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SBPSP e Fepal promovem encontro sobre
dilemas da infância e da adolescência
O XXXVI Encontro Inter-Regional de Psicanálise de Criança e

Adolescente da FEPAL acontecerá na SBPSP nos dias 5 e 6 de

outubro, com o tema “Dilemas da infância e da adolescência:

identificação e gênero”. O encontro propõe uma discussão sobre a

condição humana de identificar-se, manter-se em continuidade

consigo e discriminar-se do outro; e um olhar psicanalítico para a

construção da subjetividade e do desenvolvimento psíquico, diante

dos impactos da contemporaneidade.

Inscrições: clique aqui

SBPSP e USP: Espaços de psicanálise em fruição
A Diretoria Científica da SBPSP e o Laboratório de Psicanálise e

Análise do Discurso - Lapsi/PSA da USP organizam o  I Encontro

Instituto de Psicologia USP e Sociedade Brasileira de Psicanálise de

São Paulo: “Espaços de psicanálise em fruição”. O evento, aberto

ao público e gratuito, será nos dias 25 e 26 de outubro, no

auditório Carolina Bori (IP-USP). Segundo a diretora científica da

SBPSP, Silvana Rea, pretende-se estimular a interlocução entre as

duas instituições, sobre as diferentes perspectivas teórico-clínicas

do campo psicanalítico, abordando temas como violência, amor,

melancolia, saúde pública, transmissão e pesquisa em psicanálise. 

Inscrições e programação: clique aqui
 

Encontro em Paraty: diálogos com a cidade
Nos dias 2 e 3 de novembro, Paraty, cenário histórico brasileiro,

será palco de diálogos envolvendo temas importantes de sua

complexidade: terra de múltiplas etnias que narram de forma viva

as tramas do ser humano e social brasileiro. A SPRJ propõe um

diálogo da psicanálise com esses diversos aspectos, para a

compreensão dos conflitos que fazem parte da vida da cidade.

Evento aberto e gratuito. Inscrições a partir de 15 de outubro.

Informações: encontropsicanaliticoparaty@gmail.com

SPRJ realiza Jornada sobre Adolescência 

A IX Jornada sobre adolescência: a complexa tarefa de crescer

acontecerá nos dias 19 e 20 de outubro, aberta ao público. No

programa a discussão sobre temas da atualidade como bullyng,

cutting, self-injury e suicídio, sexualidade na adolescência,

anorexia nervosa. As inscrições estão abertas e os valores são

diferenciados para profissionais e estudantes. Membros e

candidatos da SPRJ são isentos de taxa de inscrição. 

Mais informações, acesse o site clicando aqui

Ciclo Psicose parte I na SBPRJ
No dia 25 de outubro, o Ciclo Psicose organizado pela SBPRJ

contará com apresentações dos psicanalistas Sergio Almeida, com

o tema “O fenômeno psicótico essencial”; Fernando Coutinho, com

“Duas abordagens da psicose no ensino de Jacques Lacan”, e Maria

Inês Escosteguy Carneiro, com a discussão sobre “Somos todos

psicóticos?”. O evento acontecerá na sede da SBPRJ, a partir de 21

horas. Para o público externo serão cobradas inscrições no valor

de R$20,00.

Informações: clique aqui

Psicanálise & Cinema: debate sobre Henry
James e  

Na edição Psicanálise & Cinema de 26 de outubro, às 19h, A SBPRJ

apresentará o filme  . Com duração de 2h10m, esse

filme nunca foi lançado em circuito comercial no Brasil. Na

sequência haverá debate sobre a película com a convidada Marcela

Oliveira, professora de Filosofia e de cursos livres de Literatura da

PUC-RJ, e coordenação de Luiz Fernando Gallego, da SBPRJ. 

Informações: clique aqui

SPPA discute vulnerabilidade social
Nos dias 18 e 19 de outubro será realizado o I Simpósio de

Vulnerabilidade Social e Psicanálise da SPPA. O evento receberá,

como convidada especial, a psicóloga Carmen Rodríguez,

consultora da Unicef no Uruguai. Carmen e outros convidados da

comunidade acadêmica debaterão com psicanalistas da SPPA e o

público as questões atuais que permeiam a cultura da

desigualdade, suas implicações na infância, seu enfrentamento

por meio da arte, entre outros tópicos.

Mais informações: clique aqui

Comemoração dos 55 anos da SPPA
Em homenagem ao seu 55º aniversário e aos 25 anos da Revista,

a SPPA realizará uma atividade comemorativa no dia 26 de

outubro com o painel "O sujeito contemporâneo - entre o público

e o privado". Como convidados, os psicanalistas Cláudio Eizirik e

César Brito, da SPPA; o historiador Francisco Marshall (UFRGS); o

biólogo José Roberto Goldim (PUC-RS) e o professor de filosofia

Felipe Gonçalves Silva (UFRGS). A evento, aberto ao público e

gratuito, será no Teatro Unisinos, a partir das 19h.

