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MÓDULO 

 
EMENTA DO MÓDULO ASSUNTO 

 
DATA 

 
DOCENTE 

I 
 Psicopatologia na 
Contemporaneidade  
 
 

Conceito e história da 
psicopatologia; Conceito de 
normal e patológico; A 
Classificação Internacional de 
Doenças e o Manual Estatístico dos 
Transtornos Mentais.  

• Discussão sobre os 
conceitosde Normal e 
Patológico; 

• Os CIDs eDSMs; 
• Discussão sobre classificação e 

diagnóstico das doenças 
mentais. 

• Novas formas de subjetivação. 

12 a 15/09/2022 M.a Andréa Tenório 
Diniz Gonçalves 

II 
Neuroses 

As estruturas psicanaliticas e os 
tipos clínicos. 

• Constituição Psíquica; 
• Neurose, Psicose e 

Perversão; 
• Histeria, neurose obsessiva 

e fobia. 

19 a 22/09/2022 
 

M.a Andréa Tenório 
Diniz Gonçalves 

III 
Função Paterna na 

Contemporaneidade 

A teoria dos discursos, o discurso 
do capitalista e seus efeitos no 
individual e no coletivo.  
 
 

• Sintoma – out; 
• Clínica dos atos; 
• Compulsões; 
• Vícios;  
• Automutilação; 
• Psiquiatria: Transtorno 

Boderline: caracterização e 
tratamento. 

26 a 29/09/2022 
 
 

Esp. Sônia Raquel 
Oliveira  e 
Francisco 
Medauar 



IV  
 

Anorexia e 
Bulemia 

Aprofundamento teórico-clínico das 
particularidades das anorexias e 
bulimias.  

Distinção discursiva sobre os 
transtornos alimentares para a 
psicopatologia médico psiquiátrica e 
psicanalítica. Articulação entre as 
formas de manifestação do mal-estar 
na atualidade, os novos sintomas, e o 
mestre discursivo contemporâneo. 
Transtornos alimentares e pulsões: os 
destinos da satisfação. Anorexias e 
bulimias: do Outro ao Um. A posição 
anoréxica. Contingências de 
desencadeamento da anorexia. 

 

03 a 
06/10/2022 

Dr. Rogério Barros 

V 
Depressão: um 
sintoma social? 

Conceito psicanalítico: 
depressões,depressividade e 
posição subjetiva nas depressões. 
Discussão das diferentes cenas 
das depressões. Contextualização 
dos problemas do humor face ao 
discurso do capitalista. 
Articulação do suicídio e das 
depressões 

• Luto e Melancolia; 
• Abordagem psiquiátrica: CID 10; 

DSM5; 
• Psicofarmacologia. 
• Da melancolia à atualidade das 

depressões.  
• Depressões: da infância à velhice.  
• Depressão: um sintoma social? 
• Suicídio e depressões: ato ou 

escolha? 

17 a 
20/10/2022 

Drª Leila Pinto e 
Francisco Medauar 

VI 
Toxicomanias 

Abordagem da relação sujeito-
droga. Especificidade do prazer no 
uso de drogas e o gozo nas 
toxicomanias. Medicalização e uso 
de drogas na contemporaneidade. 
Direção do tratamento: psicanálise 
e política de redução de danos.  
 

 

• Aspectos históricos e 

socioantropológicos do consumo 

de drogas. 

• Biopolítica e consumo de drogas: 

aspectos clínicos, éticos e político. 

• As toxicomanias e as estruturas 

clínicas freudianas. 

• Toxicomanias, psicanálise e 

redução de danos  

 

24 a 27/10/2022 Drª Leila Pinto 



VII 
Transtorno 

dos Espectros 
do Autismo 

Definição do autismo e seus 
espectros, principais hipóteses 

causais e tratamentos. 

• TEA; 
• Aspger; 
• Neurônios emespelho; 
• indicadores de risco para oTEA. 

31/10 a 03/11/2022 M.a Andréa Tenório 
Diniz Gonçalves 

VIII 
Adolescência e 

contemporaneid
ade 

Psicopatologia a partir dos 
transtornos citados para 
adolescentes no Código 
internacional de Doenças Mentais 
CID 11. 

 

• Transformações da Puberdade e 
Passagem Adolescente; 

• Teoria de Freud e Lacan sobre a 
Adolescência; 

• Função do Pai e Adolescência; 

• Análise crítica sobre a noção de 
Psicopatologia a partir dos 
transtornos citados para 
adolescentes no Código 
Internacional de Doenças Mentais 
/ CID  

 

 

07 a 
10/11/2022 

Esp. Sônia Raquel 
Oliveira 

IX 
Psicanálise e 
sexualidade na 
contemporaneidade. 

 

Definição da sexualidade em uma 
perspectiva psicanalítica.  

 

• A sexualidade nos tempos de 
Freud 

• A sexualidade para a psicanálise 
• Do Édipo a sexuação. 
• A sexualidade hoje: 
• O discurso capitalista e os efeitos 

na sexualidade 
• O paradigma trans: uma leitura 

psicanalítica 

 

21 a 
24/11/2022 

Esp. Júlia Solano 

X 
Psicose e Perversões 

De Clínica e teoria psicanalíticas da 
Psicose e das Perversões e 
abordagem psiquiátrica das 
psicoses. 

• Teorias freudianas e lacanianas da 
Psicose e da Perversão. 

• Manejo psiquiátrico da Psicose. 
• Psicofarmacologia. 

05 a 
08/12/2022 

M.e Francisco 
Medauar e Leila 

Pinto 
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Andréa Tenório Diniz Gonçalves Psicóloga, mestre, doutoranda. 

Francisco José Medaua Albuquerque Filho. Médico, mestre. 

Júlia Solano Psicóloga, especialista, mestranda. 

Leila Pinto Oliveira Psicóloga, doutora. 

Rogério Barros Psicólogo, doutor. 

Sônia Raquel da Conceição Oliveira Psicóloga, especialista. 


