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O DUPLO: clínica, metapsicologia, literatura
Nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, a Sociedade Brasileira
de Psicanálise de São Paulo realiza, em sua sede, o evento
preparatório para o XXVII Congresso Brasileiro de Psicanálise, que
acontecerá em Belo Horizonte de 19 a 22 de junho de 2019.
Segundo a diretora científica da SBPSP, Silvana Rea, o tema do
evento estabelece um fecundo diálogo com o tema do congresso,
“O estranho: Inconfidências”. 
Na  sexta-feira 30/11  haverá duas oficinas de  discussão clínica
com material anônimo sobre o duplo. No  sábado 1º/11, o diretor
científico da Febrapsi, Ignácio Paim Filho, apresentará o tema do
congresso. Na sequência, as conferências  “Freud e as
configurações do duplo na literatura” e  “Um episódio de
'Unheimliche' na clínica”. 
Informações em sbpsp@sbpsp.org.br

DAC abre inscrição para curso de introdução à
escuta psicanalítica
A Diretoria de Atendimento à Comunidade (DAC) da SBPSP abriu
inscrições para o curso “Introdução à escuta psicanalítica”, cujo
objetivo é iniciar o aluno na construção de uma escuta
psicanalítica, introduzindo o método psicanalítico a partir da
exploração de seus conceitos fundamentais. Com número de
vagas limitado a 25 alunos, as inscrições para seleção irão até 28
de dezembro, com publicação dos resultados em 1º de fevereiro
de 2019. Serão quatro semestres de aulas, ministradas sempre às
sextas-feiras, das 13h às 16h15. O corpo docente integra 22
professores psicanalistas da SBPSP.
Informações e inscrições: clique aqui  ou escreva
para margarete.brito@sbpsp.org.br

Winnicott: contribuições para a clínica
contemporânea
Nos dias 23 e 24 de novembro a Sociedade Psicanalítica do Rio de
Janeiro realizará a II Jornada de Winnicott, quando a clínica
contemporânea será debatida a partir das contribuições desse
autor. Temas como “Pensando sobre as consultas terapêuticas”, “O
cuidado em psicanálise” e “Desafios da clínica” serão discutidos no
evento, que será encerrado com exercício clinico. 
Mais informações clique aqui

Fórum de psicanálise e cinema discute 

No próximo dia 30, o Fórum de Psicanálise e Cinema vai
apresentar e discutir o filme  , do diretor Gerardo
Olivares, produção de 2016. O projeto Fórum de Psicanálise e
Cinema foi idealizado pelos psicanalistas Waldemar Zusman e
Neilton Silva e conta com a parceria da UNIRIO, PROEXC e SPRJ e
participação da museóloga e professora da UNIRIO, Ana Lúcia
Castro, responsável pela pesquisa, divulgação e análise cultural
dos filmes. Os encontros ocorrem sempre às últimas sextas-
feiras do mês, das 18 às 22hs, na Sala Vera Janacopolus/Reitoria
da UNIRIO, na  avenida Pasteur, nº 296, Urca, Rio de Janeiro. A
entrada é franca. 
Para mais informação: forumpsicinema@gmail.com

A arte da psicanálise e a psicanálise da arte em
debate na SBPRJ
De 8 a 10 de novembro a Sociedade Brasileira de Psicanálise do
Rio de Janeiro realizará o evento “A arte da psicanálise e a
psicanálise da arte”, para discutir os seguintes temas: angústia e
humor em Bergman e Woody Allen; depressão com tristeza e
depressão melancólica; inventar aumenta o mundo: reflexões
sobre criatividade; maturescência; o envelhecimento feminino e a
solidão num conto de Clarice Lispector à luz da psicanálise;
núcleos autísticos; tríptico: a vida em cinza; Riobaldo também
envelhece; e, por último, da criatividade às criações: uma viagem
na companhia de Winnicott, Bion, De M'Uzan e Anzieu. O evento
terá participação de psicanalistas da SBPRJ e convidados. 
Mais informações, clique aqui

Revista TRIEB convida para envio de trabalhos 
De A equipe editorial da Revista TRIEB, da Sociedade Brasileira de
Psicanálise do Rio de Janeiro, convida os colegas da psicanálise e
de outras áreas do saber a compartilharem suas ideias, suas
pesquisas, suas experiências profissionais na clínica ou fora dela,
no próximo número, cujo tema será ”Fronteiras”. O prazo para o
envio dos artigos é 15 de novembro de 2018. 
Clique aqui e saiba mais sobre o envio.
 

