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  Ficha 2  

Período Especial 
 

 

UNIDADE CURRICULAR: PSICANÁLISE I Código: HP344 

Natureza:  
(X) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual        (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  ).............. % EaD* 

CH Total: 30 

CH semanal: 02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
 
O conceito de inconsciente de Freud: fundamentos epistemológicos, clínicos e teóricos. 
O desejo e as pulsões. A primeira tópica freudiana. 
 

 
JUSTIFICATIVA  DA  PROPOSTA 

 
A presente disciplina teórica será ofertada durante período especial devido à pandemia 
do COVID-19 e considerando a Res. 59/20 do CEPE. Atividades semanais assíncronas 

e síncronas serão propostas a seguir. 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) * 

 

 
Tratar-se-á de 7 aulas síncronas divididas em 3 módulos, o primeiro com 3 aulas, o 
segundo com 1 aula, e o terceiro com 3 aulas, todas elas por videoconferência RNP-
WebConference. 
 

Aula I (06/11/2020): Pulsão e destinação pulsional (1915) - O que significa dizer que o 
inconsciente possui uma “realidade sexual”? Conceito de Pulsão e sua diferença com a 
necessidade vital. 
Aula II (13/11/2020): Pulsão e destinação pulsional (1915) – Conceito de pulsão – sua 
relação com a atividade de pensamento e com o funcionamento do corpo. Tópica da 
Pulsão. 
Aula III (20/11/2020): Pulsão e destinação pulsional (1915) - Lógica do inconsciente e 
satisfação pulsional. Teoria das pulsões e clínica psicanalítica. 
Aula IV (27/11/2020): O Recalque (1915) – Natureza e Alcance do determinismo 
Psíquico. Recalque, retorno do recalcado e conflito psíquico. 
Aula V (04/12/2020): O inconsciente (1915) – Justificativa do Inconsciente. 
Aula VI (11/12/2020): O inconsciente (1915) - Análise do modo de constituição do 
aparelho psíquico e de sua relação com a atividade judicativa. 
Aula VII (18/12/2020): O inconsciente (1915) - Dinâmica do inconsciente: processos 
primários e secundários. Determinação do conceito de “representação psíquica”. 
 

 
Haverá ainda um total de 16 horas de atividades assíncronas, divididas em 3 módulos 
com 5,2 horas de dedicação para a realização atividades domiciliares. 
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OBJETIVO GERAL 
 
Conhecer e analisar a construção dos conceitos de pulsão e de inconsciente por Freud a 
partir de seus fundamentos clínicos e teóricos. Desenvolver o entendimento da 
especificidade desses conceitos no campo psicanalítico, assim como da articulação entre 
eles. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Tornar o aluno habilitado a situar epistemologicamente os conceitos fundamentais da 
primeira tópica freudiana. Compreender o estatuto filosófico dos fundamentos conceituais 
do inconsciente. Entender de que maneira a primeira teoria das pulsões constituiu para 
Freud uma fundamentação necessária para a clínica psicanalítica. Ser capaz de 
compreender de que maneira o inconsciente forma um tipo particular de atividade de 
pensamento. Estabelecer a natureza e funcionamento da lógica do inconsciente. Ser 
capaz de determinar a dinâmica do recalcamento, em sua etapas e modalidades,   
 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
A disciplina será desenvolvida mediante aulas síncronas (duas horas semanais) a partir 
do dia 06 de novembro 2020, ou seja, segundo ciclo, e término no dia 18 de dezembro.  
 

As 7 aulas síncronas divididas em 3 módulos, o primeiro com 3 aulas, o segundo com 1 
aula, e o terceiro com 3 aulas, serão todas elas ministradas por videoconferência RNP-
WebConference. 
 

As atividades assíncronas serão compostas de atividades domiciliares de leitura e análise 
de textos previamente selecionados e indicados pelo professor e que os alunos deverão 
fichar e comentar (enviando em seguida tais fichamentos para o e-mail do professor).  
 

a) sistema de comunicação: será disponibilizado um e-mail específico para contatar o 
docente e o monitor da disciplina. As atividades que comprovam frequência deverão ser 
enviadas exclusivamente através deste e-mail até as 12h do domingo de cada semana 
de aulas. Os encontros semanais (aulas síncronas) ocorrerão através do sistema RNP-
WebConference. Os textos recomendados serão postados no Google Drive determinado 
pelo professor. 
 

Quando o estudante não conseguir acesso à atividade síncrona um e-mail relatando a 
dificuldade deverá ser enviado em até 24 horas pelo aluno para que as atividades e 
conteúdos sejam repassados para o mesmo. 
 
b) modelo de tutoria: O docente e seus professores convidados realizarão as atividades 
síncronas de discussão e debate. Um monitore será solicitado para realizar o 
acompanhamento dos alunos em horários de disponibilidade para responder à dúvidas 
sobre os textos recomendados e as atividades.  
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c) material didático para as atividades de ensino: Textos serão disponibilizados no Google 
Drive do Professor.   
 
d) infraestrutura tecnológico, científico e instrumental necessário à disciplina: para cursar 
esta disciplina é necessário acesso a plataforma RNP-WebConference, registro na 
plataforma Google Drive, e-mail pessoal registrado na UFPR para acesso ao professor. 
 
e) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados 
pelos discentes: durante a primeira semana de aulas as dúvidas e dificuldades poderão 
ser resolvidas através de e-mail, durante o chat da turma com o monitor e em horários 
previamente agendados de encontros virtuais. 
 
f) identificação do controle de frequência das atividades. O controle de frequência 
somente será realizado através de entrega de atividades previstas para cada um dos 
módulos da disciplina: resenhas de textos abordados na atividade síncrona.  
 
g) indicação do número de vagas:  40 vagas 

  
 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

A disciplina contará com 3 avaliações, sob a forma de trabalho escrito, contendo uma 
análise e comentário de texto, orientadas por uma ou mais questões apresentadas pelo 
professor.  
Cada uma destas avaliações deverá ser enviada para o e-mail da disciplina, segundo o 
seguinte calendário: 
1° Avaliação:  22/11/2020 

2° Avaliação:  06/12/2020 

3° Avaliação:  20/12/2020 

 

 

Cada uma das avaliações será pontuada de 0-100, a primeira com 40% da nota e as 
seguintes com 30% das notas.  
 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 
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psicológicas completas de Sigmund Freud [ESB]. Vol. XIV. Rio de Janeiro: Imago, 1980. 
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Rio de Janeiro: Imago, 1980. 
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<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-
24302009000200004&lng=pt&nrm=iso>. acesso em 04 jul. 2020. 
 

 
0101 

 

Professor da Disciplina: Mauricio José d’Escragnolle Cardoso_________ 
 

Contato do professor da disciplina (e-mail e telefone para contato): mauricio.escragnolle@gmail.com 

Assinatura: __________________________________________  

 
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 


