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Proposta A equipe 
LAPSO - Laboratório de Estudos em 
Psicanálise e Psicologia Social e 
CRP SP - Conselho Regional de 
Psicologia SP estão oferecendo curso de 
Atualização voltado à compreensão de 
processos grupais e institucionais. , , 

Público-alvo 
É destinado a profissionais de formação 
universitária e que trabalhem em " , 
instituições/organizações de caráter 
público ou privado (psicólogos, médicos, 
educadores, enfermeiros, assistentes 
sociais, fonoaudiólogos, etc). 

Objetívo 
^ o eixo principal do curso será a reflexão 

de como o grupo, recurso privilegiado em 
^ diversas práticas institucionais, pode ser 

um instrumento que permita a 
compreensão dos processos constitutivos 

' da subjetividade e dos processos 
' institucionais. 

Coordenadora do laboratório 
Maria Inês Assumpção Fernandes 
Coordenadora do curso 
Ismênia de Camargo 
Psicólogas do Lapso 
Isabel Cristina Lopes 
Lucila Brandão Gomes < - « 

Os temas 

.... í 

Constituição da subjetividade. 
Processo dialético. ' _ 
Processo grupai segundo Pichon-
Rivière: conceitos de tarefa, ansiedades 
básicas, resistência a mudanças, saúde 
e aprendizagem. 
Conceito de papel, porta-voz, Ecro. 
A concepção de trabalho à luz do 
conceito de tarefa. 
A escola à luz do Ecro Pichoniano. 
Conceito de porta-voz nas instituições 
psiquiátricas. 
instituições e políticas públicas. 

Informações gerais 
• Carga horária: 28 horas 
• Início: 18 de agosto de 1999 
• Término: 6 de outubro de 1999 
• Horário: quartas-feiras, 

das ishoo às i8h30 
• Local: Instituto de Psicologia da"^ 

USP, Bloco B 
Endereço: Prof. Mello Moraes, 1721, 
Cidade Universitária, São Paulo, SP 

• Será fornecido certificado 
• A realização do curso dependerá 

de um número mínimo de 
participantes 

inscrições 
• Telefone para inscrição: 

(11) 818-4365 
• Prazo: de 2 a 13 de agosto de 1999, 

no horário comercial (exceto às 
quintas-feiras) ^ 

• Preço: R$ 186,00 em duas vezes 
• Mais informações pelos telefones: 

(11) 818-4365 e (11) 574-7133 

Lapso IPUSP 
Conselho Regional de Psicologia SP 


