


SOBRE A PÓS

Este curso tem como proposta transmitir um conhecimento acerca dos 
fundamentos da clínica psicanalítica lacaniana, visando contextualizar 

os princípios, as características e o alcance do ofício do psicanalista que 
se respalda do entrecruzamento dos conceitos de Lacan e Freud para a 

sustentação de sua prática. Desta forma, é um curso que visa desenvolver, 
de modo dialogal junto ao aluno, os aspectos não somente teóricos que 

constituem o campo epistemológico da Psicanálise Lacaniana, mas também 
as dimensões prática e ética, em convergência com os princípios da 

formação psicanalítica propostos por Freud e pela tradição pós-freudiana.

CONCEPÇÃO DO PROGRAMA 

Por meio desta Especialização, desejamos proporcionar uma formação 
acadêmica ao nível de especialização, articulando a obra de Freud 
ao ensino do psicanalista Jacques Lacan, de um modo vívido e atento 
aos cenários da subjetividade em nossa contemporaneidade. Trata-se, 
sobretudo, de oferecer condições técnicas e éticas para que o aluno 
aprimore a sua escuta e o manejo clínico de diversas situações urgentes 
e/ou crônicas que afetam o bem-estar das pessoas em diversos 
aspectos: pessoais, laborais, institucionais, interpessoais, etc.

Desta forma, o diálogo constante com um corpo docente devidamente 
qualificado e também experiente no que tange ao ensino da Clínica 
Lacaniana por meio da transmissão de conceitos e o debate com a 
prática contemporânea é um elemento norteador que sustenta a 
concepção deste programa.

O aluno de nosso curso de especialização estará constantemente 
acompanhado por este cenário constitutivo desta proposta de 
aprimoramento da formação acadêmica e da sensibilidade e habilidade 
práticas.

OBJETIVOS GERAIS 

Transmitir a Psicanálise Lacaniana como um campo conceitual e clínico, 
constantemente vinculado a uma prática de cuidado, acolhimento e 
escuta atenta à subjetividade contemporânea



SOBRE A PÓS

PÚBLICO ALVO  

Graduados de todos os cursos devidamente reconhecidos pelo MEC 
que procuram aperfeiçoar o conhecimento na teoria, na clínica e na 
formação em psicanálise de um modo geral, especialmente no que se 
refere aos alicerces e à operação da Clínica Lacaniana.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Contextualizar, de modo histórico, conceitual e clínico, o diálogo 
do psicanalista Jacques Lacan com Sigmund Freud, buscando assim 
localizar mais precisamente os fundamentos, as características e o 
alcance da Clínica Lacaniana;

Aprimorar-se nas contestantes relações da Clínica Lacaniana com o 
cenário contemporâneo, colocando o psicanalista em condição de 
responder às adversidades e incertezas de nossa atualidade, de modo 
dialogal com outros saberes e práticas.

 

A ESPECIALIZAÇÃO

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, conceito 
máximo (5) no MEC, para oferta de cursos a distância.

FREQUÊNCIA

As aulas interativas serão realizadas em média uma vez por mês, às 
sextas-feiras das 19:00 às 22:30 e aos sábados das 08:30 às 12:30, 
um breve intervalo para o almoço e retomamos das 13:30 às 17:30.  

Além das aulas interativas, os alunos participarão de um encontro com 
o coordenador Dr. Alexandre Simões ao final de cada disciplina.
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METODOLOGIA DE ENSINO

O Instituto ESPE não trabalha com a metodologia de ensino EAD 
tradicional. Todas as nossas aulas serão expositivas (remotas), com 
interação ao vivo com os docentes, através da plataforma Zoom ou pelo 
portal de ensino do Instituto ESPE. Os alunos deverão estar presentes 
em sala(online), mantendo as câmeras abertas, na medida do possível, 
bem como os microfones em condições de uso para a completa e 
síncrona interação entre eles e com o docente, a partir de um ambiente 
dialógico de transmissão. Buscaremos adotar as metodologias ativas 
mais adequadas ao bom aproveitamento dos conteúdos desenvolvidos.

