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DIA ABERTO

informsppc@gmail.com
 
Entrada livre para sócios em
formação

A Sociedade Portuguesa de

10 euros sócios

Psicologia Clínica (SPPC),

25 euros não sócios.

associação científica criada em
1989, tem como objetivo

Comissão Organizadora

principal contribuir para a

Presidente:

formação qualificada dos

Rita Fonseca e Costa

psicólogos clínicos, tanto no

Alvarina Barreto Ramos; Ana
Erra; António Bento; Carla
Fernandes; Carolina Justino;
Eduarda Marinho; Eliana
Vilaça; Joana Cabral; Joana

domínio da psicoterapia
dinâmica como nas áreas da
consulta e diagnóstico

 

20 DE OUTUBRO DE 2012
 ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO

Correia; Margarida Godinho
e Patrícia Rebelo.

 

www.sppc-pt.com

PORTO

A criação do dia aberto é
uma das iniciativas levadas
a cabo para promover a
divulgação do trabalho
desenvolvido pela
Sociedade Portuguesa de
Psicologia Clínica na
formação dos
psicoterapeutas dinâmicos
em Portugal, a sócios e
potenciais interessados. A
escolha da cidade do Porto,
para realização deste
evento, vai no sentido de
alargar e descentralizar os
momentos formativos,
assim como, fomentar a
coesão, articulação e a
sinergia de conhecimento
entre os formandos dos
vários anos da
especialidade em
psicoterapia e todos os
sócios. Este ano, o dia
aberto será dedicado à
temática do Sonho,
“SONH-ARTE”, e
pretende-se olhar o sonho
como uma produção
criativa e simbólica da
mente, possibilidade de
sonharmos o outro, nos
sonharmos a nós e o vivido
na relação.

PROGRAMA
20 de outubro de 2012
9h30 - Apresentação do modelo de formação

14h00 - Simbolismo, sonho e arte: os

da S.P.P.C. - Professor Dr. Vítor Franco -

contornos de uma (trans)formação -

Presidente da Direção da S.P.P.C.

Grupo de formação do 4.º ano – Porto

10h15 - O sonho: de Freud até hoje - Grupo de

14h45 - Sonho e transformação psíquica

formação do 2.º ano – Porto

no processo psicoterapêutico - Grupo de
formação do 2º ano – Lisboa

11h00 – Intervalo
15h30 – Intervalo
11h15 - O sonho na humanidade e a
humanidade no sonho - Grupo de formação 3.º

15h45 – Os sonhos na clinica- reflexões

ano – Lisboa

através de um caso clinico - Grupo de

12h00 - O sonho não sonhado – Grupo de

formação do 4.º ano – Lisboa

formação do 1.º ano – Lisboa

16h30 - Comentário pelo Dr. Paulo Azevedo

12h45 - Comentário pela Prof. Dr.ª Marina

17h00 - Comentário final da Comissão

Lencastre

organizadora pela Dr.ª Rita Fonseca e Costa

Parcerias:
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto
Rua Dr. Roberto Frias, 602 · 4200-465 Porto
Telefone: +351 22 507 34 85 · · Correio Electrónico: cip@ese.ipp.pt

