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Curso de especialização realizado pela 
SPBsb e UniCEUB está na 24ª turma

Artigo

Helena Daltro Pontual, membro associada 
da SPBsb e da SBPSP

Criado em 2003, a partir de 
proposta apresentada pela 
SPBsb e o UniCEUB, o Curso de 
Pós-Graduação (Especialização) 
em Teoria Psicanalítica, 
reconhecido pelo Ministério da 
Educação, já teve 24 turmas, 
477 alunos matriculados e 
388 formados, que concluíram 
todas as disciplinas, muitos dos 
quais fi zeram, posteriormente, 
a formação em psicanálise, 
montaram seus consultórios 
e/ou aprimoraram seus 
conhecimentos para trabalhar 
em diversas frentes da saúde 
mental. Esse é um grande legado 
deixado pela nossa querida 
Stella Winge, que exerceu a 
coordenação do curso até seu 
falecimento, no dia 19 de agosto 
de 2020.

Desde sua criação, o curso 
vem sendo coordenado pelo 
professor e doutor em Psicologia 

pela UnB Marcos Chedid Abel1, 
que gentilmente ofereceu 
todos os dados solicitados pelo 
boletim para este texto. Abel 
trabalha juntamente com a 
Coordenação de Pós Graduação 
da SPBsb, que foi representada 
por Stella e Lúcia Passarinho, e, 
desde agosto, está a cargo de 
Adriana Brill. 

Em depoimento ao boletim, 
Marcos Abel disse que Stella 
sempre teve “participação ativa, 
entusiasmo e encorajamento, 
principalmente nos momentos 
mais difíceis, tais quando, 
na elaboração do projeto, 
a coordenação do Curso 
de Psicologia do UniCEUB 
questionou a possibilidade de 
admissão ao curso a quem não 
fosse formado em psicologia”. Ele 
acrescenta que Stella também foi 
uma das pessoas fundamentais 
para as negociações entre a 
SPBsb e o UniCEUB, quando 
a coordenação do Curso de 
Psicologia tentou extinguir o 
projeto após a primeira turma, 
em 2004/2005.

- Naquela ocasião, foi decisivo 
o apoio do diretor do 
Instituto CEUB de Pesquisa 
e Desenvolvimento (ICPD/
UniCEUB), João Herculino de 
Souza Lopes Filho, e do diretor 
acadêmico, Carlos Alberto da 
Cruz. Posteriormente, da direção 
do ICPD/UniCEUB, continuamos 

a receber apoio fi rme e contínuo 
de Rafael Aragão de Souza Lopes 
– relatou Abel.

Ele conta ainda que, da parte 
da SPBsb, houve igualmente 
resistências de alguns membros 
quanto ao convênio com o 
UniCEUB para o curso. Tais 
resistências “foram felizmente 
superadas pela intermediação 
de Stella Winge, com apoio de 
colegas da SPBsb que vinham 
antecipando as aulas e/ou 
orientando monografi as”, disse 
Abel.

O curso tem docentes vinculados 
ao UniCEUB e à SPBsb, mas conta 
ainda com professores de outras 
instituições, buscando-se, em 
cada turma, não repetir docente 
em disciplinas, para que os 
alunos possam conhecer o maior 
número possível de enfoques 
da psicanálise. Segundo 
Abel, os alunos vêm de várias 
instituições de ensino superior, 
com predomínio de formados 
em psicologia, entre 80% a 
90%. “Consideramos que essa 
pluralidade tanto em relação a 
docentes quando a discentes 
tem sido fator importante de 
enriquecimento ao curso”, 
comentou.

Nesses 16 anos de 
funcionamento, foram concluídas 
21 turmas, outras três estão em 
curso e a 25ª está sendo lançada 
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para início de março de 2021. A 24ª turma, iniciada este ano, conta com o maior número de alunos em 
comparação com as demais, um total de 37. A turma com menor número de alunos foi a de 2009, com 
dez. Mas os números variam, na maioria das turmas, entre 20 e mais de 30 alunos.

Abel explicou que o curso tem como objetivos analisar, criticamente, com amplitude e profundidade, 
as propostas teóricas da psicanálise a respeito da constituição e funcionamento psíquico, realizar 
planejamento, escrita e defesa de pesquisas e fazer as teorias psicanalíticas produzirem consequências 
na prática. “Busca-se deixar claro a candidatos que o curso não se propõe a ser curso de formação em 
psicanálise, mas sim de especialização”, completou.

