição:Plano de formação
✓ Anexo I – Ficha de inscrição
✓ Anexo II – Declaração de conhecimento
✓ Anexo III - Requerimento à diretoria da associação piauiense de psicanálise para
inscrição no programa de formação fundamental em psicanálise.
Coordenação de Ensino de Psicanálise – CEP
Coordenação de Estudos e Pesquisa Científica em Psicanálise CEPCP

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE PSICANÁLISE
Escola Freudiana de Psicanálise – Seção Teresina
– DEPARTAMENTO DE ENSINO –

PLANO DE FORMAÇÃO FUNDAMENTAL EM PSICANÁLISE
Análise pessoal
Estudos
Escuta de casos clínicos
Supervisão de casos clínicos
I. Análise pessoal
Uma vez aprovado e inscrito, o integrante, a partir deste momento é considerado um Membro
aspirante, filiado da Instituição e deverá iniciar sua entrada em análise (pessoal e didática) no
prazo de 30 (trinta) dias, podendo ter a sua inscrição suspensa, em caso de não iniciar o
processo analítico. A entrada em análise constitui-se elemento primordial do tripé que constitui
a formação do psicanalista,
Uma vez iniciada a entrada em análise, esta deverá permanecer durante todo o período da
formação em psicanálise, independente da realização do número mínimo solicitado.
A análise pessoal será realizada com um analista didata da APP, ou por um analista
credenciado pela mesma, conforme critério para o credenciamento de analista, e deverá ser
realizada durante todo o período da formação fundamental em psicanálise, com a freqüência
mínima de uma sessão semanal de até 45 (quarenta e cinco) minutos de duração. Exceção a
esta orientação só poderá ocorrer mediante parecer da Instituição.
II. Seminários Teóricos e Clínicos
Esses seminários (módulos) são coordenados por professores, membros efetivos da APP ou
convidados. Os seminários teóricos, estão divididos em quatro semestres, totalizando seis
seminários obrigatórios por semestre e outras atividades complementares de pesquisa e
estudos (eletivas).
Em caso de perder um dos módulos, obrigatoriamente, este(s) deverá(ão) ser feitos, junto a
outra turma, mediante autorização da Instituição e taxa de reposição de módulo.
Cada módulo de estudo será seguido de uma atividade de pesquisa complementar, a qual
deverá ser entregue no prazo de 30 (trinta) dias após a realização do módulo. Este item deve
ser observado para evitar acúmulos.
Sobre artigo de conclusão do Programa de Formação Fundamental em Psicanálise, se for o
caso, o mesmo deverá ser entregue no mês que culminar com o término do Programa
específico (Formação ou outro), devendo o Tema do artigo ser informado à Instituição, com
30 (trinta) dias que antecede o término do Programa específico.

O Programa de Formação Fundamental em Psicanálise só será encerrado mediante a
realização dos 24 (vinte e quatro) módulos de estudos e realização do processo analítico
(análise didática, escuta e supervisão de casos clínicos), estando sujeito a contingências
diversas, tais como, feriados, período de recesso, greves, pandemias ou outras, o que poderá
ter remanejamentos de datas.
III. Escuta e Supervisão de casos clínicos
O membro aspirante filiado deverá desenvolver a escuta em análise de até dois analisantes
adultos, e em casos excepcionais, adolescentes, seguindo orientações da Instituição
formadora, buscando o desenvolvimento do método analítico por parte do supervisionando,
de modo a que ele possa progressivamente construir um setting psicanalítico que inclua a
frequência mínima de uma sessão semanal ou, excepcionalmente, quinzenal.
A primeira supervisão visa a apreensão e/ou desenvolvimento do método analítico por parte
do supervisionando, de modo a que ele possa progressivamente construir
um setting psicanalítico. As supervisões ocorrerão concomitantemente com o processual da
escuta, sendo intercalados de acordo com a orientação do supervisor.
Uma vez iniciada a escuta e a supervisão de casos clínicos, estas deverão permanecer
durante todo o período da formação fundamental em psicanálise, independente da realização
do número mínimo solicitado.
A Diretoria de Atendimento à Comunidade da APP dirige e coordena uma Clínica de
Atendimento à população que oferece aos membros aspirantes filiados a possibilidade de
atender pacientes de acordo com o estabelecido pelo Programa de formação fundamental em
psicanálise.
Ao fim de cada escuta, o membro filiado deverá apresentar um relatório dessa experiência
(modelo criado pela APP). Caberá ao supervisor indicado discutir com o membro filiado o seu
relatório, aprovando-o ou não; posteriormente relatará por escrito sua conclusão à Diretoria
da APP.
Uma vez concluídas as obrigações curriculares, e tendo sido nelas aprovado, o membro
aspirante filiado será qualificado, uma vez feito a sua travessia (transmissão) e se autorize,
pela Diretoria do APP, como psicanalista em formação permanente. Cabe ao Presidente da
APP assinar a admissão como membro efetivo da Escola, na qualidade de Associado, desde
que ele tenha recebido a qualificação da Instituição e tenha apresentado escrito psicanalítico
de sua autoria para ser divulgado entre os membros da APP e outros.