PERÍODO LETIVO

As aulas expositivas estão datadas para início nos dias 03/09 (A 
dimensão da linguagem e o sujeito) e 04/09 (A cadeia significante 
e o objeto operadores clínicos). No entanto, os alunos já poderão 
iniciar seus estudos logo após a efetivação de sua matrícula, através 
do módulo de ambientação do Instituto ESPE. Para mais detalhes 
confira o programa completo do curso e o manual do aluno. 
 
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 psicanálise. Assim, ao iniciar o 
período letivo, a partir dessa 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 atividades que compõem o programa da especialização. 
Os alunos contam com a possibilidade de realizar as atividades 
concomitantemente com o período letivo do curso ou antes dele. 
No entanto, reforçamos nossa recomendação de iniciarem antes do 
período letivo para um melhor aproveitamento da especialização. 
 
  
 



DOCENTES

ALEXANDRE SIMÕES

Psicanalista; Graduado em Psicologia pela Universidade Federal de Minas 
Gerais (1993), com Mestrado e Doutorado em Filosofia, ambos na linha 
de pesquisa dedicada à Teoria Psicanalítica (UFMG). Membro do Fórum 
do Campo Lacaniano e Coordenador da Esp. em Clínica Psicanalítica 
Lacaniana do Instituto ESPE/UniFil.

GESIANNI GONÇALVES

Psicanalista; Doutora em Psicologia, na área de concentração de Estudos 
Psicanalíticos (UFMG), Mestre em Psicologia (PUC-MG), Especialista em 
Arte e Educação (UEMG).  Aperfeiçoamento em Neuropsicologia da 
memória pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein e 
Teoria Semiótica pela PUC-MG.

MARCELA LABOISSIÈRE

Psicanalista;  Doutoranda em Psicologia Clínica e Cultura (Unb), Mestre em 
Pesquisa, Clínica e Psicanálise pelo Instituto de Psicologia da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro, Especialista em Psicologia Médica e Saúde 
Mental e Especialista em Psicologia Clínica.

LEANDRO DOS SANTOS

Psicanalista, Doutor em Psicologia Clínica pela USP, com Pós-doutorado 
em Psicologia Social pela PUC-SP, Mestre em Psicologia Escolar e do 
Desenvolvimento Humano (USP) e graduado em Psicologia.



DOCENTES

CARLOS MÁRIO ALVAREZ

Doutor em Letras pela PUC-RIO (2012). Visiting Scholar na Rutgers 
University - New Jersey, EUA, 2010-2011 (Bolsa PDEE, CAPES). Mestre em 
Teoria Psicanalítica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1997). 
Psicanalista, membro fundador da Sociedade de Psicanálise Formação 
Freudiana.

MYRNA MARACAJÁ

Psicanalista; Doutora em Psicologia Clínica, na linha de pesquisa 
Psicopatologia Fundamental e Psicanálise, pela UNICAP, Mestre em 
Literatura e Interculturalidade, pela UEPB, Especialista em Psicologia 
Clínica pela EPSI e graduada em Psicologia.

MARCO LEITE

Psicanalista; Mestre em Psicologia pela Universidade Estadual de Maringá 
(UEM) e graduado em Psicologia pela Universidade Estadual de Londrina 
(UEL). Atualmente é Coordenador da Pós-graduação em Fundamentos da 
Psicanálise do Instituto ESPE.

LAÍS LOCATELLI

Psicanalista e Advogada; Pós-doutora e Doutora em Direitos Humanos 
pela Universidad de Salamanca/Espanha, Mestre em Psicanálise pela 
Universidad de León e Pós-graduada em Terapia Psicanalítica pela 
Universidad de Barcelona, entre outros títulos...



