
EQUIPE ISABEL FORTES 

 

1. Caracterização da Equipe 

Tipo de clientela: Adulto 

1.1   Objetivo: 

Proporcionar atendimento psicanalítico supervisionado, capacitando o aluno a interagir a 

teoria com a clínica, de modo a auxiliá-lo a encontrar seu próprio estilo de clinicar e a 

assimilar a posição ética do psicanalista. 

1.2. Tipo de trabalho – Atendimento psicanalítico de adultos, buscando referenciar o 

tratamento a uma compreensão dinâmica e singular do caso clínico. A referência aos 

diagnósticos não é vista como um engessamento, mas como uma ferramenta que auxilia 

a delinear diferentes direções do tratamento. É fundamental ter em vista que se trata de 

um atendimento que ocorre no contexto de uma instituição universitária, sendo, portanto, 

importante a compreensão sobre as especificidades deste enquadre clínico-teórico. A 

equipe terá, a princípio, três estagiários. 

1.3. Linha teórica:  

Os atendimentos e as elaborações a seu respeito terão como referência teórica 

fundamental a teoria freudiana, mas outras visões da psicanálise serão introduzidas, 

levando-se em consideração o aprofundamento das reflexões conceituais-clínicas 

relativas aos casos, da experiência clínica e da aprendizagem da técnica. 

2. Funcionamento da equipe 

2.1 Funções dos Estagiários: 

Dedicar o mínimo de 12h semanais aos trabalhos do SPA. Participar das sessões de 

supervisão e engajar-se na leitura das bibliografias pertinentes para a compreensão de 

cada caso. Trazer para a supervisão os relatos de cada sessão por escrito. Manter os 

registros institucionais. Fazer o plantão ou triagem; mesmo que a equipe não tenha mais 

disponibilidade para iniciar novos atendimentos, uma vez que o estagiário é responsável 

pelo encaminhamento adequado do paciente. 

2.2 Horário de supervisão 

Quintas-feiras, de 9h às 11h. 

2.3 Horário de plantão:  

A combinar com a equipe. 

O plantão acontecerá num horário em que os 3 membros da equipe estejam no SPA, seja 

para atender aos pacientes de primeira entrevista (triagem), já marcada pela Secretaria, 



seja para estar no local aguardando, para o caso de alguma pessoa vir a se apresentar ao 

atendimento. 

3. Seleção: A dinâmica do processo seletivo será especificada no momento em que 

o aluno se inscrever para a seleção do SPA. 

3.1 Critérios de Seleção 

a) Bom desempenho acadêmico. 

b) Afinidade com a linha de trabalho desenvolvida pela equipe (demonstrada, entre 

outros, pelo currículo do candidato e seu percurso de estudos e práticas, suas escolhas e 

os motivos para as mesmas). 

c) Ter interesse teórico e familiaridade com os conceitos básicos da psicanálise. 

d) Características pessoais, como responsabilidade, autonomia, sensibilidade, 

capacidade de reflexão crítica e de reflexão sobre si mesmo, e disposição para o 

trabalho em equipe. 

e) Estar em análise individual. 
 


