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Psicanálise é um campo clínico e de investigação teórica da psique humana independente
da Psicologia, que tem origem na Medicina, desenvolvido por Sigmund Freud, médico que
se formou em 1881, trabalhou no Hospital Geral de Viena e teve contato com o
neurologista francês Jean Martin Charcot, que lhe mostrou o uso da hipnose.
Sigmund Freud, o pai da psicanálise.
Freud, médico neurologista austríaco, propôs este método para a compreensão e análise
do homem, compreendido enquanto sujeito do inconsciente, abrangendo três áreas:
1.um método de investigação do psiquismo e seu funcionamento;
2.um sistema teórico sobre a vivência e o comportamento humano;
3.um método de tratamento caracterizado pela aplicação da técnica da Associação Livre

Formar especialistas em PSICANALISE, que sejam capazes de atuar como
terapeutas, seguindo o código de ética da Associação Brasileira de

Psicanálise, promovendo a saúde e o bem estar através dos princípios
norteadores da teoria psicanalítica.
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1º Módulo
DISCIPLINAS /UNIDADES

Horas /Aula

Metodologia Científica

50

Introdução à Psicanálise

50

Teoria Psicanalítica I

100

Teoria Psicanalítica II

100

Teoria Psicanalítica III

100

Introdução à Filosofia

30

2º Módulo
DISCIPLINAS/UNIDADES

Horas /Aula

Psiquiatria I

50

Psiquiatria II

50

Causas do Comportamento Anormal

50

Processo Psicanalítico I

100

Processo Psicanalítico II

100

Fundamentos da Técnica Psicanalítica I

55

3º Módulo
DISCIPLINAS /UNIDADES

Horas /Aula

Fundamentos da Técnica Psicanalítica II

50

Sexologia I

50

Sexologia II

50

Psicoterapia I

50

Psicoterapia II

50

Clínica Infantil I

30

4º Módulo
DISCIPLINAS /UNIDADES

Horas / Aulas

Clínica Infantil II

30

Psicanálise e a Formação do Psicanalista

25

A interpretação dos Sonhos

25

Clínica Freudiana

100

Clínica Psicossomática

30

Ética Psicanalítica

25

Estágio Supervisionado

150

Total 24 Disciplinas

1500 /Horas Aula

Total Geral da carga horária do curso

1500 /Horas Aula

24 meses / 1500h. (100 academic credit)

Como recursos metodológicos a serem empregados no curso podem-se
destacar os seguintes:
•

Aulas expositivas (power point);

•

Debates a partir de leituras de textos correlatos à área

•

Aulas;

•

Filmes;

•

Palestras Presenciais e na WebSala (à critério da coordenação pedagógica)

Estado da Florida
4300 Biscayne Blvd, Suite 203
Miami, Florida 33137

Internacional

Estado da Lousiana
3419 NW Evangeline Thruway. Ste
A-1. Carencro, LA 70520
(Enterprise Business Center) 70507

Espacialização

GRUPO EDUCACIONAL UNILOGOS®
Rua Doutor José Mendonça Clark 90
(Sala 604) Primus Offices Teresópolis,
RJ

Pessoas que atuam na área de ciências humanas (medicina, psicologia,
psiquiatria, enfermagem, filosofia, direito, teologia, educação,
pedagogia, letras, etc) e áreas afins; pastores, missionários,
conferencistas, líderes; profissionais interessados no trabalho clínico em
Psicanálise: psicólogos e psiquiatras, médicos, terapeutas ocupacionais,
assistentes sociais, enfermeiros que trabalham nos diversos serviços de
Saúde: hospitais, núcleos de atenção psicossocial, centros de saúde,
projetos judiciários, empresas, escolas, serviços de urgência e outros.

Há uma grande necessidade de psicanalistas para
orientar as pessoas na solução de seus problemas
existenciais, tais como: fobias, ansiedades, depressões,
obsessões, impulsos auto e heteroagressivos, angústias
e crises de toda ordem, proporem laudos e ampliarem
sua observação. O profissional de Psicanálise ajudará a

sociedade a ficar mais humana e a vida a ter mais
sentido, Segundo o CB0 nº 2525-50 do Ministério do
Trabalho e Emprego, no final do Curso de Formação ou
Pós Graduação em Psicanálise você estará preparado
para atuar nas seguintes áreas:

❑ AVALIAR COMPORTAMENTOS INDIVIDUAL, GRUPAL E
INSTITUCIONAL
❑ ORIENTAR INDIVÍDUOS, GRUPOS E INSTITUIÇÕES
❑ ACOMPANHAR INDIVIDUOS, GRUPOS E INSTITUIÇÕES
❑ EDUCAR INDIVIDUOS, GRUPOS E INSTITUIÇÕES
❑ DESENVOLVER PESQUISAS EXPERIMENTAIS, TEÓRICOS E
CLÍNICAS
❑ COORDENAR EQUIPES DE ATIVIDADES DE ÁREAS AFINS

❑ PARTICIPAR DE ATIVIDADES
DIVULGAÇÃO PROFISSIONAL

PARA

❑ REALIZAR TAREFAS ADMINISTRATIVAS
❑ DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS

CONSENSO E

O plano de estudo É organizado da seguinte maneira:

São dispostos aos estudantes materiais didáticos compostos de apostilas,
livros em PDF, vídeo aulas e aulas presenciais em datas e horas programadas.
Após a aplicação do plano de aula é proposto o estudo extra classe e uma
atividade que deverá ser depositada no ambiente virtual de aprendizagem
indicado pela coordenação do curso.

