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Esta especialização tem como foco embasar o pós-graduando 
no exercício de uma clínica psicanalítica capaz de acolher, es-
cutar e intervir nos mais diversos sofrimentos de crianças e ado-
lescentes, pensando na crescente demanda de formação nessa 
especificidade que é o atendimento com esse sujeito ainda em 
constituição.

 Este curso tem como proposta oferecer uma visão geral e ampla 
da psicanálise com bebês, crianças e adolescentes a partir de um 
retorno aos fundamentos da psicanálise transmitidos por Freud 
e Lacan. Avançaremos sobre a compreensão dos psicanalistas 
que se embasam na teoria lacaniana, a respeito do manejo da 
técnica quando se trata da infância e da adolescência, propor-
cionando um conhecimento tanto da teoria quanto da prática.

 Nosso corpo docente, extremamente preparado e com extenso 
conhecimento teórico e prática clínica, é um diferencial importan-
te frente a outros cursos de pós-graduação em todo o território 
nacional. Os alunos terão aulas com Psicanalistas renomados no 
Brasil e no mundo, que primam pela psicanálise e sua ética com 
todo rigor teórico que exige a transmissão da psicanálise, sem 
deixar de cuidar com muita atenção do percurso de cada aluno, 
convidando os alunos a falarem, a exporem suas dúvidas e a 
dizerem, quando sentirem-se a vontade para tal, da sua própria 
experiência com a teoria, com sua clínica e com sua formação. 

INTRO

PSICANÁLISE COM CRIANÇAS
E ADOLESCENTES: TEORIA
E CLÍNICA

http://institutoespe.com.br
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Profissionais formados em cursos devidamente reco-
nhecidos pelo MEC, nas áreas da saúde, psicologia, 
educação e áreas afins, que procuram aperfeiçoar o 
conhecimento na teoria, na clínica e na formação em 
psicanálise com crianças e adolescentes.

Tendo em vista a proposta de Freud de inserir a psica-
nálise nas universidades e também seu questionamen-
to sobre as vicissitudes desta entrada, propomos neste 
curso de especialização um curso certificado por uma 
instituição de ensino reconhecida como uma das me-
lhores universidades privadas do Brasil. 

Neste curso o aluno terá uma formação a nível de es-
pecialização, revisitando os escritos freudianos e a re-
leitura proposta por Lacan no intuito de proporcionar 
a fundamentação da clínica psicanalítica para o pós-
-graduando, para então partirmos para a especifici-
dade teórica dessa clínica. Percorreremos as nuances 
teóricas desde os fundamentos da clínica com bebês, 
crianças e adolescentes; as psicopatologias do bebê, 
da criança e do adolescente; até o manejo da técnica 
da psicanálise na intervenção em cada caso.

CONCEPÇÃO

PÚBLICO-ALVO
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Apresentar a Psicanálise de crianças e adolescentes 
enquanto uma teoria e uma prática clínica de escuta e 
acolhimento do sujeito.

•Apresentar a história da psicanálise desde seu iní-
cio com Freud até o avanço teórico e clínico proposto 
por Lacan;

•Compreender os fundamentos da psicanálise com 
bebês, crianças e adolescentes;

•Conhecer e aprimorar a psicanálise com bebês, 
crianças e adolescentes enquanto prática clínica;

•Apreender o papel do psicanalista na intervenção 
com bebês, crianças e adolescentes;

•Apresentar aos pós-graduandos a formação em 
psicanálise naquilo que Lacan preconiza como uma 
Escola de psicanálise.

O curso será ministrado pelo Instituto de Ensino Supe-
rior em Psicologia e Educação (ESPE) e certificado pelo 
Centro Universitário Filadélfia (UniFil), uma das melho-
res Universidades Privadas do Paraná, com conceito 
máximo (5) no MEC para oferta de cursos à distância e 
conceito 4 no MEC para a oferta de cursos presenciais.

