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CRONOGRAMA DO CURSO DE 

ESPECIALIZAÇÃO EM PSICANÁLISE 
INFANTIL 
 
Sobre 
Este curso promove o desenvolvimento acadêmico e profissional do aluno 

na área do estudo da mente INFANTIL bem como na prática terapêutica 

com base nas teorias de diversos teóricos (Anna Freud, Melanie Klein, 

Françoise Dolto e D. Winnicott) por meio do treinamento teórico, prático 

e conceitual utilizando as principais técnicas na abordagem infantil. 

Voltado aos estudantes das diversas áreas da mente humana.  

Professores Responsáveis 
Prof. Dr. Sérgio Fernandes da Costa Júnior e Psicopedagoga Dr. Shirley 

Alves de Souza Costa.                                                                       

Matriz curricular 
Os cursos de especialização lato sensu da Esflup têm carga horária de 360 

horas, distribuídas em disciplinas obrigatórias, leitura dos textos indicados 

e produção de periódicos eletrônicos acompanhados do professor. O curso 

pode ser concluído no prazo de 10 meses (tempo mínimo) a 15 meses 

(tempo máximo).  
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Desenvolvimento da Psicanálise Infantil; 

Módulo I  
Obrigatórias 

Psicanálise com Crianças: a partir da clínica dos 

seguintes autores - Anna Freud, Melanie Klein e 

Françoise Dolto; 

 
Módulo II  

Obrigatórias 

Síndromes e transtornos do desenvolvimento Infantil; 
(PARTE 01) 

 
Módulo III  

Obrigatórias 

Síndromes e transtornos do desenvolvimento infantil; 

(PARTE 02) 

 
Módulo VI  

Obrigatórias 

A contribuição de D. Winnicott no des. Infantil; 

 
Módulo V  

Obrigatórias 

A família contemporânea no desenvolvimento infantil; 

 
Módulo VI 

Obrigatórias 

LudoTerapia no desenvolvimento Infantil (investigação 

clínica através do brinquedo; 

Módulo VII 

Obrigatórias 

Arteterapia no contexto terapêutico infantil;  

 
Módulo VIII 

Obrigatórias 
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A leitura da personalidade infantil no desenho (traços 

gráficos);  

Módulo IX 

Obrigatórias 

Psicanálise e educação:  Fracasso escolar x inibição do 

intelecto.  

Módulo X 

Obrigatórias 

 

 

DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA 
Para efetivar sua matrícula, o aluno deverá enviar as seguintes 

documentações para esflupcursos@gmail.com 

RG; 

CPF; 

Comprovante de Residência; 

Certificado de Conclusão da Graduação ou Declaração de que está 

cursando. A CARTEIRINHA de Estudante também servirá nesse caso.  

- É importante lembrar que essa documentação é essencial para 

confecção do certificado de conclusão do curso. Sem o mesmo, a 

instituição não poderá certificar o aluno, até receber.  

 

Link de Matrícula: https://www.esflup.com/especializacao-infantil  

Após preencher o Cadastro o aluno receberá um link no seu e-

mail de matrícula para realizar o pagamento.  

DÚVIDAS? 22 999823150 (Whatsapp) 

 

ESCOLA FLUMINENSE DE PSICANÁLISE                                      

Secretaria Executiva                                 

https://www.universoead.com.br/pos-graduacao/pos-graduacao-em-higiene-ocupacional#documentacao-para-matricula
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