
Sociedade/Instituto: Instituto da Sociedade Psicanalítica de Fortaleza 
(SPFOR)  
Responsável interno do Instituto a ser contatado: Maria Haydée Augusto 
Brito  

E-mail e telefone do responsável: (85) 98891 2828 

1 - Especificar: seminários e número de vagas por semestre que o Instituto disponibilizará 
aos candidatos interessados? 

Disponibilizados os seminários teóricos 
Número de vagas – 03 

2 - Através de qual canal os interessados devem se inscrever para participar? Sugerimos 
deixar a pessoa informada no cabeçalho deste formulário como a responsável por receber 
os pedidos para encaminhamento ao Instituto. 

Por e-mail: psicanalisefortaleza@gmail.com 
Responsável - Maria Haydée Augusto Brito 

3. Quais serão os critérios de seleção se houver mais interessados do que vagas disponíveis? 

Critério – por ordem de chegada da solicitação.  

4 - O seu Instituto irá cobrar alguma taxa (valor em reais) pela participação desses 
candidatos? Se sim, qual o valor e como a cobrança será feita? 

O Instituto não cobrará nada. Mas, os coordenadores de seminário recebem honorários que são 
divididos, a cada seminário, pelos membros da turma (16). Não posso antecipar como a turma 
vai tratar esse assunto, talvez o intercambista seja dispensado desse rateio, mas a turma 
também pode querer que o intercambista entre na divisão (o valor é de 1.000 reais por 
seminário, divididos pelo número de alunos – ou seja, 17 a 19, de acordo com o número de 
intercambistas – ficando o valor a ser pago entre 50 a 60 reais por seminário, seguindo o modo 
habitual da turma para recolhimento).  

5 - O seu Instituto fornecerá alguma declaração ao candidato pela realização do 
intercâmbio, constando horas e seminário frequentado? 

Sim, o Instituto fornecerá declaração. 

ORIENTAÇÕES 

1. Ementa, programa e bibliografia – ver em anexo 

2. Dias e horários – sextas feiras, das 14:30 às 16:30 h 

3. Plataforma virtual a ser utilizada e como acessar o seminário: colocar 

4. Detalhes a respeito de cobrança – a combinar com a turma 

5. Número de vagas e critérios de seleção, caso haja mais interessados do que 
vagas disponíveis – já respondido 

mailto:psicanalisefortaleza@gmail.com