ESPECIALIZAÇÃO

OBJETIVOS GERAIS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

http://institutoespe.com.br
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Aulas expositivas (remotas) com discussões teóricas e 
apresentações de casos clínicos. O Instituto ESPE não 
trabalha com a tradicional metodologia de ensino EAD. 
Todas as nossas aulas serão com interação ao vivo com 
os analistas-docentes, através da plataforma Zoom ou 
pelo portal de ensino do Instituto ESPE. Os alunos de-
verão estar presentes em sala (online), mantendo as câ-
meras abertas, na medida do possível, bem como os 
microfones em condições de uso para a completa e sín-
crona interação entre eles e com o docente, a partir de 
um ambiente dialógico de transmissão. As aulas ficarão 
gravadas e disponíveis por um período determinado. 
No entanto, todos os alunos terão que ter no mínimo 
75% de presença em sala de aula ao vivo.

As aulas serão realizadas de maneira online, pelo 
Zoom, em média uma vez por mês, às sextas-feiras das 
19:00 às 22:30 e aos sábados das 08:30 às 12:30 e 
das 13:30 às 17:30.

FREQUÊNCIA

METODOLOGIA

http://institutoespe.com.br
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O início do período letivo da especialização está da-
tado para o dia 01/04/2022. O processo seletivo 
já está aberto e as vagas promocionais ficarão 
disponíveis até o dia 17/11, data em que encerra-
remos as matrículas promocionais após a aula gratuita 
com a Alba Flesler, uma das maiores referências mun-
diais da psicanálise com crianças. Os alunos que se 
matricularem já poderão iniciar seus estudos logo após 
a efetivação de sua matrícula, dependendo do plano 
de pagamento que escolher, através do módulo de 
ambientação do Instituto ESPE.  

O Módulo de Ambientação é um grande diferencial 
criado pelo Instituto ESPE para que os alunos iniciem 
seus estudos antes do período letivo da especialização 
e entrem alinhados com os conteúdos teóricos da psi-
canálise. Assim, ao iniciar o período letivo, a partir des-
sa base teórica, os alunos terão mais possibilidades de 
discutir e realizar trocas com os professores.  

O Módulo de Ambientação foi adicionado sem custo 
extra para os alunos e são disciplinas que compõem 
o programa da especialização, portanto são obriga-
tórias. O aluno contará com a possibilidade de reali-
zá-lo concomitante com o período letivo do curso, ou 
antes, a depender do plano que escolher. No entanto, 
reforçamos nossa recomendação de iniciarem antes do 
período letivo para um melhor aproveitamento da es-

PERÍODO LETIVO

http://institutoespe.com.br
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DÚVIDAS FREQUENTES

As matrículas nos cursos de pós-graduação do Instituto 
ESPE/UniFil são abertas a alunos portadores de diploma de 
Graduação, oriundos de cursos reconhecidos pelo MEC, ou 
de IES estrangeiras.

Confira as etapas do processo de matrícula:

1. PROCESSO DE
MATRÍCULA

01

02

05

03

04

Preenchimento da ficha de matrícula no site
(www.institutoespe.com.br); 

Após preenchida a ficha de matrícula, o interessado 
entrará em processo de seleção e receberá um contato 
de um de nossos representantes para sanar todas as suas 
dúvidas;

No ato da matrícula o aluno receberá o programa do 
curso, cronograma, manual do aluno e regimento do 
curso. Além de receber a solicitação de seus documentos 
pessoais e o contrato de prestação de serviços para a 
formalização de sua matrícula;

O Instituto ESPE e a Coordenação do programa realiza-
rão a seleção dos candidatos interessados nos cursos, 
observadas as recomendações e critérios de seleção;

Em caso de aprovação, a equipe do Instituto ESPE reto-
mará o contato com o interessado para que ele possa 
dar andamento em sua matrícula;

http://institutoespe.com.br
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06 Documentos necessários: 

• 2 (dois) retratos em formato 3 x 4 ou foto em versão 
digital;

• Diploma de Graduação e o respectivo Histórico Esco-
lar (originais para conferência ou cópias autenticadas), 
caso necessário para confirmação do grau; caso o candi-
dato apresente certificado de pós-graduação lato sensu 
ou diploma de mestrado ou doutorado, ficará dispensado 
da apresentação do diploma de Graduação;

• Documento de identidade e CPF (originais para confe-
rências); 

• Título de Eleitor;

• Comprovante de residência;

• Certidão de nascimento ou casamento.

