
 

ORIGEM DO CURSO DE FORMAÇÃO EM 

PSICOTERAPIA PSICANALÍTICA 

 
A primeira turma de psicoterapia “exclusivamente” para psicólogos da FUMM data 

do ano de 1993 e foi coordenada pelo Dr. José Facundo Passos de Oliveira, juntamente com 

os colegas Adalberto Gaiesky, Cléa Anselmi, Lúcia Porto e Silvia Katz. 

A FUMM fundada em 1987 já trazia no seu corpo clínico uma primeira turma mista, 

psicólogos e psiquiatras que foram os percussores da psicoterapia de orientação 

psicanalítica, uma formação idealizada pelo psiquiatra-psicanalista-professor David 

Zimmermann. 

Ao longo dos anos, o curso de Psicoterapia foi se consolidando, e muitos psicólogos 

que obtiveram a sua Formação permaneceram na instituição, e hoje compõem o corpo 

clínico e também participam do ensino, exercendo várias funções no curso, como 

supervisão, docência, coordenação de ambulatórios, grupos de assistência e estudos. Outro 

importante aspecto da formação dos psicólogos desde a sua criação foi a integração com a 

psiquiatria na instituição, uma característica da Fundação. 

O curso contempla aulas, atendimento de pacientes, supervisão individual inclusa no 

valor do curso. O aluno também participa de reuniões clínicas, jornadas científicas, 

supervisão coletiva, atividades extracurriculares variadas, bem como a possibilidade de 

participarem das equipes e dos ambulatórios específicos da instituição, como Infância, 

Adolescência, Dependência Química, Psicogeriatria, Transtornos Alimentares e Vínculos. 

A FUMM oferece Cursos de Extensão como Observação de Bebês, Psicossomática 

Psicanalítica e outros. 

Nosso curso hoje é coordenado pelas psicólogas Jussara Lerrer e Rosa A. Avritchir, 

juntamente com um grupo de colaboradores psicólogos ligados à instituição, e seus objetivos 

principais são: formação integrada que contemple a possibilidade de aprender, atender e 

fazer uma boa avaliação; encaminhamento do melhor tratamento para o paciente juntamente 

com a qualificação do psicólogo terapeuta para que, quando encerre o seu curso se sinta 

mais qualificado para exercer seu ofício. 

Nosso curso proporciona ao aluno uma vasta experiência clínica, uma vez que temos 

um “rico ambulatório” que possibilita a integração entre a prática e a teoria. O aluno que 

aproveita todas as possibilidades que a FUMM oferece tem a oportunidade de tornar-se  um 

psicoterapeuta qualificado e responsável. 
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