SOCIEDADE PORTUGUESA
DE PSICANÁLISE

“Intervenção clínica no trauma”
RUI ARAGÃO OLIVEIRA

16 de Janeiro 2019 (Quarta-feira) – 10h
Palácio Sacadura Bote (Edifício III da FPCE-UC) – Sala R/C – COIMBRA
Formação intensiva de seis horas realizada em colaboração pela Sociedade
Portuguesa de Psicanálise e pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da
Educação da universidade de Coimbra (subárea de Psicopatologia e Psicoterapia
Dinâmicas)
NOTA: Inscrições limitadas a 20 participantes, por ordem de chegada
 Objetivos
Este minicurso de 6 horas pretende refletir sobre o conceito de trauma em
Psicanálise, contribuindo para uma compreensão aprofundada do fenómeno
psíquico associado a acontecimentos traumáticos, fornecendo metodologias de
análise para um diagnóstico diferencial, e promover a intervenção terapêutica de
base psicanalítica.
É dirigido a psicólogos com conhecimentos básicos da teoria psicanalítica,
estudantes de mestrado e doutoramento na área psicodinâmica, e outros
profissionais de saúde mental.
 Formador
Prof. Dr. Rui Aragão Oliveira (Psicanalista Titular com funções didáticas da
SPP/IPA, realiza trabalhos de investigação e clínica psicanalítica no âmbito do
trauma e processos de mudança psíquica. Presidente da SPP, Doutorado em
Psicologia Clínica, dirigiu a Revista Portuguesa de Psicanálise e leccionou na
Universidade de Évora e no ISPA).
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 Programa
O fenómeno traumáticos: Evolução conceptual na teoria psicanalítica;
Sintomatologia e diagnóstico diferencial;
A recolha de elementos para a compreensão de base psicanalítica;
Investigação psicanalítica atual e o trauma;
Intervenções psicoterapêuticas (apresentação e discussão clínica).

 Inscrições online (aceder ao link)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewv8Yb6xH6FBKtqO5qB2YrMpyN4r
u51GM5IyhhiVJjtJL4Eg/viewform?c=0&w=1
 Informações
Sociedade Portuguesa de Psicanálise
Secretariado – Inês Marques
Av. da República, 97 – 5ºAndar
1050-190 Lisboa
Tel: 21 797 21 08 / Fax : 21 793 62 24
E-mail: sppsicanalise2013@gmail.com
Website: www.sppsicanalise.pt
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