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

ANEXO I

fotografia
3x4

FICHA DE INSCRIÇÃO DE MEMBRO ASPIRANTE
PROGRAMA DE FORMAÇÃO FUNDAMENTAL EM PSICANÁLISE
Controle de Matrícula:
_______________________
_

IDENTIFICAÇÃO
Nome:
Data de Nascimento:
Nacionalidade:
Filiação:
Pai:
Mãe:
RG no:
C.P.F no:

Naturalidade:
Estado Civil:

Emitido por:

ENDEREÇO RESIDENCIAL
Telefone:
Rua:
Complemento:
CEP:

Fax:

E-mail:
No
Bairro:

Cidade/UF:

ENDEREÇO COMERCIAL
Empresa:
Telefone:
Rua:
Complemento:
CEP:

Função:
Fax:

E-mail:
No
Bairro:

Cidade/UF:

GRADUAÇÃO
Curso:
Instituição:

Data da colação de grau:
Cidade/UF:

OBS: (1) MEMBRO ASPIRANTE, nos termos do Estatuto, enquanto permanecer a condição
de participante em um dos Programas oferecidos pela APP. (2) Ciente do Edital 2º Sem/2022,
do Regulamento/Processo para Seleção de Pretendentes, do Termo de adesão e Caderno
de apresentação, do Plano de formação, e dos anexos que constam no Edital.

DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA (Acompanhamento Interno)
2 xerox simples da carteira de Identidade

2 xerox simples comprovante de residência

2 xerox simples do C.P.F.

Pagamento da Taxa Inscrição

2 xerox simples certidão de nascimento, casamento ou divórcio

Pagamento 1ª parcela

2 xerox autenticadas do histórico escolar da graduação

2 fotos 3X4

2 xerox autenticadas do diploma do curso superior

Taxa de carteira: Estudantil / membro

Local e Data:_______________. _____/____/_______
_________________________________________
Assinatura

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

............................. .......... de ..................... de 20....

Declaro estar ciente e de acordo com o Regulamento do Processo de Seleção de
Pretendentes à Formação Fundamental em Psicanálise da Associação Piauiense de
Psicanálise, constante do Edital de Seleção, no Termo de Adesão ao Programa de Formação
Fundamental em Psicanálise e nos demais documentos normativos.

Nome:

_____________________________________

Assinatura: _____________________________________

CPF: ________________

RG : ________________

ANEXO III

REQUERIMENTO À DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE PSICANÁLISE PARA INSCRIÇÃO
NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO FUNDAMENTAL EM PSICANÁLISE

Para Sr.
Lázaro Santos Tavares
Diretor Escola Freudiana de Psicanálise de Teresina
Presidente da Associação Piauiense de Psicanálise

Prezado Senhor,

Eu, _____________________________________________ requeiro através da presente,
minha inscrição no Processo de Seleção para Formação Fundamental em Psicanálise da
Associação Piauiense de Psicanálise a ser realizado no segundo semestre de 2022.
Atenciosamente,

Assinatura _______________________________
Nome:
.......................................... de.................... de 20........