SPPA comemora 10 anos do Café Literário da
Psicanalítica
A Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre comemora, no dia 13 de
novembro, às 19h30, os 10 anos do Café Literário da Psicanalítica
com o tema “Homo Deus”, de Yuval Harari. O evento é organizado
pela SPPA em parceria com a Livraria Saraiva do Moinhos
Shopping. A conversa será entre João Ricardo Bittencourt, doutor
em Ciências da Comunicação, professor e coordenador do Curso
de Jogos Digitais/Unisinos, e os psicanalistas Juarez Guedes Cruz
(SPPA) e Clarice Kowacs (SPPA), com a coordenação da psicanalista
Maria Regina Limeira Ortiz. A entrada é franca. 
Clique aqui para mais informações.
 

Com sarau, SPPA participa da 64ª Feira do Livro
de Porto Alegre
Será realizada no auditório Barbosa Lessa, no dia 17 de
novembro, às 16h30, a 64ª Feira do Livro de Porto Alegre e o XXI
Ciclo da Revista de Psicanálise da Sociedade Psicanalítica de Porto
Alegre. O evento contará com o Sarau “Leituras que tocam. A
literatura como vivência de encontro com o humano – em nós e
no outro”. O sarau terá a participação e coordenação de
psicanalistas da SPPA. 
Mais informação, clique aqui

Força e fragilidade da psicanálise no Nordeste é
tema de Encontro da ABC 
Com o tema “Inquietante formação: força e fragilidade da
psicanálise no Nordeste”, a Associação Brasileira dos Candidatos
promoverá o Regional ABC Nordeste na Sociedade Psicanalítica do
Recife 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.  Os
candidatos da SPRPE receberão os colegas da Sociedade
Psicanalítica de Fortaleza, que também participarão do evento em
Recife com apresentações e comentários. 
Inscrições: clique aqui

Jornada de Psicanálise discutirá o estranho e as
subversões do inconsciente
“O Estranho: as subversões do Inconsciente” é o tema da XXIII
Jornada de Psicanálise que a 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. A programação está disponível no site.
Inscrições: clique aqui

SPBsb homenageia seus analistas didatas 
Nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, a Diretoria Científica
da Sociedade de Psicanálise de Brasília promoverá uma
homenagem aos seus analistas didatas. Com formato de
exercícios clínicos, o evento será coordenado por quatro dos
didatas mais antigos da Sociedade: Carlos de Almeida Vieira,
Márcio Nunes de Carvalho, Ronaldo Mendes de Oliveira Castro e
Tito Nícias Rodrigues Teixeira da Silva. 
Na sexta 30, após a atividade, será oferecido um coquetel para
brindar o encontro e encerrar as atividades da atual diretoria da
SPBsb, presidida por Roberto Calil Jabur.

SPBsb oferece curso de verão sobre filosofia e
psicanálise 
A Sociedade de Psicanálise de Brasília realizará em janeiro o curso
"Ideias filosóficas: apreensão da realidade psíquica", ministrado
pelo psicanalista e escritor Carlos de Almeida Vieira. Carlos é
analista didata da SPBsb e também membro efetivo da Sociedade
Brasileira de Psicanálise de São Paulo. A programação do curso
será divulgada em breve e poderá ser acessada no site da SPBsb. 
Em breve, inscrições pelo site, clicando aqui

