PÓS-GRADUAÇÃO LATO-SENSU EM
PSICOLOGIA ANALÍTICA E O SUJEITO CONTEMPORÂNEO

Disciplinas
Tema: Carl Gustav Jung e o desenvolvimento da psicologia analítica

Carl Gustav Jung: Trajetória
Aula inaugural

Psicologia Analítica e neurociência, encontros
A expressão artística e a Psicologia Analítica – Nise da Silveira

Os diálogos com a Literatura na obra de Carl Gustav Jung - Fausto de Goethe/O mal

A contribuição de mulheres Analistas na obra de Carl Gustav Jung (Emma, Spielrein, Wolf)

Os diálogos com a Antropologia na obra de Carl Gustav Jung

Os diálogos com a Filosofia na obra de Carl Gustav Jung - Nietzsche e Schopenhauer
Os diálogos da Psicanálise com a Psicologia Analítica – Freud, o homem e seus conceitos
Metodologia – Formas de estudar, fichamento, resumo e resenha
Trabalho da disciplina – Resenha de uma lauda de uma das aulas da disciplina
Tema: Carl Gustav Jung e a Psicologia Analítica – Conceitos
O Inconsciente, de Freud a Jung – Arquétipo

Arquétipo e mitologia Clássica

Inconsciente pessoal e coletivo, diferenças

Mitologias e epistemologias afro-ameríndias

Mitologia clássica e Psicologia Analítica

Contos de fadas: Leitura arquetípica

As relações Ego-Self e o sujeito contemporâneo

Ego-persona-sombra e suas representações nas redes sociais

Os conceitos de sombra pessoal e coletiva e as relações com o sujeito contemporâneo

Os conceitos de Anima e Animus, um olhar contemporâneo

O conceito de Tipos Psicológicos e a contemporaneidade

O envelhecer e o conceito de metanoia na Psicologia Analítica

O conceito de Individuação, um olhar sobre o sujeito contemporâneo

O conceito de complexo na Psicologia Analítica

O conceito de alquimia e o setting terapêutico
Trabalho da disciplina – Fichamento de um livro de Carl Gustav Jung

Tema: A psicologia analítica e o sujeito do século XXI

A psique do sujeito contemporâneo, neoliberalismo e subjetividades: Foucault, Baumann,
Lipovetsky, Byung-Chul Han

Psicanálise/Psicologia Analítica e as demandas do século XXI
A imaginação ativa – a impossibilidade de imaginar em um mundo em que as imagens são
o excesso

Complexos culturais, uma visão crítica da teoria junguiana

A complexidade brasileira e a Psicologia Analítica

Temas contemporâneos do cinema e a Psicologia Analítica, o real x ficção
Metodologia – O Artigo Científico

A arte contemporânea e a psique do sujeito do século XXI

A totalidade: O ser biológico, social e espiritual
Jung e a religião – Resposta a Jó e a contemporaneidade
O conceito de psicossomática na Psicologia analítica

Trabalho da Disciplina - Primeira escrita do artigo de conclusão de curso (ACC)

Tema: A psicoterapia na prática

Psicopatologia e a prática da psicoterapia
Análise de sonhos no setting terapêutico I – símbolos

Os conceitos de Anima e Animus e a diversidade de gênero

A prática profissional da psicoterapia, marketing, legislação e ética
Análise de sonhos no setting terapêutico – a prática II

Introdução a psicogênese das doenças mentais

As mulheres na mitologia e as possibilidades na Clínica

A transferência e a contratransferência na clínica junguiana
Trabalho da disciplina – Segunda escrita do ACC

Tema: A psicoterapia na prática II

As redes sociais e a constelação de complexos, polarização

Expressões artísticas e o sujeito analisando

A arte literária como ferramenta no setting terapêutico

A clínica junguiana, a cura para além da fala

Revisão de conceitos junguianos à luz do sujeito contemporâneo
A revisão pós junguiana – O que mudou na clínica
Os usos e desusos da Mitologia na Clínica
A criança na clínica junguiana – O desenvolvimento da personalidade

Tipos psicológicos II: Os tipos e a clínica

A Psicologia Analítica e a prática pedagógica
Apresentação de artigo – Trabalho de Conclusão de Curso - TCC

Disciplinas complementares

Supervisão de casos
Professores responsáveis: Andréa Alencar e Analistas do CEJAA

- CARGA HORÁRIA
A carga horária do Curso de Especialização em Psicologia Analítica será de 404 horas ou de
504 horas, no caso de o aluno optar pela complementaridade da formação, acrescentando a
Disciplina suplementar Supervisão de casos à sua formação.

- DURAÇÃO
12 meses, oferecido no formato presencial ou on-line (zoom e plataforma Moodle), que acontece
em uma sexta e um sábado, duas vezes a cada mês. Sextas, das 17h30 às 21h, e sábados, das 9hs
às 17h40

- SELEÇÃO

Realizada pela coordenação acadêmica, através da análise da titulação e do curriculum
dos candidatos, sendo o principal critério que o aluno seja portador de diploma de curso superior,
devidamente reconhecido pelo MEC

- INVESTIMENTO

Matrícula: R$135,00

Inscrições até 30/05:
20% de desconto
Anuidade: R$4.776,00
Ou 12 X R$398,00

Inscrições até 30/06:
10% de desconto
Anuidade: R$5.158,08
Ou 12 X R$429,84

Inscrições a partir do dia 01/07
Anuidade: R$5.731,20
Ou 12 X R$477,60

Ao final inserir formulário para inscrições