As aulas são ministradas às terças e quintas-feiras, das 19h10 às 22h40. Em razão da pandemia de 
COVID-19, desde junho de 2020 o curso está sendo realizado em modalidade remota, com aulas e bancas 
de monografi a em videoconferência via Google Meet ou Zoom. Abel disse que os coordenadores do curso 
estão aguardando a possibilidade de retorno às atividades presenciais.

1 Graduação em Psicologia (UFRJ-CEUB, 1990). Mestrado em Psicologia Clínica (UnB, 1995). Doutorado em Psicologia 
(UnB, 2001). Especialização em Saúde Mental (Anankê, 2010). Realizou pesquisa pós-doutoral no PPGTP-IP-UFRJ, em 2009. 
Atualmente é coordenador e professor no Curso de Especialização em Teoria Psicanalítica UniCEUB e SPBsb, líder do Grupo de 
Pesquisa em Teoria e Prática Psicanalítica do UniCEUB. Professor de Psicologia da SEEDF, com Curso de Mediação de Confl itos 
no Contexto Escolar - Formação em Mediação (FESMPDFT, 2020), trabalhando na Gerência de Mediação de Confl itos (GMEC). 
Tem experiência na área da psicanálise freudiana, com ênfase na construção, modos de funcionamento e possibilidades de 
modifi cação do psiquismo; a função do analista; conexões da psicanálise com ciência, fi losofi a, arte e religião.

Meus amigos
quando me dão a mão
sempre deixam
outra coisa
presença
olhar

lembrança, calor
meus amigos
quando me dão deixam 
na minha
a sua mão

Paulo Leminski

Amizade
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Homenagem a Stella Winge
Homenagem

Adeus, Stella.

Maria Stella do Valle Bezerra Winge, membro associada da SPBsb e da 
SBPSP,  nascida no Ceará, em 29 de agosto de 1935, faleceu no dia 10 
de agosto de 2020, em Brasília, onde residia e exercia suas funções de 
psicanalista e professora. Stella fez sua formação em psicanálise no 
período de março de 1983 a dezembro de 1986. Sua análise didática 
foi feita com Vírgínia Bicudo, com início em agosto de 1975 e término 
em junho de 1983. 

Fez a primeira supervisão com Ronaldo Mendes de Oliveira Castro e 
a segunda com Félix Gimenes (morto em julho de 2017). Apresentou 
seu primeiro relatório em dezembro de 1991 e o segundo em junho 
de 1993. Participou intensivamente das atividades da SPBsb em 
diretorias, reuniões científi cas, congressos, seminários clínicos e 
encontros internos e externos. Foi professora no curso de formação 

e professora e coordenadora do curso de pós-graduação (especialização) em Teoria Psicanalítica, num 
projeto conjunto da SPBsb e do UniCEUB. 

Stella era uma estudiosa de André Green, cuja importante obra é reconhecida pela diversidade e 
originalidade dos temas tratados. Assim como Green, ela se aprofundou nos estudos da metapsicologia 
freudiana e trabalhava com temas como afeto, casos-limite, clínica do vazio, o irrepresentável e a pulsão 
de morte. 

Abaixo, um livreto em sua homenagem, feito e entregue pela família de Stella à SPBsb: 
Link para acessar o livreto

Biografi a

Por Tito Nícias Rodrigues Teixeira da Silva - analista didata da SPBsb

E lá se foi a Stella Winge, nossa querida colega, pelo 
mesmo caminho que um dia nos espera. Como 
costuma acontecer, sua morte logo ressaltou as 
qualidades que tinha e que tanto apreciávamos,  
uma perda importante para nossa Sociedade.

Uma de suas características principais era a 
solidariedade, com ela sempre podíamos contar e, 
devido a isto, deixou registrada em nossa Sociedade 
uma contribuição muito importante, atuou em 
várias frentes. 

Stella fez sua formação na quinta turma da Sede 
Brasília, de 1983-1986, e participou de cinco 
Diretorias a partir de 1991. Fez parte da criação e 
foi coordenadora da Comissão de Elaboração do 

Projeto de Curso de Pós-Graduação em Psicanálise, 
numa parceria com a Faculdade de Psicologia do 
UniCEUB.  

