
 

ANÁLISE PESSOAL (TRIPÉ PSICANALÍTICO) 

SOBRE O CURSO: 
A análise pessoal faz parte do tripé do Programa de Formação Livre de Psicanálise Clínica ofertado na 

modalidade EAD (a distância) *“formação de psicanalistas”* *curso livre profissional com respaldo legal*, 

conforme artigo 205 e 206 da Constituição Federal, Lei nº 9.394, art. 67 e 87, inciso III, o Decreto nº. 

5.154/04,  Parecer nº 64/2004 - CEDF e a Deliberação CEE 14/97 (Indicação CEE 14/97) Decreto 

Presidencial nº 5.154 e normas da Resolução CNE nº 04/99 – MEC. O Curso Livre de Psicanálise Clínica Não 

exige reconhecimento pelo MEC pois se enquadra como um curso livre em psicanálise dentro do tripé de 

formação psicanalítica em consonância com Associação Internacional de Psicanálise – IPA* com a 

*Sociedade Psicanalítica Sigmund Freud de São Paulo.  O curso é oferecido pela Faculdade GAIO, inscrita 

no CNPJ n° 35.828.261/0001-89, com sede na Rua do Ouvidor, n° 54, Conjuntos 62 e 71, Sé – São Paulo/SP.  

Instituição idônea e séria com mais de 12 anos no seguimento educacional no Brasil e América Latina.   

SOBRE O PROCESSO DE ANÁLISE PESSOAL: 

Estou ciente que por estar matriculado no curso livre em psicanálise deverei obrigatoriamente 

passar pelo processo de análise pessoal seja de forma online e/ou presencial caso deseje me 

formar como psicanalista clínico (a), bem como é para início obrigatório para atuação 

prática/supervisão clínica.   

A análise pessoal online poderá ser feita meio de hangouts(gmail), Facetime, vídeo chamada  

Skype ou WhatsApp  ou outro com a equipe do Polo GAIO – Espaço Mente Criativa:  

Caso o estudante deseje realizar terapia de forma online (via hangouts – vídeo 

chamada ou outro) deverá ser solicitado via plataforma e-gaio, bem como pagamento 

do custo deste trabalho. Pelo Espaço Mente Criativa serão agendadas 6 (seis analises) 

online que será feita com um analista experiente na área psicanalítica.  Após o 

cumprimento das 6 análises online mínimas1 o aluno poderá realizar a supervisão 

clínica caso tenha cumprido o pré-requisito (Está no III módulo, ter cursado a disciplina 

de psicopatologia psicanalítica obtendo aprovação na disciplina) o pacote de todas as 

sessões/análise pessoal de todas as (6) seis sessões online é de apenas R$ 399,00 

 
1 Ou conforme solicitação via requerimento na plataforma EAD para mais sessões. 



 

podendo ser parcelado em até 2X R$199,50 no boleto bancário ou cartão de crédito 

em até 12X.  

O aluno poderá realizar demais horas de análise por meio do Relatório de análise 

pessoal no próprio Espaço Mente Criativa, estará disponível para que o aluno preencha 

o relatório e envie dentro do prazo acordado com a coordenação do curso e equipe de 

analista, o relatório será recepcionado por analista do Espeço Mente Criativa.  

*Valor de R$ 49,00 – por relatório em análise pessoal. Cada relatório totalizará 

equivalente a (5) horas de sessão.   

Ressaltamos que a análise pessoal é contínua na vida do analista, bem como a base 

inicial desta análise não tem fim de reprovação, mas suporte quanto as questões 

pessoais do aluno/paciente/analisando.  

Observação: No geral, outras escolas EAD cobrarão em torno de R$500,00 a 

R$2.000,00 pelas sessões para finalização deste pilar em suas formações.   

 

• Sobre local adequado para realização da análise online:  

O analisando e analistas deverão separar local e hora específica para que o atendimento 

seja realizado sem interferências (setting analítico online).   

Caso o estudante deseje realizar terapia de forma online deverá ser solicitado via 

plataforma e-gaio, bem como pagamento do custo deste trabalho. Pelo Espaço Mente 

Criativa serão agendados 6 (seis) sessões online que serão feitas com analista experiente 

na área psicanalítica.  

• Sobre o cancelamento da sessão:   

Se você realizar o agendamento com seu Analista e não puder comparecer na data 

marcada, solicite o cancelamento com pelo menos de 6 (seis) horas de antecedência ao 

horário previamente agendado. 

• Sobre o reagendamento da sessão:  



 

Como sabemos que imprevistos acontecem é possível realizar o reagendamento dos 

atendimentos dentro do prazo acima, solicitando ao Analista uma nova data. 

 

• Sobre o não comparecimento na hora agendada:  

Estou ciente que em caso de não comparecimento na consulta agendada, será 

cobrado o valor de (R$50,00) via boleto bancário a ser pago até 30 dias após o não 

comparecimento.  

Obs: Situações emergenciais e excepcionais serão analisadas isoladamente, mediante 

Atestados.   

• Sobre a mudança de analista: 

Tendo em vista o processo de transferência analítica, o analisando caso não preferir 

poderá solicitar a mudança de analista junto da Coordenação 

(psic.cristeodoro@gmail.com) ou diretamente no telefone (11) 97709-7099. Tendo em 

vista a quantidade de análises (6) seis, o aluno poderá solicitar a mudança até a 

segunda análise, após a segunda sessão o aluno/analisando não poderá mais trocar de 

analista, salvo se solicitar outro combo de análise na plataforma EAD, bem como 

realizar o pagamento.   

• Sobre a solicitação (extra) de mais sessões junto da Faculdade GAIO:  

Tendo em vista o processo de análise contínua do aluno em formação, caso o deseje 

poderá solicitar mais sessões, poderá ser feita diretamente com o analista (neste 

caso o pagamento deverá ser acordado junto do analista) ou caso preferir poderá 

solicitar junto ao Espaço Mente Criativa por meio Coordenação 

(psic.cristeodoro@gmail.com) ou diretamente no telefone (11) 97709-7099. 
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