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UNICAMP 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM - FENF 
Rua Tessália Vieira de Camargo, 126 - Cx. Postal: 6111 

Distrito Barão Geraldo - Campinas - SP - CEP: 13083-887 
Fone: (019) 3521.8836 - Fone: (19) 3521.9127  

E-mail: cpgenf@unicamp.br 

 
 

PROGRAMA DA DISCIPLINA - 2021/1º SEMESTRE  
 
 
CÓDIGO: EG 120 – Turma B 
NOME: Seminário de Pesquisa Avançado IV 
TEMA (SE SEMINÁRIO): Leituras de Seminários de Jacques Lacan   

T:45        E:15       L:0      S:45          C:4            P:0 
 
 
EMENTA: Leitura do Seminário livro XVIII de Jacques Lacan para desenvolver discussões teóricas e 
clínicas sobre o semblante e a sexuação, a fim de dimensionar seu manejo desses conceitos para a 
pesquisa e clínica no campo da saúde mental. Apreender método específico de leitura do sujeito do 
inconsciente. 
 
PÉRIODO DE OFERECIMENTO: 23/03/2021 a 29/06/2021 
 
DIA DE OFERECIMENTO: Terças-feiras das 8:00 as 11:00. 
 
PLATAFORMA OFERECIMENTO: GOOGLE MEET – LINK: https://meet.google.com/wvv-ujwk-dek 

 

PROFESSOR RESPONSÁVEL 

 

ASSINATURA 

Ana Paula Rigon Francischetti Garcia  

  

COORDENADORA DA COMISSÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

Profa. Dra. Maria Helena de Melo Lima  

DIRETOR DA UNIDADE 

Profa. Dra. Maria Helena Baena de Moraes Lopes  

 
 

OBJETIVO:  
 

• Discutir a organização do semblante na disposição discursiva. 

• Circunscrever a dimensão discursiva nas operações de sexuação e discutir implicações deste 
discurso na pesquisa em psicanálise. 

• Discutir o sexo como subjacente ao discurso para dimensionar o manejo clínico a partir de seu 
índice no contexto atual.  

 
 
MÉTODO DE ENSINO: 
 

• Apresentação de seminários em dupla. 

• Leituras dirigidas com discussão em plantão de dúvidas. 

• A carga horária total da disciplina será realizada de forma remota, por meio de aplicativo google 
meet. 
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CRONOGRAMA – 2º SEMESTRE/2020 
 
 

Data 
Horário 

 
Tema 

 
Referência 

23/03/2021 
 

Apresentação da disciplina. 
Proposição e Discussão sobre os Seminários a serem 
desenvolvidos pelos alunos. 
Retomada dos capítulos 01 ao 06. 

1 e 3 

30/03/2021 Leitura dirigida – capitulo 7: “Lição sobre Lituraterra”. 3 

06/04/2021 
Apresentação do seminário – capitulo 7: “Lição sobre 
Lituraterra”. 

3 e texto 
pesquisado pelos 

alunos 

13/04/2021 
Leitura dirigida – capítuto 8: “O homem e a mulher e a 
lógica” 

3 

20/04/2021 
Apresentação do seminário – capítulo 8: “O homem e a 
mulher e a lógica” 

3 e texto 
pesquisado pelos 

alunos. 

27/04/2021 
Leitura dirigida – capítulo 9: “Um homem e uma mulher e a 
psicanálise”. 

3 

04/05/2021 
Apresentação do seminário – capítulo 9: “Um homem e 
uma mulher e a psicanálise”. 

3 e texto 
pesquisado pelos 

alunos. 

11/05/21 Leitura dirigida – capítulo 10: “Do mito forjado por Freud” 3 

18/05/2021 
Apresentação do seminário – capítulo 10: “Do mito forjado 
por Freud” 

3 e texto 
pesquisado pelos 

alunos. 

25/05/2021 
Leitura dirigia – “O seminário da carta roubada” – pag 13 a 
45. 

4 e 6 

01/06/2021 
Apresentação do seminário – “O seminário da carta 
roubada” – pag 13 a 45. 

4, 6 e texto 
pesquisado pelos 

alunos. 

08/06/2021 
Leitura dirigida – “O seminário da carta roubada” – pag 46 
a 66. 

4 e 6 

15/06/2021 
Apresentação do seminário – “O seminário da carta 
roubada” – pag 46 a 66. 

4, 6 e texto 
pesquisado pelos 

alunos. 

22/06/2021 
Leitura dirigida – “Subversão do sujeito e dialética do 
desejo no inconsciente freudiano”. 

4 

29/06/2021 
Apresentação das considerações finais sobre o texto: 
“Subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente 
freudiano”. 

4 
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5. Lacan, J. Subversão do sujeito e dialética do desejo no inconsciente freudiano. In: Lacan, J. 
Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998. 937 p. 

6. Poe EA. A carta roubada. In: Poe EA. Histórias extraordinárias. São Paulo: Companhia das Letras, 
2017. 448 p. 

 
 

AVALIAÇÃO 

Serão considerados como itens da avaliação: 

1. participação em fórum de discussão estabelecido durante os estudos dirigidos realizados de forma 
remota por plataforma digital (Google Hangout Meet) – Valor: 0 a 2 pontos. 

2. Apresentação de seminário – Valor: 0 a 3 pontos 

3. Apresentação de trabalho final sob a forma de portifólio – Valor 0 a 5 pontos.  

Portifólio: Elaboração de texto crítico-reflexivo apresentando o percurso de elaboração teórica sobre os 
capítulos estudados ao longo do semestre e sua articulação a pergunta de pesquisa que coadune ao 
percurso de aprendizado ou suas reflexões sobre o trabalho clínico em tempos de pandemia.  

O trabalho deverá ser entregue por escrito em 12/01/2021 

A nota final será a soma dos itens 1, 2 e 3. 

 
FREQUÊNCIA 

Considerada frequência integral durante o período de contingenciamento pela pandemia COVID-19. 

 
 
 