Stella tinha plena noção da importância de 
participar, de assumir e ser responsável por funções 
dentro da Instituição e que o desenvolvimento 
desta depende, e muito, da capacidade de seus 
membros de assumirem funções e se dedicarem, 
e não apenas serem membros passivos. E, melhor 
ainda, ela se dedicava e tinha muito prazer ao 
exercer as funções que assumia.

Além disso, era uma pessoa educada, agradável, 
sensível, delicada, suave, doce. No mundo de hoje 
há uma carência de pessoas assim.
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Perdi Stella Winge, minha amiga que brigava com os adjetivos. Pois ela 
era brilhante, peculiar, sábia, intempestiva, acolhedora, brava, falante, 
inteligentíssima, autoritária, independente. E mais: curiosa, atualizada, 
espontânea, divertida. 
 
Acho que ela não gostava dos adjetivos porque era tão intensa que 
os dispensava. Stella ensinava a cada frase, numa conversa. E dava 
trabalho, claro! Que saudade do trabalho que ela me dava…

Stella criativa. Ela não dizia alô nem até logo ao telefone. Já ia falando. 
Um dia, às 7 da manhã, quando estávamos as duas na diretoria, eu 
presidente e ela, a tesoureira, toca o telefone:  
- …tá acordada?  
- Não.  
- Pensei que ia levar as meninas à escola.  
- Grr… Elas não têm mais escola nesses horários!  
- Fofa, eu estava aqui pensando, tive umas ideias etc. (40 minutos) 
- Grr… você acordou tão cedo pensando nisso?  
- Não (aquela risada gostosa), agora é que eu vou dormir.

Stella notívaga. Não pensem que era ocasional. Gostava da noite para 
trabalhar, ler, pensar, escrever e telefonar para os chatos que dormiam 
à noite! Acordava, ou melhor, levantava-se no final da manhã. Normal. 
Trabalhava à tarde. Ponto. Nunca entendeu por que o dia não rendia, 
não dava tempo pra nada, sua lista de tarefas sempre enorme. 

Stella fim de semana.   
- Fofa, vamos almoçar? 
- Uai, são cinco da tarde! 

Por Cíntia Xavier de Albuquerque
presidente da Febrapsi, membro titular da SPBsb

Homenagem

- Você já almoçou?! (Espanto 
máximo)  
- Já…  
- (A risada gostosa) Tomei café às 
duas!

Stella encantada: Fofa, o que 
você fez na sua pele? Está ótima! 
E essas orquídeas, como você 
cuida? Me ensina? Que beleza 
esse puxa-saco! De onde é? Claro 
que pedi ao meu cunhado para 
trazer um pra ela de Buenos Aires. 

Stella vaidosa: - Que roupa linda! 
Onde você comprou? Como você 
é tão magra? Olha minha barriga, 
que ódio! Só gostava de coisa 
boa e ficava quase revoltada com 
minhas compras na feira e na 
Zara.  
- Eu compro calça Armani porque 
é a única que fica boa em mim! 
Cearense metida a besta! (A 
risada gostosa).

Fomos confidentes e “consultoras” 
uma da outra por 15 anos. A 
coisa mais linda, nossa diferença 
de idade é grande, mas isso não 
contava. Apreciava os sabores e o 
cinema como ninguém.  
Stella pensadora. Eu lhe 
estimulava a escrever, eram 
tantas ideias, tanta originalidade, 
cultura, quantas experiências! 
Mas havia também a insegurança. 
Estrela de carne e osso.  
Sorte a nossa dela ter brilhado 
em vida aqui conosco.  
 
Que bom ter tido você 
iluminando minha vida, Stella 
Guia.



SPBsb - Boletim Informativo - nº3/2020 -  6

Helena Pontual me convidou para escrever sobre Stella 
Winge nessa homenagem a ela no BI.

Só vou citar o tanto que ela fez na e pela SPBsb: participar 
de várias diretorias, sobressaindo-se, sobretudo, na 
tesouraria, ser do corpo docente do instituto, pioneira 
do atendimento e estudo de casal e família entre nós e 
coordenadora do curso de teoria psicanalítica na nossa 
parceria com o UniCEUB.

Mas meu coração me pede outra coisa.