07 Após enviada toda a documentação, assinado o contrato 
e efetuado o pagamento da taxa de matrícula, o aluno 
estará devidamente matriculado no curso e já poderá 
iniciar seus estudos através do módulo de ambientação, a 
depender do plano de pagamento que escolher. 

http://institutoespe.com.br
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O aluno deverá cursar com assiduidade e ser aprovado, obriga-
toriamente, em todas as disciplinas do curso, para ter direito ao 
certificado.

A frequência mínima exigida em sala de aula para aprovação, 
em qualquer dos cursos de especialização, é de 75% (setenta e 
cinco por cento) da carga horária total do curso, requisito este 
indispensável para a certificação.

A carga horária total do curso é de 360 horas, e sua duração 
máxima é de 22 meses (janeiro de 2022 a novembro de 2023). 
A carga horária está distribuída em: 

2. CARGA HORÁRIA,
DURAÇÃO E FREQUÊNCIA

01

02

03

04

Módulo de ambientação (40 horas)

Período letivo (240 horas)

Jornada internacional de Psicanálise (20 horas)

Metodologia da Pesquisa Científica (60 horas)

01 É de inteira responsabilidade do aluno garantir o registro 
de sua presença em sala de aula, pela assinatura da lista 
de presença, a cada período em que o controle de frequ-
ência for feito.

02 Serão incluídas no percentual admissível de ausências, 
aquelas justificadas por doenças, viagens ou qualquer 
outra causa, sem possibilidades de abono de faltas por 
quaisquer motivos, conforme determinado pela legislação 
educacional brasileira.

03 Em caso de aprovação, a equipe do Instituto ESPE reto-
mará o contato com o interessado para que ele possa dar 
andamento em sua matrícula;
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02 O aluno poderá optar por realizar o cumprimento da 
disciplina trancada ou reprovada, na modalidade pre-
sencial, ou ao vivo (remota) mediante disponibilidade de 
turma em curso. Devendo realizar todas as avaliações e 
atividades da disciplina. 

01 Se o cumprimento da disciplina for devido à reprovação 
(por faltas ou por nota), o aluno deve arcar com ônus 
financeiro da reposição. 

Caso o aluno tenha de cursar novamente uma disciplina devido à re-
provação ou trancamento, deverá solicitar seu cumprimento (dentro 
do prazo máximo para integralização do curso) para o setor pedagó-
gico do Instituto ESPE ou na Secretária Acadêmica.

O método de avaliação será continuado, de acordo com o término de 
cada módulo do curso.

As avaliações serão realizadas mediante entrega de uma produção 
textual de no mínimo 02 e no máximo 05 laudas, em que será espe-
rado do aluno uma resenha crítica das aulas, embasada nas leituras 
propostas pelos docentes. Estas resenhas deverão ser entregues em 
até 30 dias após o término do respectivo módulo. 

Como um dos requisitos para a conclusão do curso, cada aluno deve-
rá ter encaminhado um total de 6 trabalhos. O valor de cada trabalho 
é de 0 a 100 pontos e o resultado dessas avaliações será dado pela 
média aritmética simples das notas, devendo ser igual ou maior que 
70 pontos.

3. AVALIAÇÕES E
ACOMPANHAMENTO

http://institutoespe.com.br
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Com a nova resolução CNE/CES 01 de 06/04/2018, o aluno pode 
optar por não realizar o TCC, pois não é obrigatório.