DOCENTES

JOSIANE ORVATICH

Psicanalista e escritora. Graduada em Filosofia (PUCPR) e Psicologia 
(UFPR), Especialista em Psicologia e Mestre em Filosofia. Coordenadora 
do projeto Dedo de Prosa - Literatura e Psicanálise. Membro da Biblioteca 
Freudiana de Curitiba. Coordenadora Local da Esp. em Fundamentos da 
Psicanálise do Instituto ESPE

PEDRO CASTILHO

Psicanalista; Doutor em Psicologia pela UFRJ, com Pós-doutorado na 
USP. Mestre em Literatura e Psicanálise pela UFMG e Especialista em 
Introdução a Esquizoanalise pelo Instituto Feliz Guttari. Membro da SIPP - 
(International Society for Psychoanalysis and Philosophy).

VANILSA LOUREIRO

Psicanalista; Especialista em Psicologia Clínica (Psicanálise), Graduada em 
Psicologia pela UVA, com Formação em Psicanálise no Fórum do Campo 
Lacaniano (2006-2019)



PROCESSO DE MATRÍCULA 

As matrículas nos cursos de especialização do Instituto 
ESPE/UniFil estão 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. Preenchimento da ficha de matrícula no site (https://
www.institutoespe.com.br/esp-clinica-lacaniana); 

2. 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; 

3. O Instituto ESPE e o Coordenador geral do programa 
realizarão a seleção dos candidatos interessados nos cursos 
observadas as recomendações e critérios de seleção;

4. Em caso de aprovação, o Setor Comercial do Instituto 
ESPE retomará o contato com o interessado para dar 
andamento na matrícula.

5. No ato da matrícula o aluno receberá o programa 
do curso, cronograma, manual do aluno e regimento 
interno do curso. Além de receber a solicitação de seus 
documentos pessoais e o contrato de prestação de serviços 
para a formalização de sua matrícula;
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6. Documentos necessários:
a) 2 (dois) retratos em formato 3 x 4 ou foto em versão digital;

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

c) documento de identidade e CPF (originais para conferências); 

d) Título de Eleitor;

e) Comprovante de residência;

f) Certidão de nascimento ou casamento.

 7. 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 dos módulo de ambientação já 
disponíveis no portal de ensino. 
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DÚVIDAS FREQUENTES

CARGA HORÁRIA, DURAÇÃO
E FREQUÊNCIA 

A carga horária total do curso é de 367 horas, e sua 
duração máxima é de 24 meses (julho de 2021 a julho 
de 2023). A carga horária está distribuída em: 

1. Módulos de ambientação (60 horas)

2. Aulas ao vivo (255 horas)

3. Jornada internacional de Psicanálise (25 horas)

4. Estudos Dirigidos (12 horas)

O aluno deverá cursar com assiduidade e ser aprovado, 
obrigatoriamente, em todas as disciplinas do curso, para 
ter direito ao certificado.

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

1. É de inteira responsabilidade do aluno garantir o 
registro de sua presença em sala de aula, pela assinatura 
online da lista de presença, a cada período em que o 
controle de frequência for feito.

2. 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.
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3. Caso o aluno seja reprovado por faltas, deverá cursar 
novamente a disciplina como cumprimento, mediante taxa 
administrativa de reposição. 

Caso o aluno tenha de cursar novamente uma 
disciplina devido à reprovação ou trancamento, deverá 
solicitar seu cumprimento (dentro do prazo máximo para 
integralização do curso) para o setor pedagógico do 
Instituto ESPE (pedagogico@institutoespe.com.br) ou na 
Secretária Acadêmica.

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

2. O aluno poderá optar por realizar o cumprimento da 
disciplina trancada ou reprovada, na modalidade presencial 
(ao vivo), ou gravada (EAD) mediante disponibilidade em 
turma. Devendo realizar todas as avaliações e atividades 
da disciplina. 
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DÚVIDAS FREQUENTES

AVALIAÇÕES E ACOMPANHAMENTO 

O método de avaliação será continuado, e ocorrerá a 
cada disciplina do curso. 

