
O Instituto de Estudos 

Psicanalíticos Luís Maia da 

Sociedade Psicanalítica da Paraíba 

(SPP) abre inscrições para os 

Seminários de Psicanálise, que se 

iniciarão em fevereiro de 2022, aos 

sábados, quinzenalmente, das 9h às 11h30 ou  

das 14h às 16h30 a depender da agenda dos(as) 

psicanalistas coordenadores(as).  

O Instituto tem como principal objetivo oferecer 

uma base teórica para candidatos(as) a posterior 

ingresso como sócios(as) da SPP, portanto, não 

equivale a um formação psicanalítica e sim uma 

base teórica introdutória aos que almejam essa 

formação na SPP que poderá ser pleiteada em 

ocasião futura por submissão ao processo 

seletivo para ingresso como sócio(a) em 

formação a ser solicitado posteriormente aos 

dois anos dos Seminários teóricos introdutórios, 

observados as normas institucionais previstas no 

Estatuto e Regimento Interno da SPP. Está 

também aberto àqueles que, sem almejar uma 

formação psicanalítica, estejam interessados no 

estudo da teoria psicanalítica. As condições para 

o ingresso no Instituto são, pois, ser profissional 

de nível superior ou estudante universitário (em 

conclusão de seu curso) e ter o desejo de estudar 

psicanálise.  

Em 2022, cada Seminário durará entre um e dois 

meses, abordando a Obra de Freud: Nascimento 

da psicanálise (uma introdução à obra de Freud)  

(fevereiro e março); Sonhos e Inconsciente 

(abril e maio); Origem da Sexualidade Humana 

(junho e julho); Sexualidade Feminina (agosto); 

Luto e Melancolia (setembro); Técnica 

Psicanalítica (outubro e novembro), Jornada 

Interna do Instituto (dezembro).  

Em 2023, serão estudados autores pós-

freudianos (Melanie Klein, Winnicott, Lacan, 

Laplanche) além de Seminários que envolvem a 

Filosofia e a Clínica Psicanalítica.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

COMO SE INSCREVER:  

- Para o e-mail:  

sociedadepsicanaliticapb@gmail.com, enviar 

carta à Coordenação do Instituto, apresentando 

as razões do pleito.  

- Apresentar Curriculum Vitae (não é preciso 

fazer prova de documentos) em que, sejam 

mencionados, quando houver, itens ligados à 

formação analítica tais como: se está (ou 

esteve) em análise pessoal (duração, nº de 

sessões semanais, analista) ou outras formas de 

psicoterapia; participação em seminários, 

Congressos e Jornadas de Psicanálise 

(conteúdo, direção, duração, instituição); 

prática clínica (especificidade e duração) e 

supervisão (duração, freqüência, supervisor).  

- Pagar a taxa de inscrição no valor de R$60,00, 

através da conta-corrente da Sociedade 

Psicanalítica da Paraíba, Banco do Brasil, 

Agência: 1636-5, conta-corrente: 8274-0 

enviando o comprovante em PDF para o e-mail: 

sociedadepsicanaliticapb@gmail.com   

  



SELEÇÃO  

Os documentos acima citados serão 

analisados e o(a) candidato(a) ao Instituto 

será contatado(a) pela Secretaria da SPP, 

que o convocará a uma entrevista com 

um(a) sócio(a) da SPP. Em seguida, a 

Secretaria o(a) informará sobre o resultado 

de sua avaliação.  

 

INVESTIMENTO MENSAL: R$100,00 - 

valor previsto enquanto o Seminário ocorrer 

na modalidade on-line. O valor para o 

Seminário na modalidade presencial é 

R$180,00 (em ocasião futura ainda não 

prevista).  

 

Inscrições apenas pelo e-mail: 
sociedadepsicanaliticapb@gmail.com 

 

 

 

A Sociedade 

Psicanalítica da 

Paraíba – SPP foi 

fundada em 4 de 

março de 1995, pelos 

oito membros do 

Grupo de Estudos Psicanalíticos 

da Paraíba pertencentes ao 

Círculo Psicanalítico de 

Pernambuco. Sua finalidade é 

promover a formação de 

psicanalistas e desenvolver 

estudos e pesquisas visando ao 

conhecimento, aprofundamento e 

transmissão do saber 

psicanalítico, numa perspectiva 

marcada, desde o início, pela 

pluralidade teórica. 

 

 

 

 

 

 

INSCRIÇÕES ABERTAS 

Seminários do Instituto de 

Estudos Psicanalíticos Luis 

Maia 2022-2023 
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