No entanto, prezando pela transmissão da psicanálise, convidamos 
a todos os alunos a escreverem um trabalho final na modalidade de 
artigo final. O artigo poderá ser submetido a uma revista científica de 
escolha do aluno e deverá, além do conteúdo estar de acordo com a 
temática da revista e com algum ponto da teoria trabalhado na pós-
-graduação, atender aos pré-requisitos de formatação, de estrutura 
e de linguagem exigidos pela revista. Não é necessário o aceite da 
revista para a avaliação do aluno. O artigo poderá ser apresentado 
em nossa Jornada final.

4. TRABALHO DE CONCLUSÃO 
(MONOGRAFIA/ARTIGO)

A taxa de matrícula deverá ser paga em até 5 dias úteis após a apro-
vação no processo de seleção e assinatura do contrato de prestação 
de serviços. 

No caso das mensalidades, o aluno poderá optar por aderir ao plano 
antecipado de pagamento das parcelas, que será explicado adiante, 
ou iniciar o pagamento no início do período letivo (janeiro de 2022). 

5. QUANDO INICIA
O PAGAMENTO?

http://institutoespe.com.br
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Os alunos já interessados em iniciarem seus estudos pelo módulo de 
ambientação da especialização poderão aderir ao plano antecipa-
do de pagamento das parcelas do curso, e iniciarem o pagamento 
das mensalidades no mês seguinte ao de sua matrícula. Dessa forma 
o matriculado já poderá iniciar seus estudos antes do período letivo 
da especialização, devidamente acompanhado pela coordenação e 
equipe institucional. 

7. O QUE É O PLANO
ANTECIPADO DE PAGAMENTO?

Sim, no caso de pagamentos à vista o desconto é de 7% no valor total 
do curso, e o aluno já poderá iniciar seus estudos no módulo de am-
bientação do curso. 

6. TENHO DESCONTO
SE PAGAR À VISTA?

http://institutoespe.com.br
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O Instituto de Ensino Superior em Psicologia e Educação (ESPE) traba-
lha com muito rigor e transparência em relação à questão da forma-
ção do analista. 

A Formação do analista é permanente e não se dá através de apenas 
um curso. Nenhuma especialização séria oferecerá ao ingressante 
uma autorização para exercer a psicanálise. Um psicanalista se for-
ma através do percurso de cada um, a partir de sua análise pessoal, 
supervisão dos casos atendidos, estudo da teoria, e vínculo com uma 
Instituição para este fim.

Uma pós-graduação em psicanálise é uma grande oportunidade para 
aqueles que desejam se aproximar de dispositivos conceituais da psi-
canálise de modo mais sistemático, num período determinado.

Logo no primeiro módulo da especialização abordaremos a forma-
ção do analista nos dias atuais. O aluno terá acesso a um seminário 
exclusivo, composto por entrevistas com grandes nomes da psicanáli-
se, abordando a formação e seus percursos pessoais.

8. O CURSO ME PERMITE 
ATUAR COMO PSICANALISTA?

http://institutoespe.com.br
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O curso será ministrado pelo Instituto de Ensino Superior em Psicologia 
e Educação (ESPE) e certificado pelo Centro Universitário Filadélfia 
(UniFil), uma das melhores Universidades Privadas do Paraná, concei-
to máximo (5) no MEC, para oferta de cursos à distância, e conceito 
(4) para a oferta de cursos presenciais. 

Tem direito ao certificado de pós-graduação lato sensu/especializa-
ção o aluno que for aprovado dentro dos parâmetros definidos no 
Regulamento do Curso.

O Centro Universitário Filadélfia foi credenciado pelo Decreto de 24 
de abril de 2001, por transformação do Centro de Estudos Superiores 
de Londrina (autorizado pelo Decreto nº 70.939, de 04/08/1972). 
A entidade mantenedora do Centro Universitário Filadélfia – UniFil é 
o Instituto Filadélfia de Londrina.

A autorização e chancela do curso pode ser verificada no site do 
E-MEC, em: https://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhes-ies/
d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/NDMw

O Instituto de Ensino Superior em Psicologia e Educação (ESPE) tam-
bém emite a sua própria declaração de conclusão, ao final do curso, 
devido ao seu grande reconhecimento no mercado nacional e inter-
nacional.