As avaliações poderão seguir diversas modalidades, em 
função das dinâmicas internas de cada disciplina, bem 
como seus respectivos conteúdos: textos (no mínimo 02 
e no máximo 05 laudas), ensaios, resenhas de livros e/
ou filmes, exposições orais, discussões clínicas, trabalhos 
em grupo e/ou individuais. Estas atividades avaliativas, 
sobretudo as de caráter mais participativo, dialogal e 
dinâmico poderão correr dentro da carga horária de 
cada disciplina ou serem entregues em até 30 dias após 
o término dela. 

Os alunos serão devidamente acompanhados pelo 
coordenador ao longo do curso, através de um encontro 
com a coordenação ao final de cada módulo. 

As mencionadas atividades avaliativas, a serem 
utilizadas e definidas por cada docente, junto do 
acompanhamento da coordenação do curso, devem 
totalizar, a cada disciplina, um valor de 0 a 100 pontos. 
A aprovação de cada aluno irá requerer, no mínimo, o 
valor de 70 pontos.
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TRABALHO DE CONCLUSÃO
(MONOGRAFIA/ARTIGO) 

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.
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QUANDO INICIA O PAGAMENTO? 

A taxa de matrícula deverá ser paga em até 5 dias úteis 
após a aprovação no processo de seleção e assinatura 
do contrato. As mensalidades começarão a ser cobradas 
nos meses subsequentes ao pagamento da matrícula. 
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O CURSO ME PERMITE ATUAR COMO 
PSICANALISTA? 

O Instituto de Ensino Superior em Psicologia e Educação 
(ESPE) trabalha com muito rigor e transparência em 
relação à questão da formação 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 forma 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 psicanálise de modo mais 
sistemático, num período determinado. 

Logo nos primeiros módulos da especialização 
abordaremos a formação do analista nos dias atuais. O 
aluno terá acesso à um seminário exclusivo, composto 
por entrevistas com grandes nomes da psicanálise, 
abordando a formação e seus percursos pessoais. 
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TENHO DESCONTO SE PAGAR À VISTA? 

Sim, no caso de pagamentos à vista o desconto é de 7% 
no valor total do curso.6
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CERTIFICADO 

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, conceito 
máximo (5) no MEC, para oferta de cursos à distância

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

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.  

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) também emite a sua própria declaração de 
conclusão, ao final do curso, devido ao seu grande 
reconhecimento no mercado nacional e internacional.
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Apresentamos a seguir, algumas atitudes para que 
você, interessado no curso de Pós-graduação do Instituto 
ESPE/UniFil, possa aproveitar melhor seu curso:

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

2. Recomendamos que os alunos em curso de 
Especialização criem seus próprios grupos de estudos 
(fundamental para o estudo da psicanálise) para leitura das 
bibliografias recomendadas.  Acrescentando ao aprendizado 
de sala de aula, o hábito de estudar sistematicamente e 
diariamente. Estes grupos poderão ser orientados pelo 
coordenador local ou direção pedagógica do Instituto ESPE, 
que poderão passar recomendações e linhas de estudo.

3. 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. 

4. Durante o curso, oriente-se academicamente pelo 
Regulamento do Curso da Pós-graduação. Tendo dúvidas, 
procure a Secretaria Acadêmica ou o Setor Pedagógico.
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CRONOGRAMA

O Módulo de Ambientação é um grande diferencial criado pelo 

Instituto ESPE, para que todos os alunos iniciem seus estudos em 

Psicanálise antes do período letivo da especialização. No total são 

duas temáticas, que serão trabalhadas logo após a efetivação da 

matrícula do aluno. Na primeira trabalharemos sobre Lacan e a 

formação do psicanalista, já na segunda temática trabalharemos os 

Tópicos introdutórios na Psicanálise e a Clínica Lacaniana. 

O módulo de ambientação é um extra oferecido pela Instituição, 

não sendo cobrado nenhum valor extra pelas aulas e conteúdos 

oferecidos durante o período. O projeto foi pensando para que todos 

os alunos do curso 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 trocas com os professores.
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Para mais informações, acesse:
institutoespe.com.br/esp-clinica-lacaniana

CRONOGRAMA


