EDITAL Nº 198/2017 SEC
Divulga Grupo de Estudos
“Psicanálise e Linguagem”.
O Diretor Geral da Faculdade Campo Real, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por lei, DIVULGA Grupo de Estudos “Psicanálise e Linguagem”

I. IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO DE ESTUDOS
1.1. Tema do grupo de estudos: A linguagem e a constituição do aparelho psíquico na
psicanálise Freud-lacaniana.
1.2. Título do grupo de estudos: Psicanálise e Linguagem.
1.3. Órgão executor: Curso de Psicologia
1.4. Professor Coordenador: Ms. Amanda Marilia Seabra Pereira Leite e Ms. Marcelo de
Oliveira
1.5. Local de realização: Faculdade Campo Real
1.6 Objetivos do grupo de estudos:
Investigar as possíveis e diversas interfaces entre linguagem e psicanálise, buscando
compreender como esta favorece as condições de possibilidade para a construção e a análise do
aparelho psíquico. Para em um segundo momento, examinar o inconsciente como Unheimlich e
produtor de uma satisfação que perpassa a letra e encontra no corpo seu lugar privilegiado.
Objetivos Específicos:
 Demarcar e compreender a relação entre linguagem e economia psíquica.
 Examinar os efeitos do inconsciente estruturado como uma linguagem e
produtor de satisfação.
 Explicar os mecanismos da metáfora e metonímia como processos elementares
da estrutura psíquica.
II. CARACTERÍSTICAS DO GRUPO DE ESTUDOS
2.1 Carga horária total: 30h
2.2 Público-alvo: Acadêmicos matriculados da Campo Real e egressos da instituição.
2.3 Periodicidade:

Semanal.

2.4 Período de funcionamento: Quartas das 16:30 às 18:30
2.5 Número de vagas: 30.
2.6 Taxa de inscrição: Não há.
2.7 Sistema de avaliação:

Ao final de cada semestre o aluno deverá produzir um artigo

científico orientado pelos professores do grupo.
2.8 Metodologia: Leitura comentada e discussão em grupo.
2.9 Cronograma de atividades:
Data
Hora
16/08/2017 – 16:30 – 18:30
29/11/2017 – 16:30 – 18:30

Atividade
Início das atividades do grupo de estudos
Encerramento das atividades do grupo de
estudos

III. Inscrições
Os interessados deverão enviar email para prof_amandaleite@camporeal.edu.br,
informando nome completo, curso e período.
Guarapuava, 17 de agosto de 2017

Profª Patricia Melhem Rosas
Coordenação de Atividades Complementares e Sociais