Vou falar mesmo é da nossa amizade e companheirismo, 
apesar das diferenças: o jeito nordestino dela, o jeito 
mineiro meu, além dela ser notívaga e eu mais  para 
diurna. Fomos colegas de formação na década de 80, nos 
aproximamos nos anos 90 e continuamos muito próximas 
até um pouco antes dela adoecer. 

Quantos filmes assistimos juntas na Academia de Tênis, no 

Por Silvia Helena Heimburger
analista didata e diretora do Instituto Virgínia Leone Bicudo, 
da SPBsb

Homenagem

CCBB e posteriormente no Liberty Mall! Depois do cinema, íamos comer alguma coisa, beber um vinho e 
conversar.

Stella era muito falante, contava seus casos repetidas vezes e com muitos detalhes, mas também ouvia 
os meus e podíamos conversar horas e horas até pelo telefone. Íamos a shows, teatros, vernissages, 
lançamentos de livros. Eu dizia, brincando, que éramos mulheres contemporâneas e que gostávamos 
de uma boca livre, ela dizia, séria, que éramos pessoas «corridas e lidas», isto é, com muitas mudanças, 
viagens e leituras.

Aprendi muito com Stella, desde a expressão “plantar um pé de catispera”, quando é melhor esperar um 
momento mais oportuno para responder a um estímulo, até a não deixar de aproveitar as oportunidades, 
por exemplo: comparecer aos congressos internacionais de psicanálise e fazer compras em boas 
liquidações. Foram muitas viagens, trocas, risadas.

Enfim, Stella não foi aquela amiga de infância ou adolescência com quem cresci e sonhei  junto. Ela foi 
uma amiga da vida adulta, já éramos crescidas, vividas e diferentes, mas queríamos continuar a crescer e 
a aproveitar a vida!

Lembrei da amizade de duas psicanalistas: Piera Aulagnier e Joyce 
McDougal. As duas amigas e colegas valorizavam suas diferenças. 
“Espero que você sempre mantenha em si esta criança constantemente 
surpresa e pronta a arremessá-la na vida e no trabalho”, dizia Piera. 
Joyce lhe replicava: “Concordo, contanto que você mantenha o adulto 
profundo e comedido que inspira sua abordagem da vida e do trabalho”. 
 
Obrigada, Stella por sua amizade! Saudades eternas.
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Stella Winge com colegas

Mirian Ritter, Avelino Neto e Stella Winge

Lourdes Teodoro, Nilza Campos, Beth Mori, Roque Tadeu, Stella Winge, Cintia Xavier e Cláudia Carneiro

Ana Velia Vélez, Cláudia Carneiro, Stella Winge e Mirian Ritter Com Taiza de Andrade Calil Jabur

José Costa Sobrinho, Stella Winge, Fernanda Lenzi, Mirian Ritter, Silvia Heimburger e Maria José Miguel

Com Sylvain Nahum Levy

Da esq. para dir. (em pé): Maria José Miguel, Mirian Ritter, Luiz Tenório, Silvia Valladares, Cíntia Xavier, Silvia Heimburger, 
Sancha Lopes, Stella Winge, Carlos Frausino, Lúcia Passarinho. Na frente: Crisélia Chaves, Carlos Vieira e Cláudia Carneiro

Stella Winge, Maria José Batista, Victor Heimburger, Cíntia Xavier, Silvia Heimburger, Luciano Lírio e Teresa Lírio
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Eventos

Próximo Congresso da IPA será em Vancouver

Será realizado, de 21 a 24 de julho de 2021, em Vancouver, o 52º Congresso da International 
Psychoanalytical Association (IPA) e o 26º Congresso da International Psychoanalytical Studies Organization 
(IPSO). De acordo com informações dos organizadores do evento, a equipe da IPA está monitorando os 
acontecimentos relacionados à pandemia do COVID-19, com incertezas e dificuldades sem precedentes 
que atingiram indivíduos, negócios e comunidades, para que todos os membros e candidatos 
continuem planejando a sua participação no congresso. Os dados sobre a realização do congresso estão 
sendo atualizados no site da IPA, levando em conta informações científicas sobre todas as questões 
relacionadas à pandemia.
 