O sistema de avaliação é medido através de conceito:
A – 9.0 a 10.0
B – 8.0 a 8.9
C- 7.0 a 7.9
D – 6.0 a 6.9
I – Insuficiente

O estudante deverá cumprir com as atividades e ter frequência de no mínimo
75% para atingir o coeficiente de aprovação, sem o prejuízo de eventuais
adições pedagógicas que visem a qualidade de formação.

Os estudantes contarão com apoio de tutor especializado para

acompanhamento de suas atividades e estudos extra classe
(ambiente virtual). Os tutores trabalham em conjunto com os
professores organizando, lançando e publicando os conceitos/notas
das atividades desenvolvida pelo discente.

O aluno para ingresso no programa deverá possuir os seguintes
requisitos, a saber:

•

*Ser graduado em Programa reconhecidos pelo MEC
(apresentar diploma que comprovem a titulação);

•

Juntar documentação exigida para matricula;

•

Possuir currículo lattes atualizado;

•

Assinar o contrato de curso concordando com as
condições descritas;
*Para formação substitui-se o primeiro item
por certificado de Ens. Médio.

Um número máximo de 14 candidatos será admitido.

As inscrições para participação no Programa de Especialização em
Psicanálise estarão abertas a partir do dia 15 de setembro de 2020
através do site www.unilogos.org

24 meses

INSCRIÇÃO R$ 150,00
MENSAL R$ 350,00 (24 parcelas)

Composto de Especialistas, Mestres ou Doutores com
experiência e abalizada formação acadêmica

Diretor Acadêmico: Prof. Dr. Gabriel César Dias Lopes, Ph.D
CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/5261828712554239
Correio eletrônico: contact@unilogos.org

Credenciamento:
Clique aqui e veja o credenciamento:
https://unilogos.org/sobre/credenciamento/

Filiação:
INQAAHE - International Network for Quality Assurance
Agencies in Higher Education
(https://www.inqaahe.org/associate-members-list?page=3)
Acreditação Internacional:
AADP – American Association of Drugless Practitioners.
O Conselho de Certificação e Acreditação da American Association of Drugless
Practitioners foi estabelecido em 1990. A AADP dedica-se a promover uma
imagem profissional aprimorada e prestígio entre os praticantes de terapias e
metodologias tradicionais e não tradicionais.
O corpo de membros nacionais e internacionais da AADP, com mais de 21.000
membros, é formado por médicos (MDs), NDs, DCs, OMDs, PhDs, doutores,
enfermeiros, técnicos de saúde e outros profissionais “sem drogas”. A AADP não
atende apenas a um campo ou praticante, mas une todos os profissionais de
saúde. Como os benefícios de outras organizações estão limitados a descontos
educacionais, descontos em aluguel de carros e seminários, os benefícios da
AADP podem ajudar a promover você e sua prática.
Escolas e escolas holísticas tradicionais e não tradicionais sugeriram aos seus
graduados que se tornassem certificados. A AADP é reconhecida por muitas
escolas e faculdades holísticas.
Acreditação – AADP #46243909

Reconhecimento Nacional:
Curso reconhecido pelo MEC – Ministério da Educação do Brasil.

1. City University (UC) através do Certificado nº C014 CU-SAU.

A UC e a é totalmente autorizada e reconhecida pelo Ministério da
Educação Juventude e Esporte e recebeu o credenciamento
(Acreditação) pelo Comitê de Credenciamento do Camboja (ACC)
número 0128-13021. O ACC é o único órgão oficial de
credenciamento para universidades reconhecidas publicamente no
Camboja. O ACC também é reconhecida pelo Conselho de Acreditação
do Ensino Superior nos Estados Unidos (CHEA).
Além disso, a UC é reconhecida mundialmente pela Associação
Internacional de Universidades (IAU) e pela UNESCO.
2. Sastra Angkor University através do Certificado nº C014 CU-SAU
S.A.U. – Sastra Angkor University, é oficial e totalmente reconhecida e
licenciada como uma “Universidade plena” pelo Governo Real do
Camboja sob a Licença nº 1496 SCN; também esta registrada e
acreditada no Ministério do Trabalho e Treinamento Vocacional e
Ministério do Interior, Governo Real do Camboja em 18 de setembro
de 2013, oferece cursos em Negócios, Economia, Educação,
Psicologia, Engenharia, Computação e TI, etc. Graduação,
Especialização, BBA, MBA, PhD e Pós-Doutorado
Os dados de Reconhecimento poder ser visualizados:
https://www.unilogos.education/academiccooperation
https://unilogos.org/sobre/credenciamento/

1. RG
2. CPF
3. Comprovante de Residência
4. Certidão de Nasc. ou Casamento
5. Certificado e Histórico de Graduação ou
Ens. médio
6. Ficha de Matrícula
7. Contrato de Curso

GRUPO EDUCACIONAL UNILOGOS®

GRUPO EDUCACIONAL UNILOGOS®

Rua Doutor José Mendonça Clark 90
(Sala 604) Primus Offices Teresópolis,
RJ

Av. Getúlio Vargas, 644 - Coqueiro,
Manhuaçu - MG, 36900-000
(Unicesumar)

Fone: (21) 99156-3638

A equipe administrativa deste programa será realizada pelo
Grupo Educacional Unilogos®, uma empresa Brasileira
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) nº
08.109.895/0001-09 e a Relação tributária será realizada
pelo CNPJ de Nº 33.328.861/0001-52
Nota: A empresa citada é contratada para a gestão
administrativa e financeira do programa não se estendendo
a mesma qualquer atribuição de relação contratual ou de
consumo.
Este programa de curso será executado exclusivamente pela
FABIC em conformidade com a Nota técnica 388
2013/2015 do MEC.
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