Estação do Saber | <!--:br-->XIV Jornada da EBP MG: Depressão e Bipolaridade <!--:-->
Copyright Estação do Saber alessandro@hellena.com.br
http://www.estacaodosaber.art.br/o-homem-complexo/xiv-jornada-da-ebp-mg-depressao-e-bipolarid
ade/

XIV Jornada da EBP MG: Depressão e Bipolaridade

Nos dias 16 e 17 de outubro, a Seção Minas da Escola Brasileira de Psicanálise realizará sua XIVª jornada. Coordenado pelo
psiquiatra e psicanalista Henri Kaufmanner, o encontro terá como tema: “Depressão e Bipolaridade: Transtorno ou dor de
existir?”, e contará com a participação do psiquiatra e psicanalista francês Philippe La Sagna, membro da Associação Mundial
de Psicanálise.
A partir destes dois diagnósticos psiquiátricos, em diversas plenárias e mesas de trabalho, os psicanalistas e demais
interessados debaterão as conseqüências do predomínio das novas classificações em nossa civilização, buscando apontar
caminhos para a clínica psicanalítica e para a ação do psicanalista no mundo, hoje dominado pela lógica meramente
quantitativa e biológica.
A jornada terá lugar no Hotel Mercure – Lourdes. As inscrições podem ser feitas na secretaria da EBP-MG.

Henri Kaufmanner
(coordenador da XIV Jornada da EBP-MG)

Informações sobre as inscrições:

Até 30 de Setembro:
(Poderá ser pago em 2x - com entrada dos cheques até 09 de outubro )
Valor para Membros, Aderentes,correspondentes: R$ 200,00;
Profissionais: R$ 200,00;
Trabalhadores de Serviço Público ( com comprovante) e alunos do IPSM: R$ 170,00;
Alunos de curso de graduação ( com comprovante ): R$ 100,00.

Em Outubro: de 30 de setembro a 16 de outubro
Valor para Membros, Aderentes, correspondentes: R$ 220,00;
Profissionais: R$ 220,00;
Trabalhadores de Serviço Público ( com comprovante) e alunos do IPSM: R$ 190,00;
Alunos de curso de graduação ( com comprovante ): R$ 110,00.

As inscrições poderão ser feitas na Secretaria da EBP- MG até o dia 13 de outubro. Após esta data serão realizadas no local do
evento, com limite de vagas disponíveis. Fone (31) 3292-5776

tel: 31 3292 5776

Fonte: Escola Brasileira de Psicanáli
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