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I - Das finalidades: 
 

O curso de Formação em Psicologia Clínica na Perspectiva Fenomenológico-Existencial do 

Instituto de Psicologia Fenomenológico-Existencial do Rio de Janeiro atende ao propósito do 

IFEN de ensinar esta modalidade de clínica em psicologia, cumprindo 500 horas de estágio 

supervisionado de caráter obrigatório na formação de psicólogos. 

 

 

II - Da organização do curso: 
 

O curso é organizado da seguinte forma: 

 

 

Especificação da Carga Horária 

CONCENTRAÇÃO 
ESPECÍFICA 

 
Parte Teórica 

 
 

Disciplinas 180h 

Seminários teóricos 14h 

Seminários Clínicos 40h 

Soma parte Teórica 234h 

 
 

Parte Prática 
 
 

Atendimentos Clínicos supervisionados 173h 

Situações clínicas em debate 21h 

Orientação para a elaboração da Análise 

Fenomenológica do Discurso Clínico 

29h 

 
Soma parte prática 223h 

Total concentração específica 457h 

CONCENTRAÇÃO 
NÃO 

ESPECÍFICA 

Parte Prática 
Orientação para a elaboração de Monografia 29h 

Seminários metodológicos 14h 

Total concentração não específica 43h 

CARGA HORÁRIA TOTAL 500h 

 
 
 
 
 
 



 

 
Discriminativo: 
 

CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA 
 

Parte Teórica: 
 

Disciplinas 
Carga 

horária 

Bases da psicologia fenomenológico-existencial. 22h30m 

Kierkegaard e a filosofia da existência. 22h30m 

Sartre: existência e essência. 22h30m 

A ontologia de Martin Heidegger. 22h30m 

Fenomenologia e hermenêutica na investigação em psicologia. 22h30m 

Fundamentos da clínica psicológica na perspectiva fenomenológico-existencial.  22h30m 

Fundamentos fenomenológicos e hermenêuticos da psicopatologia. 22h30m 

Tópicos especiais de psicologia clínica. 22h30m 

 

Seminários  
Carga 

horária 

Seminários Clínicos I,II, III e IV 40h 

Seminários teóricos I e II 14h 

 

Parte Prática: 
 

Atividades Práticas 
Carga 

horária 

Atendimentos clínicos supervisionados I, II e III 173h 

Situações clínicas em debate  21h 

Orientação para a Elaboração da Análise Fenomenológica do Discurso Clínico 29h 

 

 
CONCENTRAÇÃO NÃO ESPECÍFICA 

 

Parte Prática  
 

Atividade Prática 
Carga 

horária 

Orientação para a Elaboração de Monografia  29h 

Seminários Metodológicos I e II 14h 

 

 

III - Da duração do curso: 
 

a) O curso de Formação em Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia Fenomenológico-

Existencial do Rio de Janeiro tem duração de 2 anos e meio, (trinta meses), com carga 

horária total  de 500 horas.  Esta carga horária é organizada da seguinte forma:  



 

• Concentração específica: dividida em parte teórica, composta de disciplinas 

teóricas, seminários teóricos e seminários clínicos; e parte prática, composta por 

atendimentos clínicos supervisionados, situações clínicas em debate e Orientação 

para a Elaboração da Análise Fenomenológica do Discurso Clínico.  

• Concentração não específica: composta por parte prática constante de Orientação 

para a Elaboração de Monografia e Seminários Metodológicos. 