Inscrições: comunicacao@sppa.org.br 

Mais informações: clique aqui

Jornada de Psicanálise e Encontro de Psicanálise
da Criança e do Adolescente 

“O Estranho: as subversões do Inconsciente” é o tema da XXIII

Jornada de Psicanálise que Sociedade Psicanalítica do Recife

realizará nos dias 9 e 10 de novembro, no Mar Hotel Recife. Na

mesma data ocorrerá também o XIX Encontro de Psicanálise da

Criança e do Adolescente. 

Inscrições: clique aqui

Encontro da ABC no Nordeste abordará aspectos
regionais da psicanálise 

Com o tema “Inquietante formação: força e fragilidade da

psicanálise no Nordeste”, a Associação Brasileira dos Candidatos

promoverá o Regional ABC Nordeste na SPRPE no dia 8 de

novembro. Será uma oportunidade de candidatos da região

trocarem experiências sobre a formação psicanalítica com colegas

de outras regiões do País.

Inscrições: clique aqui

Brasília recebe Silvana Rea para conversa sobre
o sujeito e a cultura 

A diretora científica da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São

Paulo (SBPSP), Silvana Rea, estará em Brasília nos dias 19 e 20 de

outubro para atividades científica e clínica com os membros e

candidatos da SPBsb. Na sexta 19, Silvana falará sobre “A

construção do sujeito e a psicanálise: dimensões psíquicas e

culturais”. No sábado 20, seminário clínico sobre “Bastidores de

uma análise: expressionismo e clínica psicanalítica”. A atividade é

exclusiva para membros da SPBsb e do Instituto de Psicanálise. 

Mais informações: clique aqui 
 

Leopold Nosek lança na SBPdePA 
 

A Sexta Cultural da SBPdePA do dia 5 de outubro, às 18h, terá a

presença do psicanalista Leopold Nosek, analista didata da SBPSP,

para o lançamento de seu livro  . Os

colegas estão convidados a um diálogo com Nosek sobre as

questões que envolvem a clínica psicanalítica, evocando os

desafios para o ofício da profissão. O evento terá comentários da

presidente da Associação dos Membros do Instituto da SBPdePA,

Aline Silva, sob coordenação de Luciana Saraiva Schmal.

Acesse o link do evento clicando aqui

Roda de Conversa sobre a estranheza da pulsão
de morte 
A próxima Roda de Conversa da SBPdePA será no dia 25 de

outubro com o tema “A estranheza da pulsão de morte: visões e

revisões”. Será aberto um espaço de ligação entre ideias diferentes

sobre o mesmo conceito, de um lado pensado como um jogo de

forças entre representação e afeto; de outro, uma existência

psicossomática vivida e significada nas relações humanas (de si

mesmo ou do indivíduo com o ambiente). O debate contará com os

psicanalistas Ignácio Paim e Celso Halperin, sob coordenação de

Laura Ward da Rosa.

Acesse o ink do evento clicando aqui

Posse do novo Conselho Diretor
A nova diretoria da SBPRP (2018-2020) tomou posse em setembro,

na 13º gestão desde que a SBPRP se tornou associação vinculada à

IPA, em 1993. Durante esses anos, diversos colegas se

empenharam em possibilitar à SBPRP realizar sua missão principal:

promover o estudo e desenvolvimento da psicanálise, a partir de

um padrão IPA de formação de profissionais envolvidos com o

conhecimento da complexidade de ser humano. A nova presidente,

Silvana Vassimon, disse que pretende colaborar, junto com o

Conselho Diretor, para que cada um “faça o melhor som de seu

instrumento e todos toquem juntos e razoavelmente afinados”.

Acesse o blog da SBPRP clicando aqui

100 anos de Bergman
Em comemoração ao aniversário de 100 anos de Ingmar Bergman, a

SBPRP realizará no dia 5 de outubro o evento “Conversando sobre o

filme  ”. Contará com a presença do psiquiatra e psicanalista

Raul Hartke (SBPdePA) e de Helen Beltrame-Lineé, graduada em

Direito pela USP e em Cinema pela Sorbonne Nouvelle em Paris, ex-

diretora da Fundação Bergman Center na Suécia. Um texto-

homenagem de Luciano Bonfante (SBPRP) a Bergman destaca uma

das marcas do cineasta: o uso de close-ups, o movimento de

câmera de aproximação, em um plano, de um único objeto.

Para se inscrever, clique aqui

APERJ realiza grupo de estudos de Filosofia
A APERJ promove o curso “Pensamento e Cultura no Tropicalismo

Brasileiro” com o professor de filosofia da PUC-Rio, Pedro Duarte.

O grupo de estudos vem funcionando desde 6 de março e vai até

27 de novembro. Conhecido pelas músicas de Caetano Veloso,

Gilberto Gil e outros, o Tropicalismo envolveu diversas formas de

arte e encarnou também uma filosofia. Expressou-se na

contestação politicamente rebelde diante da ditadura, na evolução

musical de vanguarda a partir da bossa nova e na atualização

cosmopolita do modernismo na cultura. O movimento, que pensou

o Brasil de uma forma nova entre 1967 e 1968, completa 50 anos.

