
Torne-se um especialista em psicanálise 
investindo menos de R$ 3,50 por dia e 

conquiste o mercado de trabalho 
 

O que você faria com um salário de R$ 3.116,00 por mês? Pois             

este é a média salarial de um psicanalista aqui no Brasil. Não            

concorda que um salário assim viriam bem a calhar? 

 

Nos últimos anos, temos visto uma onda crescente de         

desemprego, uma diminuição na criação de novas vagas de         

trabalho e um exponencial sentimento de que as coisas não          

vão melhorar.  

 

As contas não param de chegar e muitos parecem estar sem           

um norte de onde encontrar esperança. 

 

Mas e se eu te dissesse que é possível trabalhar com algo, que             

além de ajudar a outros, sempre possuirá demanda? E se eu te            

mostrasse o quão possível isto realmente é, investindo menos         

de R$3,50 por dia? Ou ainda, e se você fosse capaz de se             

tornar seu próprio patrão, montar seu próprio negócio e ter um           

emprego estável e vitalício?  

 

Agora você me dirá que estou em delírio: e se tudo isso fosse             

possível, não daqui a 4 ou 5 anos em uma universidade, mas            

sim, daqui a apenas alguns meses? 

 

Pois é caro (a) amigo(a), pode parecer bom demais para ser           

verdade, mas acredite, é verdade! Eu sei o que dizem: “quando           

a esmola é grande, o mendigo desconfia”. Mas não precisa se           



preocupar. De modo breve, vou te mostrar como tudo isso é           

possível. 

 

Estude apenas algumas horas por dia, no 
conforto de sua casa 
 

A psicanálise é um método de investigação da mente, baseada          

na vivência e comportamento humano; é de fato, um método          

efetivo de psicoterapia que procura na mente inconsciente a         

origem dos problemas e conflitos psicológicos e psiquiátricos. 

 

Alguns dos cursos sobre este assunto que encontramos por aí          

estão repletos de informações desnecessárias, são      

extremamente prolixos e não se mostram capazes de formar         

profissionais competentes e aptos a sobreviver no mercado de         

trabalho. 

 

Em alguns casos, alunos inicialmente entusiasmados, logo       

caem em desânimo, pois não encontram em cursos como estes          

mencionados acima, a ajuda essencial para percorrer o        

caminho até o sucesso.  

 

Nós oferecemos algo diferente. Oferecemos o solução para        

todos estes problemas, e prometemos te guiar até o êxito.  

 

Nosso curso sobre “Psicanálise Clínica” fornece todo o        

amparo em conhecimentos que você necessita para enfrentar o         

mercado de trabalho da melhor forma possível. 
 

O curso desenvolvido pela Escola Superior de Psicanálise,        



efetua para cada aluno um planejamento específico de curso.         

Isto quer dizer que se trata de um curso montado para a real             

qualificação e para o real nível de escolaridade e nível          

psico-cognitivo do aluno. Não há escola ou entidade que         

desenvolva este modelo e metodologia de ensino aqui no Brasil          

como nós. 

 
Mas como funciona o curso?  
 

O curso Psicanálise Clínica é inteiramente ministrado em        

plataforma EAD, mas com um diferencial.  

 

Normalmente nos cursos pelo sistema de educação a distância         

(EAD), o aluno se depara com um software que de modo           

automático e impessoal lhe fornece paulatinamente aulas. 

 

Nossa entidade não trabalha deste modo. Embora nosso curso         

seja efetuado de forma integral pelo sistema de educação à          

distância, para cada aluno, fornecemos um tratamento       

individual e personalizado. 
 

Inicialmente fornecemos a nossos alunos um tipo de introdução         

à área psicanalítica, por meio de 10 a 16 aulas preliminares           

que podem ser efetuadas em até 1 mês, a depender do aluno. 

 

Posteriormente a esse processo, e em função das avaliações de          

seu perfil psíquico, cognitivo e intelectual, apresentamos um        

projeto de curso que nada mais é do que um curso           

personalizado pautado para a realidade específica de       

nossos alunos.  



O objetivo da Escola Superior de Psicanálise, é formar         

verdadeiros especialistas em saúde psíquica, com sólidos       

conhecimentos em: psicologia, psiquiatria e evidentemente na       

área de psicanálise. 

 

Além de formarmos profissionais plenamente capazes de atuar        

no mercado de trabalho, oferecemos também: 

 

- Acompanhamento e assistência necessária junto ao poder       

público para procedimento de abertura de consultório; 

 

- Esclarecemos como funciona o mercado de trabalho nessa        

área e indicamos os macetes para obter sucesso (coisa         

que, normalmente, nenhuma instituição ou faculdade faz),       

e 

 

- Acompanhamos e supervisionamos os atendimentos de      

seus primeiros clientes. 
 
 

Quanto tempo terei que estudar?  
 

O tempo de duração de nosso curso vai de 8 meses a um 1 ano               

e oito meses.  

 

Sendo que, pessoas com formação superior podem fazer este         

curso em muito pouco tempo. Pessoas apenas com segundo         

grau, podem demorar um pouco mais. 

 

Precisamos indicar, entretanto, que a duração total do curso, é          

completamente variável e condicionada ao nível de       

escolaridade e ao tempo semanal dedicado aos estudos. 



E quais são as matérias que vou estudar? 

● Conceito de psicologias /Análise e verificação dos tipos de psicologias          

existentes; 

● Conceito de psiquiatria; 

● Conceito de psicanálise; 

● Teoria psicanalítica de Sigmun Freud; 

● Normativas legais; 

● O que faz um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista; 

● Formação do psiquismo; 

● Teoria do aparelho psíquico; 

● Psicopatologia clínica; 

● Conceitos avançados de psicanálise; 

● Técnicas psicanalíticas; 

● Farmacologia na prática psiquiatrica; 

● Teoria e prática da psicanálise; 

● Linhas psicanalíticas; 

● Entre outras matérias. 

 
Quem é o responsável pelo curso?  

 

O professor Iván Gatica Ríspoli é o responsável pelo curso.          

Abaixo você vai encontrar algumas de suas qualificações:  

 
• Bacharel e Licenciado em Ciências Sociais - Universidade Católica de            

Campinas Reg. 60321 

 • Sociólogo  -  Ministério do Trabalho e Emprego Reg.  1848/SP 

 • Professor  -   MEC.  Reg.   5451/94  LP 

 • Assistente Técnico Judicial   -   Art.  422  Código de Processo Cível 

• Psicanalista Clínico e Didata - Associação Nacional de Psicanálise Clínica            

- Reg. 415 – 8º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Cidade de               

Nova Iguaçu - RJ 

• Terapeuta Cognitivo Comportamental - Centro Universitário Carioca -          

UniCarioca 

• Autodidata desde 1990 de Psiquiatria Clínica, Psicologia geral e outras            

áreas. 



Seja um psicanalista/psicoterapeuta e    
encontre o sucesso 

 

Sabe, nem sempre é fácil ir atrás de um sonho ou mudar de             

vida. Mas o primeiro grande desafio é começar! Sendo assim,          

não deixe para depois. Não pense que “isso não é pra você”. A             

oportunidade está batendo na sua porta. E tudo que precisa          

fazer é clicar no botão abaixo para descobrir qual deve ser seu            

próximo passo. Confia em mim, deixa eu te mostrar quão feliz           

pode ser mudar de vida.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


