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O curso de Formação em
Psicanálise no Instituto
D’Alma tem como objetivo
desenvolver a escuta
psicanalítica através da
transmissão teórico-prática em
sua especificidade baseada nos
três elementos fundamentais
postulados por Sigmund Freud:

OBJETIVO & ABORDAGEM

Análise pessoal;
Supervisão;
Estudo crítico da teoria 

psicanalítica;

O curso visa a pluralidade
curricular, sustentada pela
ideia de promover o estudo
crítico dos conceitos da teoria
freudiana bem como de
possibilitar o compartilhamento
de saberes e de experiências de
diversos autores psicanalistas
e filósofos que refletem sobre
questões endereçadas a
psicanálise contemporânea e
dialogam com os conceitos
básicos caros à teoria
psicanalítica clássica.

A proposta de integração do
estudo de diversos teóricos e
suas práticas desconstrói a ideia
de uma identidade clínica rígida,
fixada em correntes, linhas e
dogmas, o que permite o
enriquecimento e a
potencialização da atuação do
profissional que se forma
conosco.

ALGUNS DO AUTORES
ABORDADOS NO CURSO

Sigmund Freud; Melanie Klein;
Donald Winnicott; Jacques
Lacan; Wilhelm Reich; Carl
Gustav Jung; Michel Foucault;
Judith Butler; Frantz Fanon;
Paul B. Preciado; Lélia
Gonzalez; Gilles Deleuze;
James Hillman; Walter
Benjamin; entre outros.



Dessa forma, proporcionamos a
formação de profissionais
capacitados teoricamente com
uma ampla visão dos grandes
contribuintes da Psicanálise.

No Instituto D’Alma, ao longo
de sua formação, o aluno terá
disciplinas ministradas por
diversos professores
especialistas em cada assunto,
o que possibilita a
pluralidade de perspectivas,
narrativas e abordagens
didáticas que nós tanto
valorizamos.

VANTAGENS DE SER ALUNO
D'ALMA

Alunos D'Alma poderão
estagiar no próprio
Instituto, em nossa clínica
social, sem custos
adicionais à mensalidade,
possibilitando assim uma
experiência prática de base
sólida com o acompanhamento
de supervisores clínicos.

O profissional formado no
Instituto D’Alma estará
certificado e bem
preparado para atuar como
psicanalista em todo o
território nacional, em
clínicas e consultórios em
conformidade com as leis
vigentes em nosso país.

Acesso gratuito ou comAcesso gratuito ou com

descontos exclusivos adescontos exclusivos a

diversos eventos ediversos eventos e

palestras do Institutopalestras do Instituto

Diferente de e outras
instituições, aqui você tem aulas
com vários professores de
diversas vertentes da psicanálise
o que amplia seu horizonte como
estudante.



PRÓXIMA TURMA – 
1° SEMESTRE DE 2022

O curso de psicanálise do
Instituto D’Alma acontece em
turmas 100% online com todas
as aulas ao vivo e é indicado
a todos os interessados em
psicanálise e sua prática
clínica.

A próxima turma de Formação
em Psicanálise será às
Quintas-feiras, sempre das
19h às 22h e inicia no dia 10
de março de 2022.*

*Calendário sujeito a alterações de
dia para os próximos semestres, de
acordo com a disponibilidade da
escola, e com o número mínimo e
máximo de alunos por turma.

Ao final de cada semestre o
aluno apresentará um
seminário referente ao módulo
cursado e ao final do último
semestre letivo, o aluno
apresentará o TCC (Trabalho
de Conclusão de Curso), com
orientação institucional.

PRÉ-REQUISITOS

Ensino superior completo ou em
curso
Entrevista online seletiva
(individual e gratuita).
Estar em análise pessoal (No
curso de formação em
psicanálise não está incluída a
análise pessoal. Podemos,
entretanto indicar
profissionais parceiros para
que o aluno entre em análise a
preços acessíveis durante a
formação, visto que este é um
percurso que levanta conteúdo
emocional e portanto requer que
o aluno esteja também engajado
em seu próprio processo. Assim
como exige a profissão de
psicanalista.)

O Curso temO Curso tem

duração total deduração total de

30 meses30 meses



PROCESSO SELETIVO

ETAPA 1:

Entrevista online individual
com a Diretoria Acadêmica e
Coordenação Pedagógica do
Instituto (gratuita e
online).

ETAPA 2:

Realização e pagamento da
matrícula dos candidatos
aprovados na etapa acima.

INVESTIMENTO

Matrícula: R$ 200,00
Mensalidade: 30 x R$720,00

Acesse nosso site
www.institutodalma.com.br,
entre em contato via
whatsapp pelo número 11
96327-1726 ou, se preferir,
envie um e-mail para:
secretaria@institutodalma.c
om.br

Marque a suaMarque a sua

entrevista seletivaentrevista seletiva

gratuita agoragratuita agora

mesmo!mesmo!



MATRIZ CURRICULAR

História da psicanálise

As duas hipóteses fundamentais da psicanáise

Mecanismos de defesa

Sonhos

Chistes / Ato falho

Desenvolvimento psicossexual

Complexo de Édipo / Castração

Narcisismo

Teoria das Neuroses

Visão da Obra freudiana

Campo Freudiano

Psicopatologia I

Psicopatologia II

Psicofarmacologia

Sexualidade I

Psicanálise no Contemporâneo



Sexualidade II

Melanie Klein I

Melanie Klein II

Ego, Consciência e Inconsciente Pessoal

Jung vida e obra

A psique conforme Jung

Donald W. Winnicott  I

Complexos: Materno e Paterno

Inconsciente Coletivo e Arquétipos

Sombras e Persona

Anima e Animus

Self, Processo de individualização e Sincronicidade

Clinica Psicanalítica I

Clinica Psicanalítica II

Jaques Lacan I

Jaques Lacan II

Jaques Lacan III

Estagio Supervisionado

Atividades Complementares


