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Título da Modalidade: Psicoterapia de Adultos na Perspectiva Analítica - Jung 

Local: Clínica Psicológica “Ana Maria Poppovic” – Curso de Psicologia - FaCHS 

Coordenadora do Aprimoramento: Profa. Dra. Ida Elizabeth Cardinalli 

Coordenadora da Modalidade: Profa. Marisa Vicente Catta-Preta 
 

Horário de Supervisão 

6ªf das 09:00hs às 12:00hs 

 

Carga Horária:  - 300 modalidade;   

- 200 serviço;  

- 70 monografia; 

- 30 atividade acadêmico-científica. 

Duração: 13 meses 

Número de Vagas: 8 

Periodicidade: anual 

Público-alvo: psicólogos e médicos psiquiatras 

Modalidade: presencial 

 

Requisitos de Acesso: Todos candidatos que atenderem as exigências 

documentais institucionais serão convidados para participar de entrevistas que 

poderão ocorrer em grupo (numa 1ª fase) e individual (se necessário). 

Os critérios seletivos serão: interesse na abordagem; compromisso para com a 

própria formação; disponibilidade de tempo para os trabalhos e leituras 

demandadas; conhecimento prévio sobre a teoria através de cursos ou grupos de 

estudos; experiência como terapeuta mesmo que na graduação e, fazer ou ter feito 

análise na abordagem analítica.   

 

Introdução e justificativa: 

Os psicólogos que optaram por atuar na abordagem junguiana precisam ter 

conhecimento dos instrumentos que podem ser úteis no processo de atendimento 

clínico como sonhos, uso de recursos expressivos e leitura simbólica corporal.  

Todas essas técnicas necessitam de leituras de Jung e neo-junguianos, mas 

também de treinamento prático para que possam aplicar nos atendimentos aquilo 



que estudaram e compreenderam enquanto conceitos e pesquisa. Para isso, são 

necessários conhecimentos teóricos e experiência prática numa formação 

consistente, com um exercício clínico pautado na ética e nos fundamentos da 

psicologia junguiana. O trabalho com sonhos, por exemplo, é considerado por Jung 

o meio técnico mais eficaz no acesso ao inconsciente, porém nem sempre o aluno 

sabe como tratar esses conteúdos que emergem espontaneamente do inconsciente 

numa linguagem estranha e desconhecida para a consciência.  

Esse aprimoramento tem como objetivo oferecer a práxis clínica na vertente da 

Psicologia Analítica de C. G. Jung, norteando os primeiros atendimentos do 

psicólogo que pretende seguir essa abordagem, possibilitando que possa usar 

adequadamente esses instrumentos terapêuticos como sonhos e recursos 

expressivos, buscando sempre investir no autoconhecimento daquele que se propõe 

a atender clinicamente.  Sabemos que a leitura simbólica do paciente é algo que 

requer treino e uma formação adequada, com supervisão que exige envolvimento e 

comprometimento do aluno com seu processo terapêutico e prática profissional. 

Como é do nosso conhecimento, em geral, os recém-formados na PUC procuram 

pelo aprofundamento reflexivo da prática clínica, ou seja, tanto os ex-alunos da 

FaCHS – PUC-SP quanto de outras instituições de ensino, buscam pela 

oportunidade de oferecerem e exercitarem o atendimento clínico como 

psicoterapeutas, nesse caso, individual para adultos na perspectiva analítica – Jung.  

Também sabemos da relevante representação da PUC-SP no cenário mundial, 

como instituição reconhecida pela substancial carga horária em disciplinas 

obrigatórias e eletivas sobre a teoria de JUNG na graduação e na pós-graduação 

(mestrado e doutorado) ser a única no Brasil, além da reconhecida equipe de 

professores junguianos que a instituição congrega.  

Deste modo, o COGEAE - a Clínica AMP propõe ao seu aluno que possa iniciar 

seus primeiros passos em atendimento clínico de forma segura, sob supervisão e 

indicação de subsídios teóricos adequados, refletindo sobre aspectos que não 

aprofundou na sua graduação, considerando em particular a prática clínica. Assim, 

esse curso oferta uma formação que busca aprimorar de fato o aluno para o 

mercado de trabalho, em um exercício profissional coerente com a abordagem pela 

qual optou e deve seguir de forma ética e consciente.  

 

Objetivo Geral:  

Oferecer ao aprimorando a oportunidade do exercício da prática clínica individual, 

com adultos na perspectiva da psicologia analítica proposta por JUNG, dentro de 



uma clínica escola - Clínica Ana Maria Poppovic PUC-SP, num enfoque 

interdisciplinar. 

Acompanhar, orientar e supervisionar o desenvolvimento da autonomia do 

aprimorando, principalmente no que se refere a atitude ética profissional. 

 

Objetivos específicos: 

Propor uma leitura ao atendimento de adultos baseada na abordagem junguiana; 

Desenvolver o hábito de notações dos atendimentos  

Refletir sobre as atitudes do psicólogo no setting analítico; 

Instrumentalizar e oferecer ferramentas para o manejo clínico cotidiano, a partir da 

vivência particular do aprimorando; 

Ampliar as leituras teóricas que cada atendimento suscitará; 

Compreender a psicoterapia no curso do processo de individuação; 

Realizar relatórios de atendimento diários, semestrais e quando do encerramento; 

Realizar uma monografia de aprimoramento. 

 

Metodologia e Recursos necessários: 

Supervisão semanal dos casos selecionados pelo grupo = supervisora e 

aprimorandos. A supervisão contará com a participação de todos os elementos do 

grupo na reflexão de cada caso apresentado e discutido. A dinâmica relacional, 

transferencial e contra transferencial, perpassará a compreensão de cada 

atendimento sempre com foco na dinâmica psíquica do atendimento. Compartilhar 

com o grupo da supervisão as eventuais pesquisas de assuntos destacados, com 

vistas a ampliar a compreensão dos casos apresentados. 

 

Requisitos de aprovação: 

- Presença de pelo de 75% nas supervisões semanais e 100% nos atendimentos 

clínicos acordados, salvo exceções; 

- Elaboração de um trabalho de conclusão de curso, cujo tema deve estar vinculado 

aos atendimentos realizados e fundamentado na teoria junguiana que será avaliada 

de acordo com o regulamento do aprimoramento. 

Participação na Atividade Acadêmico-Científica em 2019 e 2020. 

 

Certificados concedidos: Será fornecido certificado de aprimoramento 

 

Conteúdo programático: 



Supervisões semanais. 

Discussão de textos de orientação e suporte para atendimento. 

Orientações para a elaboração da monografia. 

 

Cronograma de aulas: conforme o calendário definido pelo regulamento do 

Aprimoramento Clínico-Institucional da Clínica Psicológica “Ana Maria Poppovic” do 

Curso de Psicologia da FaCHS. 
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