SBPdePA leva a psicanálise ao teatro infantil 
A Diretoria da Comissão de Relações com a Comunidade e o
Núcleo de Infância e Adolescência da Sociedade Brasileira de
Psicanálise de Porto Alegre promovem a atividade "Pais-bebês e a
Brasileira no teatro" em parceria com a Caixa de Elefante Teatro de
Bonecos, com a peça "Cuco: A Linguagem dos Bebês no Teatro". A
peça será encenada no dia 10 de novembro, às 10 horas. Na
ocasião, haverá debate com as psicanalistas Caroline Milman e
Eluza Nardino Enck, sob coordenação de Mayra Lorenzoni, todas
da SBPdePA. 
Mais informação e inscrição: clique aqui

SBPRP sedia Encontro Regional de Candidatos da
Região Sudeste
Nos dias 09 e 10 de novembro, a Sociedade Brasileira de
Psicanálise de Ribeirão Preto - SBPRP sediará o Encontro Regional
da ABC promovido em parceria com candidatos de Campinas,
Curitiba, Ribeirão Preto e São Paulo. O tema escolhido é “A
Psicanálise em formação: clínica, fronteiras, territórios” e tem o
intuito de oferecer oportunidade de se conversar sobre uma
psicanálise que acontece de maneira viva: em contínua formação.
Os eixos temáticos consideram a psicanálise implicada e inserida
em outros contextos da sociedade e pensada por candidatos a
partir de suas experiências na formação psicanalítica. A discussão
tem a importância de focar o desenvolvimento dos analistas em
formação e as novas gerações que conduzirão a instituição
psicanalítica no futuro. 
Clique aqui e confira a programação do evento e inscrição.

A SBPRP e sua poética do coletivo
A Comissão Vetores em Expansão da SBPRP organizou o evento “A
poética do coletivo:   responsabilidade/consciência/pertencimento
institucional”, com o propósito de envolver os membros da
Sociedade e do Instituto na produção de ideias sobre viver o
coletivo na instituição psicanalítica. Esta comissão é fruto de um
movimento iniciado em 2014 para pensar a instituição em sentido
amplo: Quem somos? Para onde vamos? Que valores nos balizam?
Qual nosso ideal de formação? Constitui-se como fórum
permanente de reflexões sobre a vida institucional, buscando
identificar necessidades e obstáculos ao desenvolvimento e propor
novos projetos. É composta por 16 membros de todas as
categorias, incluindo um representante dos membros filiados.

Oficina de Escrita Psicanalítica favorece
experiência criativa
A Oficina de Escrita Psicanalítica da Sociedade Psicanalítica de Mato
Grosso do Sul é um projeto elaborado e dirigido por Leila Tannous
Guimarães, com a proposta de favorecer que os membros
componentes do grupo desenvolvam a escrita em psicanálise. O
projeto iniciou-se com a intenção de desenvolver a escrita que
surgisse para cada integrante do grupo. No contato com o
livro 

, de Eliana Brum, os participantes passaram a elaborar
seus textos, estimulados pela leitura. O grupo escreveu suas
histórias pessoais e atualmente esses textos estão sendo
trabalhados para serem publicados. 
Mais informação, clique aqui

SPMS cria grupo de estudos sobre o
pensamento de Bion
O Grupo de Estudos sobre o Pensamento de Bion foi idealizado
pelo Departamento Científico da SPMS, com o objetivo de
congregar os membros interessados em estudar as ideias
bionianas. Os encontros são mensais. No início de cada semestre,
um livro é eleito e sua leitura organizada a partir do cronograma
estabelecido. Esse grupo também objetiva intercâmbio com
profissionais de outras federadas. Neste ano, recebeu Sandra
Caseiro (SBPRP) e Raul Hartke (SPPA) para revisão de Bion. Esses
colegas trouxeram contribuições importantes e embasamento
para a continuidade do grupo de estudos. 
Clique aqui para mais informações.