9. CERTIFICADO

• O Certificado será expedido com a chancela da UniFil 
(Centro Universitário Filadélfia) em, no máximo, 180 (cento 
e oitenta) dias após a solicitação de certificação, desde 
que, naquele instante, todos os compromissos acadêmicos 
e financeiros do aluno com relação ao curso tenham sido 
cumpridos.

http://institutoespe.com.br
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Apresentamos a seguir, algumas atitudes para que você, in-
teressado no curso de Pós-graduação do Instituto ESPE/Uni-
Fil, possa aproveitar melhor seu curso:

10. INFORMAÇÕES
ADICIONAIS

01 Aproveite para ampliar e fortalecer suas relações com 
outros estudantes e profissionais da área;

02 Recomendamos que os alunos em curso de Especializa-
ção criem seus próprios grupos de estudo para leitura das 
bibliografias recomendadas. Acrescentando ao apren-
dizado de sala de aula, o hábito de estudar sistematica-
mente e diariamente. Estes grupos poderão ser orientados 
pelo coordenador local ou direção pedagógica do Ins-
tituto ESPE, que poderão passar recomendações e linhas 
de estudo.

03

04

Cada professor possui um estilo próprio na transmissão 
dos conteúdos e condução das aulas. A compreensão 
para as diferenças individuais certamente contribuirá para 
o aproveitamento individual. 

Durante o curso, oriente-se academicamente pelo Regula-
mento do Curso da Pós-graduação. Tendo dúvidas, procu-
re a Secretaria Acadêmica ou o Setor Pedagógico.

http://institutoespe.com.br
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Psicanalista. Doutora em Psicanálise e Psicopatologia 
(Université Paris), Doutora em Psicologia Clínica (USP), 
Pós-Doutora (USP), Master Recherche Médecine Scien-
tifique and Psychanalyse (Université Paris), Especialista 
em Psicologia pela Unifesp, Graduada em Psicologia 
(USP). Membro do Departamento de Psicanálise do Ins-
tituto Sedes Sapientiae. Atua em consultório. Residente 
em Sâo Paulo (SP).

Doutora em Neurociência do Comportamento pela UFPE. 
Mestre em Neuropsiquiatria pela UFPE e Neurologista 
clínica. Foi professora na pós-graduação em Neuropsi-
quiatria. Professora na pós-graduação em Neurociência 
Aplicada da UFPE. Por 10 anos atuou como pesquisa-
dora chefe do Laboratório de Neurociências Aplicadas 
(Neurolab). Atuou como neurologista convidada no de-
partamento de Neurologia e Unidade de Neurociências 
de Universidade de Nottingham - UK. Residente de Recife 
(PE).

Psicanalista. Doutora em Educação pela Universidade 
de São Paulo (USP), Mestre em Educação pela Univer-
sidade de São Paulo (USP). Graduada em Psicologia 
pela Universidade Tuiuti do Paraná. Aperfeiçoamento em 
Psicanálise, Infância e Educação pela USP. Atualmente é 
Professora da Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
(PUC/PR) no curso de psicologia. É analista praticante 
da Escola Brasileira de Psicanálise. Residente de Curitiba 
(PR).

MARINA BIALER

SILVIA LAURENTINO

JULIANA RADAELLI

CORPO DOCENTE
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Psicanalista. Membro do Instituto Lalangue. Doutor e 
Mestre em Ensino de Ciências e Educação Matemática. 
Especialista em Transtornos Globais do Desenvolvimen-
to. Especialista em Teoria Psicanalítica, com pós-douto-
rado em andamento em Linguagem e Ciências da natu-
reza. Diretor pedagógico do Instituto ESPE; Residente de 
Londrina (PR)

FERDINANDO ZAPPAROLI

Psicanalista. Doutoranda em Psicanálise, com ênfase em 
Pesquisa e Clínica pelo Programa de Pós-graduação em 
Psicanálise da Universidade do Estado do Rio de Ja-
neiro, bolsista Faperj. Mestre em Psicanálise pela UERJ, 
bolsista Faperj. Especialista em Psicologia Clínica Insti-
tucional - Modalidade Residência Hospitalar, bolsa de 
Compensação Educacional Hospital Universitário Pedro 
Ernesto HUPE/UERJ. Graduada em Psicologia pela Uni-
versidade Veiga de Almeida, bolsista Prouni integral.

