
CURSO DE FORMAÇÃO 
EM PSICANÁLISE – 28 MESES

AULAS ONLINE E/OU PRESENCIAIS
EM SÃO PAULO

Aulas semanais – Início: 20/3/2021



PARA LIDAR COM A 

ANGÚSTIA, VACINE-SE

COM O FERRAMENTAL

PSICANALÍTICO



Resumo geral do curso
Curso online e/ou presencial em São Paulo

Itaim Bibi (aulas gravadas acessíveis a qualquer momento).

Pensadores fundantes: Freud, Melanie Klein, Winnicott, Lacan, Anna Freud, 

Ferenczi, Bion etc.

Frequência: uma vez por semana - aos sábados durante 10 semanas, 

das 9h30 às 16h30, e depois às quartas-feiras, das 19h15 às 22h.

Duração: 28 meses.

Início: sábado 20 de março de 2021.

Conteúdo teórico: 133 aulas e 40 produções autorais da escola que 

acompanham os textos originais a serem estudados.

2 primeiros sábados: sem custo, aulas abertas ao público.

Investimento único de R$ 99 para participar das aulas do 3° e do 4° sábado.



Selma Pato Vila
Psicanalista, coidealizadora do projeto DEEP

Mais de 12 anos lecionando Psicanálise.

Historiadora especialista em História Econômica pela 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP.

Especialista em Educação pela Faculdade de Educação da 

USP.

30 anos lecionando História do Brasil, História Geral e História 

Econômica.

Mestranda em Linguística Aplicada na PUC-SP.



A missão da DEEP

Formar analistas que dominem a teoria psicanalítica, 

através da integração dos conceitos freudianos e do

processo analítico pessoal em que se dará de fato 

a experimentação do ferramental da psicanálise e seu 

enfrentamento pessoal – erudição e clínica.



A base da nossa formação: o tripé psicanalítico.

• A FORMAÇÃO TEÓRICA com a consciência da necessidade 

da integração dos conceitos.

• A ANÁLISE DIDÁTICA, em que se experimenta o enfrentamento 

necessário para se replicar a psicanálise.

• A SUPERVISÃO dos atendimentos de pacientes durante a 

formação. 

Bases teóricas



A preparação para a PRÁTICA em consultório!

Com um conhecimento teórico não só sólido, mas integrado à 

análise didática, em que se experimenta um contato com o 

inconsciente através da técnica psicanalítica, têm-se as condições 

para se ir para o consultório, preocupação maior da DEEP. 

Nossos diferenciais



Equipe da DEEP School
Confira no site www.deepbrasil.com.br

Professores da escola:

• Selma Pato Vila

• Camila Di Martino

• Carisa Almeida

• Daniela Badari

• Paula Sucena

• Paulo Jacob

• Silvana Hare

• Thais Mariana

Analistas didatas:

• Américo Louzada

• Anna Paula Banov

• Camila Di Martino 

• Carisa Almeida

• Daniela Badari

• Emmanuel Miguel

• Jéssica Kuhn

• Larissa Ornelas

• Mayla Di Martino

• Paula Sucena

• Paulo Jacob 

• Paulo Pato Vila

• Regina Rebelo

• Silvana Hare

• Thais Mariana

https://www.deepbrasil.com.br/


1.  Plano DESCOBERTA - Os 4 primeiros sábados 

para apresentação dos fundamentos da psicanálise. 

Após essas aulas, o participante poderá optar por:

Nossos 3 planos

2.  Plano OUVINTE

Plano SEM formação, 

aberto a todos(as).

Sem necessidade de 

certificado de ensino 

superior completo, sem 

entrevista prévia.

3.  Plano FREUD: 

Plano COM formação, 

restrito a quem possui um 

certificado de ensino 

superior completo, com 

entrevista prévia. Apenas 

30 vagas disponíveis.

OU



PLANO DESCOBERTA
PLANO DOS 4 PRIMEIROS SÁBADOS

PLANO 

OUVINTE
PLANO SEM 

FORMAÇÃO EM 

PSICANÁLISE

PLANO 

FREUD
PLANO COM 

FORMAÇÃO EM 

PSICANÁLISE

OU



PLANO DESCOBERTA
Plano dos 4 primeiros sábados do curso

SEM PREMISSAS: aberto a todos(as), sem entrevista prévia, sem 

matrícula e sem restrição de escolaridade. 

DURAÇÃO: os 4 primeiros sábados do curso de 28 meses.

INTUITO: 4 sábados para que todos(as) possam conhecer os 

fundamentos da psicanálise e, com isso, decidir sobre a continuidade 

na formação, podendo-se na sequência escolher o plano Ouvinte ou o 

plano Freud.

MODALIDADE: online e/ou presencial* (reserva obrigatória).

INVESTIMENTO: 
- 1° e 2° sábados: sem custo

- 3° e 4° sábados: R$ 99 pagamento único para os 2 sábados

*Conforme a evolução das medidas de segurança.



Após 4 sábados de DESCOBERTA,

pode-se escolher entre:

• PLANO OUVINTE (SEM formação)

• PLANO FREUD (COM formação) 



PLANO OUVINTE (sem formação)

1ª opção 
Acesso às aulas online e/ou presenciais.

SEM envio de material didático.

Mensalidade de R$ 245* durante 36 meses.

2ª opção
Acesso às aulas online e/ou presenciais.

COM envio de material didático via e-mail.

Mensalidade de R$ 395* durante 36 meses. 

* Com correção anual pelo IGPM.



PLANO OUVINTE (sem formação)

PREMISSAS:
• Matricular-se no curso (R$ 250).

• Sem entrevista prévia, sem restrição de escolaridade, sem 

necessidade de análise didática ou supervisão de casos e sem 

provas.

QUEM PODE INGRESSAR: curso aberto a todos(as).

MODALIDADE: online e/ou presencial* (online pela plataforma 

Facebook).

*Conforme a evolução das medidas de segurança.



PREMISSAS:
• Entrevista prévia para poder ingressar no curso (R$ 200).

• Sendo aprovado na entrevista, segue-se com a matrícula (R$ 350).

• No decorrer do curso, serão necessárias 40 horas no mínimo de 

análises didáticas, 24 horas no mínimo de supervisões de casos e 

6 provas realizadas obrigatoriamente com a nossa equipe (valores não 

inclusos na mensalidade).

• Valor/hora a ser negociado com o analista didata escolhido.

• Apresentar certificado de ensino superior completo até o final do curso.

MODALIDADE: online e/ou presencial* (Facebook e plataforma 

EAD). Entrega de todo o material didático via e-mail e plataforma EAD.

PLANO FREUD (com formação) 

*Conforme a evolução das medidas de segurança.



Opções de pagamento*:

1ª opção 
Valor: R$ 695 durante 36 meses. 

2ª opção 
Valor: R$ 595 durante 43 meses. 

3ª opção 
Valor: R$ 495 durante 53 meses. 

4ª opção
Valor: R$ 395 durante 68 meses. 

*com correção anual IGPM

PLANO FREUD (com formação) 

*com correção anual IGPM



“Nenhum analista vai mais 

longe do que seus próprios 

complexos e resistências 

internas lhe permitam.”

Exercer a psicanálise é CONSEQUÊNCIA de um processo 

analítico pessoal de ENFRENTAMENTO que permite ao sujeito 
ter legitimidade para analisar outros. 

Sigmund Freud



Pra receber mais informações:

OUTROS CONTATOS:

www.deepbrasil.com.br

Deep School Psicanalise

Selma Pato Vila

deep_psicanalise

deep-bemvindo@deepbrasil.com.br

(11) 99284-0856


