
FORMAÇÃO AVANÇADA EM 
PSICOLOGIA ANALÍTICA
ANO LETIVO 2022/2023

NÍVEL 2

academiajung.com

Para mais informações:

secretaria@iaap.pt

Coordenadores

Prof. Doutor João Carlos Major
Psicólogo Clínico
Doutor em Psicologia

Mestre João Diogo Vedor 
Psicólogo Clínico
Doutorando em Neurociências

Público alvo:
Psicólogos e estudantes de
psicologia; profissionais de saúde
(médicos, enfermeiros, etc.);
outros profissionais que possam
beneficiar dos conhecimentos de
psicologia analítica.

Inscrição:
250€

Propina mensal:
160€ (10 x 160€)
Desconto de 10% se o curso for pago na

totalidade. Em caso de desistência, os
valores pagos não serão devolvidos.

Início: outubro 2022

Horário: sextas feiras às 20h00



OBJETIVOS

1

2

3

Quem olha para fora, sonha.

Quem olha para dentro, acorda.

Por intermédio de uma didática que
promova a constante interação
formador-formando, pretende-se
propiciar uma base teórico-prática,
de cariz analítica e de base clínica
(com a tónica no desenvolvimento
mental e não na psicopatologia),
tendo por meta o exponenciar da
excelência clínica/pedagógica dos
formandos e/ou o seu
autoconhecimento.

PROGRAMA
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Carl Gustav Jung: vida e
obra e atualidade
junguiana

O conceito de Inconsciente
à luz das Neurociências, da
Etologia e das Ciências
Cognitivas e suas
correlações com o
Processo de Individuação

A estrutura e dinâmica da
psique I: Consciente,
Inconsciente Pessoal,
Inconsciente Coletivo

A estrutura e dinâmica da
psique II: (a) O conceito de
Arquétipo (b) Arquétipos:
Ego, Persona, Sombra,
Anima/Animus, Self (c) O
papel dos sonhos na
atividade clínica e no
autoconhecimento

Desenvolvimento Mental na
Perspetiva da Psicologia
Analítica (Processo de
Individuação) em diálogo
com outras perspetivas

Espiritualidade, Ciência, 
Individuação e 
Envelhecimento

Nota: Esta formação não capacita
para o exercício da profissão de
psicólogo. Esta formação tem por
objetivo incrementar competências
na área da psicologia para os
detentores de formação adequada.
As vagas são limitadas e a aceitação
no curso depende da avaliação do CV
de cada candidato e de uma
entrevista presencial ou online.


