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20/10
19H - Seminário Clínico



Momento exclusivo para estudantes da Psicologia FFCLRP-USP dedicado à apresentação e

discussão de um caso clínico.

Érika Araujo
Psicóloga formada pela FFCLRP-USP, Especialização em Psicologia Analítica Junguiana pela

UNICAMP e Membro Filiado da SBPRP.

Josimara Magro Fernandez de Souza
 Membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto (SBPRP). Coordenadora

da V Bienal de Psicanálise e Cultura (2020-2021) da SBPRP. Coordenadora do grupo Múltiplas

Manifestações da Sexualidade e do Núcleo de Re�exão so re psicanálise e mal-estar n acultura,

da Diretoria de Cultura e Comunidade. Além disso, também é coordenadora do “Programa Sankofa

para equidade racial” da SBPRP.
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21/10
19h - Sermos donos de nós mesmos: a cultura
colonizada e a nacionalidade brasileira
Isildinha Baptista Nogueira



.



22/10
8h -  A amplitude da arte e da psicanálise: a
miscigenação de raças e religiões no
território brasileiro
 

Josiane Barbosa Oliveira
Psicóloga clínica graduada pela Faculdade de Filoso�a, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da

USP (Universidade de São Paulo). Especializou-se em Psicologia Clínica e Psicologia Escolar.

Trabalhou com educação infantil, sendo diretora do CECI (Centro de Convivência Infantil). Foi

sócia-proprietária do C.R.E.S.C.E (Centro de Reabilitação e Socialização da Criança Especial),

professora no magistério e no ensino médio, trabalhando também com supervisão e grupos de

pais. Na área de psicologia clínica atua no atendimento de crianças, adolescentes e adultos, fez

formação em psicanálise pela I.P.A (Associação Internacional de Psicanálise) e é membro



associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto (SBPRP). É docente do Curso

de Pós graduação de Aprimoramento em Psicanalise da Unifacef. Atualmente líder do comitê de

Igualdade Racial do grupo Mulheres do Brasil.

 

 

Lucas Bulamah
Psicanalista, psicólogo, membro do psiA - Laboratório de Pesquisas e Intervenções em Psicanálise

do PSC/IPUSP e do GBPSF - Grupo Brasileiro de Pesquisas Sándor Ferenczi. Mestre e doutor em

Psicologia Clínica no IPUSP. Autor dos livros “História de Uma Regra Não Escrita: A Proscrição da

Homossexualidade Masculina no Movimento Psicanalítico” e “O Self Anônimo: O Sujeito

Winnicottiano e Sua Política“, ambos pela ed. Zagodoni

 

22/10
10:30 - Psicanálise e literatura a
singularidade e a existência
compartilhada
.
Fábio Scorsolini-Comin
Psicólogo, linguista e pedagogo. Doutor em Psicologia pela Universidade de São Paulo, onde

também realizou sua Livre-Docência. Professor Associado do Departamento de Enfermagem

Psiquiátrica e Ciências Humanas da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP. Coordenador

do Centro de Psicologia da Saúde da EERP-USP e do ORÍ - Laboratório de Pesquisa em Psicologia,

Saúde e Sociedade da USP. Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq. Tem pesquisado as

relações entre Psicologia e Literatura, com destaque para os estudos sobre Clarice Lispector.

 

 

Denise Zanin
É psicóloga formada pela USP de Ribeirão Preto, Especialista em Psicoterapia de Orientação

Psicanalítica pelo CEPSI do IP-USP, psicanalista em formação pela SBPRP. Atende, em sua clínica,

crianças, adolescentes e adultos. Amante do balé clássico e do livre pensar. Apreciadora de boas



conversas e do exercício da escrita psicanalítica, com alguns textos publicados e premiados em

Congressos de Psicanálise. Supervisora do estágio de ludoterapia de orientação psicanalítica

(FFCLRP-USP). Mãe do Thales.






