
 

 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO 

SELETIVO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PSICANALISTAS DO 

INSTITUTO DE PSICANÁLISE ROMUALDO ROMANOWSKI DO 

GRUPO DE ESTUDOS PSICANALÍTICOS DE SANTA CATARINA 

 

O GRUPO DE ESTUDOS PSICANALÍTICOS DE SANTA CATARINA, 

CNPJ 11.230.696/0001-69, entidade componente da Associação 

Internacional de Psicanálise (IPA) e da Federação Brasileira de 

Psicanálise (FEBRAPSI), vem comunicar aos interessados que as 

inscrições para o processo seletivo à formação de psicanalistas pelo 

seu Instituto de Psicanálise estarão abertas de 01 a 30 de setembro 

de 2020. 

A inscrição é facultada a médicos e psicólogos com experiência prévia 

comprovada até a data da inscrição de pelo menos 01 (um) ano de 

atendimento de pacientes após sua graduação.   

Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição, disponível 

para download em www.gep-sc.com.br, que deverá ser encaminhada 

devidamente preenchida ao endereço eletrônico gep-sc@hotmail.com 

juntamente com documentos abaixo relacionados, anexados em 

formato PDF: 

1. Curriculum vitae atualizado; 

2. Memorial (breve autobiografia), escrito pelo postulante, 

descrevendo sua trajetória profissional de forma a esclarecer 

suas motivações para realizar a formação psicanalítica;  

3. Comprovante de inscrição regular no Conselho Regional 

Profissional; 

http://www.gep-sc.com.br/
mailto:gep-sc@hotmail.com


 

 

4. Comprovante do pagamento da taxa de inscrição. 

Após recebimento e análise dos documentos listados acima, serão 

agendadas no mínimo 03 (três) entrevistas com os postulantes, a serem 

realizadas por membros da Comissão de Ensino do IPRR/GEP-SC no 

período de 10 de outubro a 10 de dezembro de 2020. Os resultados 

serão divulgados através de correspondência, a partir de 20 de 

dezembro de 2020.  

Sobre o resultado final do processo seletivo não caberá recurso.  

Recomendamos a leitura atenta das informações sobre a formação 

psicanalítica e o processo seletivo, disponíveis em www.gep-

sc.com.br, antes da inscrição. 

Taxa de Inscrição: R$ 250,00. 

 

Florianópolis, 31 de agosto de 2020. 

 

Anne Maria Pflüger 

Diretora do Instituto de Psicanálise Romualdo Romanowski 

Fabio Firmino Lopes 

Presidente do Grupo de Estudos Psicanalíticos de Santa Catarina 
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