HELOENE FERREIRA

Psicóloga e Psicanalista. Doutora em Pesquisa e clínica 
em Psicanálise pela UERJ. Mestre em Pesquisa e Clínica 
em Psicanálise pela UERJ. Especialista em Psicanálise e 
Laço Social pela UFF e Graduada em Psicologia pela 
UNESA. Coordenadora geral da Pós-graduação em 
Transtornos Alimentares, Psicanálise e Cultura. Experi-
ência e atuação na área dos transtornos alimentares. 
Residente do Rio de Janeiro (RJ).

FERNANDA PIMENTEL
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Psicanalista, Mestre em Psicologia pela UEL, Especialista 
em Psicologia Hospitalar pelo Hospital Israelita Albert 
Eistein, Especializando em Clínica Interdisciplinar em 
Estimulação Precoce, pelo Centro Lydia, Graduada em 
Psicologia pela UEL e Coordenadora geral da Esp. em 
Psicanálise com Crianças e Adolescentes: Teoria e Clíni-
ca. Residente de Londrina (PR)

Psicanalista. Doutora em Educação pela Universidade 
Estadual de Campinas e pós-doutorado em Psicolo-
gia pela USP, Mestre em Educação pela Universidade 
Estadual de Londrina (1999), e em Psicanálise pela 
UFPB (2014). Graduada em Letras pela UEL, Graduada 
em Pedagogia pela mesma instituição e Graduada em 
Psicologia pelo Centro Universitário Filadélfia. Residente 
de Londrina (PR

KARINA STAGLIANO

CLEIDE VITOR

Psicanalista com formação na Escola Lacaniana de Psica-
nálise do Rio de Janeiro; graduação em Psicologia (1978); 
pós-graduação em Metodologia do Ensino Superior pela 
UFF; especialização em Gestão Materno-Infantil pela 
Fiocruz; mestre em Psicanálise, Saúde e Sociedade pela 
UVA. Atuou na Secretaria de Saúde do Município de São 
Gonçalo tendo realizado e implantado projeto de Pré-
-Natal de Risco e estruturação do Programa de Violência. 
Residente do Rio de Janeiro (RJ)

MARIA PRISCE
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Psicanalista, psicóloga, Mestre em Psicologia Clínica 
pela PUC/SP, Especialista em Teoria, Técnica e Estraté-
gias Especiais em Psicanálise pela USP. Seu atual tema 
de pesquisa é arte substantivo feminino na psicanálise. 
Atende em consultório particular, supervisão clínica e 
grupos de estudos. Residente em São Paulo (SP).

Psicanalista. Graduada em Psicologia pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. Mestre em Psi-
cologia Clínica - Núcleo de Psicanálise pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. Especialista em 
Psicologia Clínica. Foi efetivo da Prefeitura Municipal de 
São Paulo. Atualmente é membro do Departamento de 
Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae. Residente de 
São Paulo (SP)

RINALDA DUARTE

MIRA WANTJAL

Psicanalista, supervisora clínica e escritora. Graduada 
em Filosofia (PUCPR) e Psicologia (UFPR). Especialista 
em Psicologia e Mestre em Filosofia. Coordenadora 
local da Pós-graduação em Fundamentos da Psicanáli-
se: Teoria e Clínica, turma de Curitiba 2022, do Instituto 
ESPE. Coordenadora do Projeto Dedo de Prosa - Litera-
tura e Psicanálise. Residente de Curitiba (PR).

