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O Centro de pesquisas em psicanálise e linguagem (CPPL) de Pernambuco está com inscrições
abertas para o curso de formação Clínica de casal e família: escuta e intervenção. Trata-se da
segunda turma do curso, uma orientação psicanalítica dirigida aos profissionais que desejam
entender a dinâmica familiar. Também é voltado para a escuta e intervenção clínica na
perspectiva da formação de novos terapeutas familiares. O curso tem duração de 14 meses e
as aulas serão realizadas às quartas-feiras, das 19h às 22h. A seleçã será feita mediante
análise de currículo, carta de intenção e entrevista. Informações: (81) 3423-5751/ 3223-4712
ou cppl@cppl.com.br.

Edições Anteriores
Índice Remissivo
Divulgue sua tese
Gehirn&Geist
Links interessantes
Dossiê
Newsletter

de 10.08.2011 a 16.11.2011

Ciclo de leituras psicanalíticas
A partir de agosto a livraria Cortez e a editora Iluminuras promovem o ciclo de leituras
psicanalíticas, coordenado pelo psicanalista Oscar Cesarotto, com a finalidade de difundir as
novas edições dos livros que norteiam a formação e o estudo sistemático. Confira a
programação:
10 de agosto: Jacques Lacan – Uma biografia intelectual, de Márcio Peter de Souza Leite e
Oscar Cesarotto.
14 de setembro: Ideias de Lacan, organizado por Oscar Cesarotto.
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5 de outubro: Doze lições sobre Freud & Lacan, de Geraldino Alves Ferreira Netto.
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16 de novembro: Psicanálise lacaniana, de Márcio Peter de Souza Leite.
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Informações: (11) 3873-7111 ou w ww .livrariacortez.com.br.
de 15.08.2011 a 31.08.2011

Instituto Gestalt-terapia abre inscrições para cursos, mini-cursos e workshops
O Instituto Gestalt-terapia está com inscrições abertas para diversos cursos, mini-cursos e
workshops, com temas como atendimento a crianças, resiliência e meditação. Informações:
(11) 3842-8939/ 3849-1983 ou http://ww w.gestaltsp.com.br.
Rua Ferreira de Araújo, 652 - Pinheiros
São Paulo/ SP
de 19.08.2011 a 02.09.2011

Seminário teórico-clínico no Centro de Estudos Psicanalíticos
O Centro de Estudos Psicanalíticos (CEP) promoverá em 19 de agosto, das 14h às 17h, o
seminário teórico “Ler Freud II - O que muda no entendimento teórico-clínico ao se elucidar
termos-chave a partir de seu sentido em alemão”. O curso tem como objetivo entender a
teoria do desenvolvimento psíquico, as concepções de neurose, psicose e perversão quando
são restaurados alguns dos sentidos originais do texto freudiano, que se perdem nas
traduções. Informações: (11) 3864-2330/ 3865-0017 ou w ww .centropsicanalise.com.br.
Rua Alm. Pereira Guimarães, 378
São Paulo/ SP
02.09.2011 - 19h30 às 22h30

Lançamento de Estrutura e constituição da clínica psicanalítica
Em 2 de setembro acontecerá o lançamento de Estrutura e constituição da clínica psicanalítica Uma arqueologia das práticas de cura, psicoterapia e tratamento, do psicanalista Christian
Dunker. O evento será promovido pela editora Annablume e pela livraria do b_arco.
Informações: (11)3081-6986.
R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 426 - Pinheiros
São Paulo/ SP
03.09.2011 - 15h

Cinema com a Psicanálise apresenta Lixo Extraordinário
Filme Lixo Extraordinário será exibido em 3 de setembro, pela Sociedade Brasileira de
Psicanálise. Informações: (11) 2125- 3700 ou http://ww w.sbpsp.org.br/
Av. Cardoso de Melo, 1450 - 1º andar - Vila Olímpia
São Paulo/ SP

10.09.2011

Jornada no Instituto Sedes Sapientiae
O Instituto Sedes Sapientiae promoverá, em 10 de setembro, a Jornada do Curso de
Intervenções em Situações Limite Desorganizadoras, que terá como tema "Profissionais da
saúde diante da perda e da dor". Ao longo do dia, profissionais como psicólogos e psiquiatras
farão diversas palestras. Informações e inscrições: (11) 3866-2730 ou
ww w.sedesw eb.org.br/site/
R. Ministro Godoy, 1484
São Paulo/ SP
17.09.2011 - 11h às 14h

Lançamento de O livro negro da psicopatologia contemporânea
Em 17 de setembro acontecerá, na Livraria da Vila – Lorena, o lançamento de O livro negro da
psicopatologia contemporânea, do psiquiatra Alfredo Jerusalinsky, que traz as experiências de
20 autores em relação às categorias diagnósticas psiquiátricas que têm se tornado mais
populares nos últimos anos. Medicina, psicologia, psiquiatria, psicanálise, neurologia,
neurobiologia, epistemologia, pesquisas em neurociências e em psicopatologia são alguns dos
temas abordados.
Livraria da Vila (Lorena) - Rua Alameda Lorena, 1731
São Paulo/ SP
de 15.10.2011 a 18.10.2011

3º Simpósio Internacional de Neuromodulação
O Instituto Scala promoverá, entre 15 e 18 de outubro, o 3º Simpósio Internacional de
Neuromodulação, com o tema “Novas fronteiras na modulação cognitiva na neurologia,
reabilitação, psiquiatria e psicologia". O objetivo do evento é discutir os avanços na área de
neuromodulação, com foco especial nas técnicas de estimulação cerebral não invasiva.
A programação inclui cursos, conferências e apresentações orais e de pôsteres e conferências.
Informações: w ww .institutoscala.com.br/index.php?
option=com_content&view=article&id=109&Itemid=60&lang=pt
Universidade Presbiteriana Mackenzie - R. da Consolação, 930
São Paulo/ SP
de 24.10.2011 a 27.10.2011

7º Colóquio Internacional Michel Foucault
A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) realizará, de 24 a 27 de outubro, o
7º Colóquio Internacional Michel Foucault, com o tema "O mesmo e o outro. 50 anos de
História da loucura (1961-2011)". A programação inclui conferências e debates com professores
brsileiros e estrangeiros, de diversas áreas como psicologia, direito filosofia e história.
Informações: http://ipfone.com.br/wp/?p=1
de 12.11.2011 a 14.11.2011

3º Congresso A Psicologia no Processo de Formação do Atleta
A Associação Brasileira de Psicologia do Esporte (Abrapesp)promoverá, entre 12 e 14 de
novembro, em parceria com a Escola de Educação Física da Universidade de São Paulo (USP),
o III congresso da Abrapesp. Haverá mesas-redondas, mini cursos e conferências.
Informações e inscrições: (11) 2971-3709 ou congresso@abrapesp.org.br.
de 16.11.2011 a 18.11.2011

4º Congresso Latino-americano de Psicoterapia Existencial e Enfoques Afins
A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) está com inscrições abertas para o 4º
Congresso Latino-americano de Psicoterapia Existencial e Enfoques Afins. O período para
envio de pôsters é até 31 de agosto. Informações: (21) 2334-0639 ou cepuerj@uerj.br.
Pavilhão João Lyra Filho - Rua São Francisco Xavier, 524 - bloco F - 9º andar - auditório 91
Rio de Janeiro/ RJ
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