Associação dos Candidatos inspira-se no
Congresso da IPA e abre curso sobre Feminino
A Associação de Candidatos da Sociedade Brasileira de Psicanálise
de Minas Gerais está promovendo o curso de Mitologia Feminina
para o público geral. A ideia surgiu a partir do tema “O Feminino”,
escolhido para o 51° Congresso Internacional de Psicanálise da
IPA, que acontecerá em Londres, em julho de 2019. O curso
aborda vários mitos do Ocidente relacionados à mulher e ao
feminino, mostrando como surgiram, o motivo de sua criação e
como evoluíram durante a história da humanidade. Os próximos
encontros serão nos dias 14 e 28 de novembro, com os temas
“Principais símbolos femininos” e “A mulher proibida”. Sempre
das 19h30 às 22h30. 
Clique aqui para mais informações
 

Workshop da SBPMG aborda envelhecimento
A exemplo dos meses anteriores, a Sociedade Brasileira de
Psicanálise de Minas Gerais promove em novembro um workshop
com tema relevante para a sociedade. Para este mês, o assunto
escolhido foi “As contribuições da psicanálise para o
envelhecimento”. Dois experientes psicanalistas tratarão do
tema: Sérgio Kehdy, analista didata da SBPMG, e Marília Botinha,
também analista didata da Sociedade. O workshop acontecerá no
sábado 24, das 8h30 às 12h30. 
Mais informação, clique aqui

Candidatos da SPFOR estarão no Encontro da
ABC Nordeste
Com o tema “Formação: força e fragilidade da psicanálise no
Nordeste”, Recife receberá os candidatos da Sociedade
Psicanalítica de Fortaleza para o Encontro de Candidatos da
Região Nordeste, que será realizado no dia 8 de novembro. Os
candidatos da SPFOR participarão do evento apresentando,
comentando e coordenando trabalhos. O encontro, promovido
pelos candidatos da região Nordeste, recebe o apoio da Sociedade
Psicanalítica de Fortaleza e Sociedade Psicanalítica do Recife, sede
do evento. A diretoria da Associação Brasileira de Candidatos
(ABC) estará presente nas atividades. 
Inscrições: clique aqui

SPFOR discute psicopatologia do
desenvolvimento emocional
O Núcleo de Psicanálise da Infância e Adolescência (NÚPIA) da
SPFOR está promovendo, ao longo deste ano, o primeiro módulo
do curso “Psicanálise e interlocuções no atendimento da criança e
do adolescente”. É dirigido a profissionais e estudantes das áreas
da saúde mental e de outros campos da saúde e educação que
trabalham com crianças e adolescentes. O primeiro encontro
ocorreu no dia 28 de abril, com a condução de Alicia Lisondo,
analista didata da SBPSP. O próximo será ministrado por Ivanise
Ribeiro, analista didata da SPRPE, sobre “Escuta e interpretação na
análise de crianças”, no dia 24 de novembro. 
Inscrições: clique aqui

GEPG promove encontro entre psicanálise e arte
Um final de tarde regado com boa música e um diálogo entre a
psicanalista Kátia Macedo e a artista plástica Clea Costa,
embalado pelos acordes do músico Alexandre Gontijo. O encontro
entre arte e psicanálise está agendado para o dia 9 de novembro,
às 17h00, no Instituto Rizzo, na avenida Cora Coralina, 242, Setor
Sul, Goiânia. 
Inscrições a R$20,00. 
Informações e inscrições: (62) 3225-3316 ou 99442-3723.

Parceria entre GPC e UFP promove debate sobre
psicanálise em outros settings 
O Grupo Psicanalítico de Curitiba, juntamente com o
Departamento do Centro de Atendimento Clínico e Assuntos da
Comunidade (DAC) e o Núcleo Interdisciplinar de Enfrentamento
da Drogadição (NIED) da Universidade Federal do Paraná,
realizaram no dia 27 de outubro a Jornada “Psicanálise em outros
settings”, na sede do GPC. Entre os temas debatidos, a psicanálise
no tratamento das toxicomanias; saúde mental e reflexões sobre
a reforma psiquiátrica; psicanálise a céu aberto; psicanálise e
avaliação psicológica; inspiração, protagonismo e intuição; entre
outros.
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