“A equipe IPA continua monitorando de perto os desenvolvimentos relacionados ao COVID-19. Esta 
situação está evoluindo e nossa resposta está evoluindo com ela. Com isso em mente, queremos 
assegurar a todos os membros e candidatos que continuamos planejando o Congresso de Vancouver. 
Estamos ansiosos para recebê-lo em julho de 2021”, informaram os organizadores do congresso.   
O Comitê do Programa do Congresso de Vancouver é composto por Irene Cairo (copresidente, América 
do Norte), Sergio Nick (vice-presidente ex-officio IPA),  Gennaro Saragnano (copresidente, Europa),  Clara 
Nemas de Urman (Copresidente, América Latina), Jorge Bruce (Presidente do Comitê) e Kristin Whiteside 
(Vice-Presidente IPSO para a América do Norte). O tema do evento será “O infantil: suas múltiplas 
dimensões”

Diretoria de Comunidade e Cultura debate 
trauma, sonho e ato

A Diretoria de Comunidade e Cultura, comandada por Daniela Yglesias de Castro
Prieto, promove, no dia 28 de novembro, debate cujo tema é “Trauma, sonho e ato”, a partir dos filmes 
Tabacaria (de Nikolaus Leytner, que tem Freud como um dos personagens) e Coringa, dirigido por Todd 
Phillips. 
 
Participarão do evento Eliana Rigotto Lazzarini, professora e doutora em Psicologia Clínica pela UnB, e Isa 
Paniago, membro associada da SPBsb e doutora em Psicologia pela UnB. 

No dia 5 de dezembro está programada uma Webinar sobre o tema “Vidas negras - luta e emancipação”, 
com apresentação de Lourdes Teodoro, membro da SPBsb, e Ignácio Paim, médico e analista didata da 
Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre.
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Diretoria Científi ca promove sete eventos até 
dezembro

A Diretoria Científi ca da SPBsb, dirigida por Lúcia 
Velloso Passarinho, membro associada da SPBsb, e 
titular do Comitê de Casal e Família da Fepal, terá 
sete reuniões, debates e palestras até dezembro 
deste ano. Todos os eventos serão coordenados 
por Lúcia e realizados pelo Google Meet. A 
programação da Diretoria Científi ca é a seguinte:

07/10 – Apresentação do trabalho de Regina Braga 
Mota, membro didata da SPBsb, e Keyla Perim, 
membro titular da SPBsb e do Grupo de Estudos 
Psicanalíticos de Goiânia (Gepg).

21/10 – Reunião Científi ca, com Carlos César 
Marques Frausino, membro associado da SPBsb, 
cujo tema é “Virgínia Leone Bicudo: alguns olhares”, 
trabalho escrito por ele para a Revista Cáliban, 
órgão ofi cial da Federação Psicanalítica da América 
Latina (Fepal).

06 e 07/11 – Palestra com Ana Rosa Trachtenberg, 
psiquiatra e psicanalista da Sociedade Brasileira de 
Psicanálise de Porto Alegre. Analista de Infância e 
Adolescência na APdeBA (Asociación Psicanalítica 
de Buenos Aires) e integrante do Núcleo de 

Eventos

NOTÍCIAS

Vínculos e Transmissão Geracional.

18/11 – Reunião Científi ca “A psicanálise é leiga 
em sua natureza”, com apresentação de Cláudia 
Carneiro, membro associada da SPBsb.

20/11 – Reunião científi ca com apresentação de 
Raul Hartke, médico psiquiatra e psicanalista didata 
da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. O tema 
é: "Concebendo-me como psicanalista hoje: o 
sonho e o objeto combinado como fundamentos e 
modelos da situação e do trabalho analíticos"

02/12 – Reunião Científi ca “Roda de Conversa 
50 anos”, sobre os 50 anos da SPBsb. Participam 
Luciano Lírio, membro titular da SPBsb, Teresinha 
Lírio, membro associada da SPBsb, e Carlos de 
Almeida Vieira, analista didata da SPBsb membro 
efetivo da SBPSP e da SPR.

AMIP
12/12 – Evento da Associação dos Membros do 
Instituto Virgínia Leone Bicudo da Sociedade de 
Psicanálise de Brasília (AMIP) em homenagem à 
Virgínia Bicudo.

Livros
A biblioteca da SPBsb adquieriu 
os livros Elementos de Psicanálise, 
de W. Bion e Adolescência, de 
Arminda Aberastury. 