• Conclusão da Formação: o aluno concluirá o Curso de Formação com o 

cumprimento e aprovação nas disciplinas teóricas e práticas do curso. 
 

b) O aluno deverá cumprir nos dois anos e meio do curso oito disciplinas, vinte Seminários 

Clínicos, dois Seminários Teóricos e dois Seminários Metodológicos. 

c) Além destas disciplinas o aluno deverá fazer o atendimento clínico supervisionado 

(173h) e deverá ainda cumprir um semestre de atividades voltadas para a parte prática, 

constituída pelas disciplinas: Situações clínicas em debate, Orientação para a 

Elaboração da Análise Fenomenológica do Discurso Clínico e Orientação para a 

Elaboração de Monografia. O critério de avaliação nestas disciplinas será o mesmo 

adotado em todas as outras. 

d) A previsão inicial do Curso de Formação é de dois anos e meio de duração.  

e) O aluno poderá interromper o Curso de Formação por no máximo 24 meses, mediante 

trancamento justificado. E somente serão computadas as disciplinas cursadas e 

finalizadas, por um período máximo de dois anos. Após esse período as disciplinas 

cursadas perderão sua validade. 

f) Alunos novos que se inscreveram para começar a Formação no meio do ano (agosto) 

poderão iniciar o curso pelas disciplinas do 5º semestre. 

g) O cumprimento da parte prática no 5º semestre poderá ocorrer a qualquer tempo, ou 

seja, no início do curso, concomitantemente ou logo após o cumprimento da parte 

teórica.  

h) As disciplinas relativas ao 5º semestre, havendo vagas, poderão ser oferecidas aos 

interessados em cumprir apenas estas disciplinas. Neste caso, este semestre funcionará 

como um curso de extensão com carga horária de 63 horas. 

 
 

IV –  Do ano acadêmico: 
O ano acadêmico constitui-se de dois períodos letivos (anual), com aulas em um 

sábado por mês, aos quais é acrescido um semestre voltado para a parte prática de Situações 

clinicas em debate, Orientação para Elaboração de Monografia e Orientação para a Elaboração 

da Análise Fenomenológica do Discurso Clínico. 

 
V- Do regime didático: 

a) O curso de Formação está organizado sob a responsabilidade das psicólogas e sócias 

fundadoras e mantenedoras do IFEN da seguinte forma: é um projeto acadêmico 

idealizado Ana Maria Lopez Calvo de Feijoo, sob responsabilidade técnica de Maria 

Bernadete  Medeiros Fernandes Lessa e  a coordenação administrativa Myriam 

Moreira Protasio. 

 

b) O ensino é normalmente ministrado através de disciplinas teóricas e práticas, 

seminários teóricos e metodológicos, atendimento clínico, debate de situações 

clínicas, Orientação para Elaboração de Monografia e para Análise Fenomenológica do 

discurso clínico, dividido em dois anos regulares para a parte teórica e mais 6 meses 

para a parte prática. 



 

c) As disciplinas são ministradas por professores sócios colaboradores do IFEN ou por 

profissionais de reconhecida competência na qualidade de professores conferencistas 

ou visitantes. 

d) A frequência às aulas é obrigatória. 

 

e) De acordo com a natureza das disciplinas, consideram-se como trabalhos escolares a 

participação em sala de aula, relatório e fichamento das aulas e dos textos discutidos, 

bem como a participação em seminários. 

f) Verifica-se o aproveitamento do aluno mediante apuração da frequência às aulas e 

pelas notas obtidas nos trabalhos escolares, conforme descritos no parágrafo acima. 

g) Considera-se aprovado no Curso de Formação em Psicologia Clinica o aluno que tenha 

frequentado pelo menos 75% das aulas ministradas, obtido no mínimo nota 7,0 (sete) 

nos trabalhos escolares, que tenha comparecido aos Seminários teóricos e 

metodológicos. 

 
VI- Da admissão do aluno: 

a) A admissão inicial faz-se mediante preenchimento de uma ficha de inscrição, 

pagamento de matrícula e entrega de documentação (Histórico ou declaração de 

escolaridade no curso de psicologia). 

b) O aluno precisará cumprir a seguinte exigência para participação no curso de 

Formação: ser estudante de Psicologia a partir do 7º período ou ter menos de dois 

anos de inscrição no CRP. 