Seus desafios, porém, permanecem atuais.

Para mais informações, clique aqui

Encontro sobre novas configurações familiares
atrai público expressivo
A Sociedade Psicanalítica de Mato Grosso do Sul realizou nos dias

24 e 25 de agosto o Encontro Preparatório para o 32° Congresso

Fepal, no auditório da Unimed. O evento contou com o apoio da

Febrapsi e da Fepal, em torno do tema "Novas configurações

familiares". Teve a participação das psicanalistas Ana Rosa

Trachtenberg, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto

Alegre, e Mónica Vorchheimer, da Associação Psicanalítica de

Buenos Aires. A palestra de abertura teve grande número de

inscrições e presença do público externo.

Acesse o link clicando aqui

Bar Freud
No dia 20 de setembro, o filósofo Márcio Luís da Costa e o

psicanalista Paulo Márcio Bacha conversaram com público sobre o

tema "O que nos une" no Bar Barô. Esse evento, conhecido como

Bar Freud, está se tornando uma tradição da SPMS e ocorre

semestralmente.

SBPMG realiza exercícios clínicos em
psicanálise
O Grupo de Estudos “Exercícios clínicos em psicanálise” da SBPMG

reúne-se mensalmente, com o objetivo de discutir e refletir o

material clínico apresentado por um profissional. Os fragmentos

clínicos são apresentados aos poucos, de forma a possibilitar ao

grupo “sonhar” os movimentos que ocorrem na dupla analítica a

cada momento. Essa experiência oferece ao profissional a

possibilidade de identificar as teorias implícitas em sua

abordagem e uma maior compreensão da dinâmica envolvida,

favorecendo maior desenvolvimento teórico-técnico.

Mais informação e inscrições: clique aqui

Curso de Introdução à Psicoterapia
Psicanalítica infantil
A Sociedade Brasileira de Psicanálise de Minas Gerais oferece o

“Curso de introdução à psicoterapia psicanalítica infantil” todas

as quintas-feiras, de agosto a novembro, das 19h30 às 21h. São

ao todo 14 aulas. Conheça os temas abordados no curso, valor,

público e outras informações clicando aqui

GEPG e Febrapsi promovem debate sobre O
Estranho – Inconfidências
A Febrapsi e o GEPG promoverão uma atividade conjunta nos dias

19 e 20 de outubro, em Goiânia, com o objetivo de trabalhar a

temática do próximo Congresso Brasileiro de Psicanálise, que

ocorrerá em Belo Horizonte, de 19 a 22 de junho de 2019. A

programação prevê discussões sobre a clínica e suas estranhas

inconfidências, confidências em tempos de novas constelações

psíquicas e o mal-estar na cultura da indiferença. As inscrições

têm valores diferenciados para membros e candidatos do GEPG,

estudantes e profissionais.

Clique aqui para realizar sua inscrição.

Ainda existe esse tal de Complexo de Édipo?
O Grupo de Estudos Psicanalíticos de Campinas realizará no dia

20 de outubro o encontro “Psicanálise: difusão e movimento –

Ainda existe esse tal de Complexo de Édipo?”. Psicanalistas do

GEPCampinas e professores da UNIFAE desenvolverão os temas:

“Complexo de Édipo: de onde veio isso?”, “Da batalha à desilusão

edipiana: vê só que cilada o amor de armou”, “Édipo e o

complexo fraterno”, “Podemos falar do Complexo de Édipo nas

crianças do espectro autista?”, “Édipo e conhecimento: luta na

encruzilhada”, “A arte revela o Édipo ou o Édipo constrói a arte?”.

Inscrições: clique aqui

Encontro de psicanálise e cultura
Na edição de outubro dos Encontros de psicanálise e cultura, no

próximo dia 5 o GPC exibirá, às 17h30, o filme 

, de Denis Villenueve. Após a apresentação do filme, às

20h30 haverá um debate com a participação de Solange Luiz

Caldas dos Santos, analista didata do GPC e membro efetivo da

SBPSP, e coordenação de Marcelo Loyola Netto, membro efetivo do

GPC e SBPSP.

Mais informações pelo email: secretaria@gpc.org.br 

GPC e UFPR promovem Jornada "Psicanálise em
outros settings"
O Departamento de Atendimento à Comunidade (DAC) do Grupo

Psicanalítico de Curitiba recebe no dia 27 de outubro docentes do

Curso de Psicologia da Universidade Federal do Paraná (UFPR) para

jornada com o tema "Psicanálise em outros settings". Como

convidada do GPC, estará presente a psicanalista Magda Khouri,

que dirige o DAC da SBPSP.

 
Verifique se seu cadastro está atualizado junto à Febrapsi, clique aqui 
Caso não esteja, solicite atualização junto à sua Sociedade ou Grupo

Facebook  |   YouTube 
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