Biblioteca
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CURSOS 
E GRUPOS DE ESTUDO

Grupo de estudos preparatórios - Congresso de 
Psicanalistas de Língua Francesa
Coordenação: Silvia Helena Heimburger
Um sábado por mês - 16h

Grupo de Estudos - Psicanálise vincular: Família e Casal
Coordenação: Comissão de Psicanálise vincular: família e casal
Encontros quinzenais - Quartas-feiras - 19h

Grupo de Estudos - Leituras a partir do Livro Anual
Coordenação: Teresa Cristina Peixoto, Maria Nilza Campos e 
Sancha Benvindo Lopes
Uma sexta-feira por mês - 16h

Curso - Temático teórico na Obra de Freud
Coordenação: Carlos de Almeida Vieira
3º sábado do mês - 15h

Curso -  O adolescente no adulto
Coordenação: Maria Silvia R. M. Valladares e Maria de Lourdes 
Zilli
Quartas-feiras - 19h

CORPO DIRETIVO
SPBsb

EXPEDIENTE
Boletim Informativo da SPBsb - edição trimestral
Editora responsável: Helena Daltro Pontual
Editoração: Lannusa Castro

Sociedade de Psicanálise de Brasília SPBsb
SHIS QI 09 Bl. E-1 sala 105 - 71625-175 
Brasília-DF - (61) 3248-2309 - spbsb@spbsb.org.br - spbsb.org.br

DIRETORIA
Presidente: Roberto Calil Jabur
Secretária: Isa Maria Lopes Paniago
Tesoureira: Maria de Lourdes Zilli Guimarães
Diretora Científi ca: Lúcia Eugênia Velloso Passarinho
Diretora do Instituto: Silvia Helena Dutra de Carvalho Heimburger
Diretora de Comunidade e Cultura: Daniela Yglesias de Castro Prieto

BIBLIOTECA
Responsável: Isa Maria Lopes Paniago

CENAPP - CENTRO DE ATENDIMENTO E PESQUISA EM PSICANÁLISE
Coordenação: Liliana Dutra de Moraes
Membro das subcomissões: Erika Reimann 

COMISSÃO DE DIVULGAÇÃO E IMPRENSA
Editora do Boletim Informativo: Helena Daltro Pontual 
Editora do Jornal Associação Livre: Paola Amendoeira

COMISSÃO DE ENSINO
Silvia Helena Heimburger (coordenadora), Luciano W. G. Lírio, Maria Silvia R. M. 
Valladares, Teresa Cristina de Moura Peixoto e Tito Nícias Rodrigues Teixeira da 
Silva

COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO
Coordenação: Adriana de Souza Brill 
Membros: Ana Velia Vélez, Carlos César Marques Frausino, Erika Reimann, Luciano 
Antunes

CONSELHO DE DIDATAS
Silvia Helena Heimburger, Avelino Neto, Carlos de Almeida Vieira, Daniel Emídio 
de Souza, Delza Maria Araújo, José Nepomuceno Filho, Márcio Nunes de Carvalho, 
Maria de Fátima Malva, Regina Lúcia Braga Mota, Roberto Calil Jabur, Ronaldo M. 
de Oliveira Castro, Selma de Oliveira Porto, Tito Nícias Teixeira da Silva

CONSELHO DE ÉTICA
Titulares:  Maria Silvia  Regadas de Moraes  Valladares, Tito Nícias Rodrigues 
Teixeira da Silva e  Ronaldo Mendes de Oliveira Castro 
Suplentes: Avelino Ferreira Machado Neto, Maria Fernanda Cardoso Lenzi e 
Maria Helena Lima de Oliveira Castro
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AGENDA NACIONAL
 E INTERNACIONAL

33º Congresso latino-americano de psicanálise
Outubro de outubro de 2020 - online
Fepal
Informações: congresofepal2020@gmail.com

Jornada de Cowap en Fepal - Masculinidades: 
Fronteras y Transformaciones

10 de outubro de 2020 - online
Cowap Latinoamerica, Ipso e IPA

Primeira Jornada Cowap Brasil - As várias faces do 
amor 

6 e 7 de novembro de 2020 - online
Cowap Brasil
Inormações: jornada.cowap@gmail.com

Jornada desafi o às fronteiras da psicanálise dos 
vínculos de casal e família

17 de outubro de 2020 - online
SBPSP
Inormações: sbpsp.org.br


