
25 de julho de 2020

Supervisão IPSO:
“Uma proximidade
  Na distância”

Caso de análise iniciado há um ano e quatro meses com uma mulher em que o 
desejo de se conhecer e de relacionar era/é tão forte quanto o medo de
se entregar, de se poder viver dependente”

Este seminário será realizado na língua portuguesa e via plataforma ZOOM.
This webinar will be hosted in Portuguese and broadcast by ZOOM.

Supervisora: Dr.ª Fátima Sarsfield Cabral
Apresentação do caso: Dr.ª Cláudia Nunes Graça

A Supervisão terá a duração de duas horas e será em português.

Convidamos todos os colegas IPSO que compreendam a língua portuguesa a participar.

FÁTIMA SARSFIELD CABRAL é psicóloga clínica e psicanalista didata de crianças e adultos. 
Tem formação em terapia familiar e psicodrama psicanalítico. Foi vice-presidente
da Sociedade Portuguesa de Psicanálise (SPP) e presidente do Instituto de Psicanálise 
do Porto da SPP. Em 2010 foi uma das fundadoras do Núcleo Português de Psicanálise 
(NPP), grupo de estudos da Associação Internacional de Psicanálise, do qual foi presidente 
até 2015. Desde 2019 é diretora do Instituto de Psicanálise do NPP.  Trabalhou 36 anos 
no Centro de Saúde Mental Infantil e Juvenil do Porto e no Departamento de
Pedopsiquiatria do Hospital de Crianças Maria Pia. Durante esses anos desenvolveu 
uma psicoterapia psicanalítica de grupo para crianças no período de latência, utilizando 
o jogo livre e a pintura livre, divulgada em vários artigos, o último publicado no livro 
“Psicologia e Psiquiatria da Infância e Adolescência”, Ed. Lidel, Lisboa, 2014. Nesse 
âmbito sensibilizou e iniciou muitos futuros psicólogos clínicos, pedopsiquiatras,
enfermeiros, assistentes sociais e educadores de infância na teoria e técnica das
psicoterapias psicanalíticas. Tem numerosos artigos publicados em revistas e livros 
da especialidade, portugueses e estrangeiros. Publicou o livro “Pensar a Emoção
– O Processo Psicanalítico como Reconstrução da ‘Barreira de Contacto’ (Bion)”, Ed. 
Fim de Século, Lisboa, 1998.

Inscrições gratuitas e limitadas a 25 vagas.
Serão aceites inscrições até ao dia 23 de Julho de 2020.

Para inscrição por favor contactar: nppwebinar@gmail.com

Sábado, 25 de julho de 2020
13h00 – Brasília

15h00 – Cabo Verde
17h00 – Lisboa/Luanda

18h00 – Maputo