c) O aluno deverá associar-se ao IFEN e pagar, nas épocas fixadas, as quotas de sócio e as 

mensalidades instituídas para manutenção da Formação. Caso o aluno tenha interesse 

em posteriormente adquirir o Diploma de Especialista em Psicologia Clínica na 

Perspectiva Fenomenológico-Existencial deverá, após dois anos de inscrição no CRP,  

realizar defesa pública de Monografia e de Análise Fenomenológica do discurso 

Clínico. Neste caso  o aluno deve manter-se em dia com a anuidade de sócio, mesmo 

depois de terminar a Formação e até realizar as defesas. Estando em débito com a 

mensalidade de sócio o aluno deixa de fazer parte do quadro de alunos que se 

encontra em preparação para a defesa final. 

 
VII- Da comunidade docente e discente: 
 

1) Do corpo docente. 
Os professores da Formação em Psicologia Clínica do IFEN são obrigatoriamente sócios do 

IFEN na categoria de sócio colaborador, haja visto o caráter não lucrativo da Instituição, e 

são selecionados dentre pessoas de valor científico, capacidade didática, competência 

técnica, seriedade profissional e integridade de costume. 

O quadro de professores é composto por professores com titularidade de Doutores, 

Mestres ou Especialistas em Psicologia na perspectiva Fenomenológico-Existencial. 

 

2 ) Deveres e direitos do corpo docente. 

a) Prestar assistência aos estudantes e estimular permanentemente sua integração na 

vida acadêmica mediante o ensino ministrado. 

b) Dedicar-se à pesquisa e à elaboração de estudos de sua especialidade. 

c) Comparecer assídua e pontualmente às aulas, assinando o diário de classe e 

registrando o assunto ministrado em cada aula. 



 

d) Apurar a frequência dos alunos em cada aula e anotar o conteúdo ministrado em cada 

aula. 

e) Submeter os discentes, durante o período letivo, aos exercícios escolares previstos por 

este regimento. 

f) Entregar à secretaria, nas épocas próprias, as notas de verificação de aprendizagem. 

 

       4 ) Do corpo discente.   
Constitui o Corpo Discente os alunos (obrigatoriamente sócios do IFEN) regulares e 

especiais, matriculados no Curso de Formação em Psicologia Clínica deste Instituto.  

 

5) Deveres e direitos do corpo discente. 
a) Atender aos dispositivos regimentais, principalmente quanto à frequência às aulas e 

execução dos trabalhos escolares. 

b) Observar o regime disciplinar instituído neste regimento. 

c) Zelar pela conservação do patrimônio predial e material da instituição. 

d) Zelar pelo bom nome da instituição e da profissão de psicólogo. 

e) Pagar, nas épocas fixadas, as quotas de sócio e mensalidades instituídas para 

manutenção do Curso de Formação. 

 

VIII- Dos certificados e títulos 
a) O certificado é conferido aos alunos que realizaram e foram aprovados em todas as 

disciplinas da grade, teórica e prática da Formação, incluindo horas de atendimento 

supervisionado. 

b) A Formação em Psicologia clínica na perspectiva fenomenológico existencial do IFEN – 

Instituto de Psicologia Fenomenológico-Existencial do Rio de Janeiro tem carga horária 

de 500 horas e o aluno pode ser estudante de Psicologia a partir do 7º período ou ter 

menos de 2 anos de inscrição no CRP.  

 

IX – Disposições Gerais:  
Todo e qualquer item relacionado ao Curso de Formação em Psicologia Clinica na 

perspectiva Fenomenológico-Existencial, ministrado pelo IFEN e que não esteja previsto nestas 

normas, deverá ser encaminhado à coordenação administrativa de cursos para que este 

delibere sobre o assunto e dê o encaminhamento necessário e devido.  

 

Rio de Janeiro, Novembro de 2013. 

 

Projeto Acadêmico 

Ana Maria Lopez Calvo de Feijoo 

 

 

Responsável técnica 
Maria Bernadete Medeiros Fernandes Lessa 

 

 

Coordenação Administrativo de Cursos 
Myriam Moreira Protasio 

 


