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EMENTA 

Introdução ao campo da psicopatologia, revisitando a semiologia psiquiátrica a luz da psicanálise. 

OBJETIVOS 

Apresentar o campo da psicopatologia, problematizando as relações entre psiquiatria e psicanálise. Retomada da semiologia 

psiquiátrica a partir da psicanálise, desenvolvendo um estudo comparativo acerca das principais funções psíquicas. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Acompanharemos os capítulos do livro Psicopatologia Lacaniana – Semiologia ao longo das aulas, debatendo e cotejando 

com outros autores que abordam as funções psíquicas. 

1. Introdução ao curso 

2. Introdução à Psicopatologia Lacaniana 

3. Semiologia da Consciência, consciência e das funções do Eu 

4. Semiologia da Percepção: o enquadre da realidade e o que retorna do Real 

5. Semiologia do pensamento, da linguagem: do juízo de realidade ao delírio universal 

6. Semiologia da afetividade: o afeto que se encerra na estrutura 

7. Semiologia da temporalidade e da espacialidade 

8. Semiologia da inteligência e da atenção: do retardo funcional à função lógica da debilidade mental 

9. Semiologia da memória 

10. Caráter, personalidade e enlaces subjetivos 

11. Fechamento da disciplina 

METODOLOGIA DE ENSINO 

A metodologia utilizada no Ensino Emergencial Remoto será composta de atividades síncronas e assíncronas. Utilizaremos a 

plataforma Zoom e o Portal Didático (Campus Virtual). O ensino será composto aulas expositivas, com utilização de 

powerpoint quando necessário; leituras e discussões de textos; trabalhos em grupo. 

HORÁRIO(S) DE DISPONIBILIDADE PARA ATENDIMENTO E SUPORTE EXTRACLASSE 

Realizado pelo Portal Didático (Campus Virtual) 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação do discente será composta de dois trabalhos em grupo, com 04 pontos para participação em cada uma das duas 

apresentações em grupo de um texto indicado (o número de participantes por grupo dependerá dos inscritos na disciplina). 

Cabe ressaltar que não se trata de seminários apresentados pelos alunos, mas de uma ampla discussão em cada tópico 

semiológico, com condução pelo docente e participação dos alunos no debate O registro da frequência do discente se dará 

por meio do cumprimento das atividades propostas de modo assíncrono, e não pela presença durante as atividades síncronas, 

desta forma, o aluno que não puder comparecer a atividade síncrona poderá encaminhar um trabalho individual sobre o tema 

em questão de seu grupo. A terceira e última avaliação será individual, com valor de 02 pontos, onde o aluno deverá produzir 
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um trabalho individual, de apenas uma página, com considerações sobre a semiologia à luz da psicanálise. O discente que 

não entregar 75% (setenta e cinco por cento) das atividades será reprovado por infrequência. É prevista uma Avaliação 

Substitutiva durante o semestre letivo. 
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