JOSIANE ORVATICH
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Psicanalista. Membro do Instituto Lalangue. Mestranda 
em Psicanálise pela Universidad Kenedy de Buenos Aires. 
Especialista em Psicopedagogia e Psicanálise Clínica. 
Realiza atendimentos a crianças, adolescentes e adultos. 
Residente de Londrina (PR)

Psicanalista com experiência nas áreas de Sexualida-
de, DST/AIDS, Psicossomática e Psicologia Hospitalar. 
Residência Multiprofissional em Saúde com treinamento 
em Serviço de doenças infecto parasitárias do Hospital 
Universitário Clementino Fraga Filho/ UFRJ. Mestrado em 
Pesquisa e Clínica em Psicanálise/UERJ. Membro do Cor-
po Freudiano Escola de Psicanálise Seção Rio de Janeiro. 
Residente do Rio de Janeiro (RJ).

Psicanalista, Mestre em Educação pela Faculdade 
de Educação da USP, fundadora e coordenadora do 
Grupo de Apoio à Escolarização Trapézio e membro 
da equipe do Núcleo de Atendimento ao Estudante, da 
Faculdade de Medicina da UNICID. Residente de São 
Paulo (SP). 

THAÍS RODRIGUES MIRANDA

NATALIA TRAVASSOS

FLÁVIA VASCONCELLOS
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Psicanalista. Mestre em Educação pela Universidade Es-
tadual de Londrina (UEL), especialista em Psicanálise pela 
UNIDERP e IMBRAPE, especialista em Transtornos Globais 
do Desenvolvimento pela UNIFEV e Centro Lydia Coriat. 
Graduação em formação de Psicólogo pela Universidade 
Estadual de Londrina (UEL). Membro-fundadora da Asso-
ciação Livre Psicanálise em Londrina (ALPL). Residente de 
Londrina (PR).

MÔNICA LEITE
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Mestre em Psicologia pela Universidade Estadual de Londrina 
(2019), possui graduação em Psicologia pela mesma Univer-
sidade (2011) e especialização em Psicologia Hospitalar pelo 
Hospital Israelita Albert Einstein (2013). Especialista em Clínica 
Interdisciplinar em Estimulação Precoce, pelo Centro Lydia Coria. 
Coordenadora, docente e supervisora clínica do curso de Pós-
-Graduação em Psicanálise com crianças e adolescentes: Teoria 
e Clínica junto ao Centro Universitário Filadélfia - UniIFil e ao 
Instituto ESPE. Atua como Psicóloga Clínica no Centro Mãe Para-
naense (Cismepar) com foco na intervenção clínica com bebês 
e crianças pequenas, bem como em consultório particular com 
ênfase na Psicanálise, Saúde da Mulher, Intervenção Terapêu-
tica Infantil, Transtornos do Espectro Autista (TEA) e Intervenção 
Precoce com bebês e crianças pequenas.

KARINA STAGLIANO

COORDENAÇÃO
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O Módulo de ambientação é um grande diferencial criado 
pelo Instituto ESPE, para que todos os alunos iniciem seus es-
tudos em psicanálise antes do período letivo da especializa-
ção. No total são duas temáticas, que poderão ser iniciadas 
em janeiro de 2022, ou logo após a efetivação da matrícula 
do aluno, pelo plano antecipado de pagamento das parce-
las. Na primeira temática trabalharemos sobre a psicanáli-
se e a formação do analista nos dias atuais, já na segunda 
temática faremos uma introdução sobre os conceitos funda-
mentais da psicanálise.

O módulo de ambientação é um extra oferecido pela Insti-
tuição, não sendo cobrado nenhum valor extra pelas aulas e 
conteúdos oferecidos durante o período. O projeto foi pen-
sado para que todos os alunos iniciem sua especialização 
alinhados com os conteúdos teóricos básicos da psicanálise. 
Assim, ao iniciar o período letivo, a partir dessa base teórica, 
os alunos terão mais possibilidades de discutir e realizar tro-
cas com os professores.

MÓDULO DE
AMBIENTAÇÃO

DATA TEMA ESPECÍFICO DOCENTES
EAD 

EAD

A formação do analista nos dias atuais

Introdução aos conceitos fundamentais

N/A

N/A

Ementa:  A formação do analista na contemporaneidade; Psicanálise, 
Psicoterapia e Psiquiatria; Bases conceituais da psicanálise freudiana; 

Introdução à metapsicologia; Introdução à Clínica psicanalítica; O 
inconsciente; Pulsão e Sexualidade; Pulsão e seus destinos; Recalque e 

Repressão; Transferência e Resistência; Repetição.

DISCIPLINA: TÓPICOS INTRODUTÓRIOS EM PSICANÁLISE

MÓDULOS DE AMBIENTAÇÃO
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MÓDULO 2

DATA TEMÁTICA DISCIPLINA

01/04/22 Jornada de abertura: Psicanálise e a clí-
nica com crianças: uma particularidade?

02/04/22 
(manhã)

Jornada de abertura: Mesa (clínica com bebês, 
crianças e adolescentes e a psicanálise)

02/04/22
(tarde)

Jornada de abertura: A formação do analis-
ta se dá em um curso ou em um percurso?

06/05/22 A noção de sujeito e suas diferenças em 
relação a criança e ao infantil

DATA TEMÁTICA DISCIPLINA

03/06/22 Conceitos fundamentias o inconsciente 
em Freud e Lacan

04/06/22 Conceitos fundamentais: repetição, 
pulsão e transferência

15/07/22 Édipo em Freud e Lacan

16/07/22 Sexualiadde infantil e sexualidade feminina 
na sua relação com a constituição psíquica

PSICANÁLISE COM
CRIANÇAS: TRAÇOS

INICIAIS

EPISTEMOLOGIA E
CONCEITOS 

FUNDAMENTAIS

07/05/22 A clínica com crianças e suas particulari-
dades

MÓDULO 3

DATA TEMÁTICA DISCIPLINA

05/08/22 Psicanálise e clínica com bebês e crian-
ças pequenas: do que se trata?

06/08/22 Indicadores constituintes do psiquismo

09/09/22 As intervenções do analista na clínica 
com bebês

10/09/22 As intervenções do analista na clínica 
com bebês

DATA TEMÁTICA DISCIPLINA

07/10/22 As origens da clínica psicanalítica com 
crianças

08/10/22 As entrevistas preliminares com os pais e 
com as crianças

04/11/22 Psicopatologia psicanalítica e a clínica 
com crianças

05/11/22 Diganóstico diferencial (psicoses não de-
cididas na infância e TEA)

CLÍNICA DOS PRIMÓRDIOS
TEMPOS DE CONSTITUIÇÃO

DO SUJEITO

CLÍNICA COM CRIANÇAS I
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MÓDULO 4

DATA TEMÁTICA DISCIPLINA

03/12/22 A transferência na clínica com crianças

03/12/22 As intervenções do analista na clínica 
com crianças e o manejo dos pais

03/02/23 As intervenções do analista com crianças 
com psicopatologias graves

04/02/23 As intervenções do analista com crianças 
com psicopatologias graves

DATA TEMÁTICA DISCIPLINA

17/03/23 O adolescente e o laço social

18/03/23 Psicopatologia e quadros atuais
da adolescência

14/04/23 As intervenções do analista na clínica 
com adolescentes

15/04/23 As intervenções do analista na clínica 
com adolescentes

CLÍNICA COM CRIANÇAS II

ADOLESCÊNCIA I

MÓDULO 5

DATA TEMÁTICA DISCIPLINA

19/05/23 Adolescência e as relações 
com o corpo

20/05/23 Gênero e adolescência

23/06/23 Transtornos alimentares

24/06/23 Transtornos alimentares

DATA TEMÁTICA DISCIPLINA

21/04/23 Psicanálise e a neurociência

22/07/23 A importância da despatologização e da 
desmedicalização

18/08/23 O papel do analista na intersecção com 
outros saberes: Saúde pública

19/08/23 O papel do analista na intersecção com outros saberes: 
Escola (manhã); rede de atenção (tarde - mesa) - mesa

ADOLESCÊNCIA II

PSICANÁLISE EM 
INTERSECÇÃO COM 
OUTROS SABERES
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