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Anexo: Apresentação do programa doutoral no quadro deste Acordo de
Cooperação.

Preâmbulo
Desde sua criação, em 1996, membros da Associação Universitária de
Pesquisa em Psicopatologia Fundamental (AUPPF) mantiveram próximas
relações de grande importância com professores da Université de Paris 7 –
Denis Diderot.
Os repetidos contatos com Pierre Fédida, durante suas diversas vindas ao
Brasil, possibilitaram, entre outras coisas, a adoção do nome que hoje é marca
registrada ® da AUPPF e a criação do Laboratório de Psicopatologia
Fundamental do Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Clínica
da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Diversos
doutorandos, sob orientação de Fédida, participaram da fundação dessa
sociedade científica: José Luiz Caon, Mário Eduardo Costa Pereira, Edson Luiz
André de Sousa e Nelson da Silva Jr.. Pouco mais tarde Cristina Lindenmeyer
Saint-Martin ingressou na AUPPF. .Além disso, a proximidade com Jean
Laplanche ocorreu através da participação de Marta Rezende Cardoso, que
aproximou Jacques André da AUPPF e, depois, aproximou Mauricio
Fernandez, de Medellin, Colombia. Paulo Roberto Ceccarelli, que realizou
doutorado sob a orientação de Sophie de Mijolla-Mellor, atualmente
coordenadora da Association Internationale Interactions de la Psychanalyse, é
membro fundador da AUPPF. A visita a Paris 7 realizada por Manoel Tosta
Berlinck, em 2002, como professor visitante, possibilitou a aproximação de
doutorandos de outros países da América Latina: María Antonia Reyes A.
Dautrey, Gabriel Zárate Guerrero e Maria Del Carmen Espinosa Gómez todos
do México. O ingresso na AUPPF de Francisco Pizarro Obaid, do Chile, que foi
doutorando em Paris 7, sob orientação de Patrick Guiomard, veio ampliar essa
influência. Finalmente, a presença de Carmen Lucia Montecchi Valladares de
Oliveira, que realizou doutorado em Paris 7, sob orientação de Elisabeth
Roudinesco, também ampliou as relações de proximidade com aquela
Universidade.
Essa longa, ampla e profunda proximidade científica prossegue, agora, através
deste acordo de cooperação internacional entre a Université de Paris 7 – Denis
Diderot representada pelo seu presidente e pelo Service des relations
internacionales da UFR d’Etudes psychanalytiques e a Associação
Universitária de Pesquisa em Psicopatologia Fundamental (AUPPF).
Status da AUPPF
A Associação Universitária de Pesquisa em Psicopatologia Fundamental
(AUPPF) é uma sociedade científica internacional sem fins lucrativos, com
sede na cidade de São Paulo, SP, Brasil, com estatuto aprovado e registrado
no 2º. Cartório de Registro de Títulos e Documentos de Pessoa Jurídica de
São
Paulo
sob
o
número
117341
e
publicado
no
portal
www.fundamentalpsychopathology.org
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Ela conta, atualmente (fevereiro de 2013), com 65 membros, professores
doutores de 26 universidades brasileiras e de universidades da Argentina, do
Chile, da Colômbia, da França, do México, de Portugal e do Reino Unido.
Termos do acordo
Este acordo será coordenado por Cristina Lindenmeyer Saint-Martin e por PaulLaurent Assoun da l’UFR d’Études Psychanalytiques da Universidade de Paris
7 – Denis Diderot e do lado da AUPPF, por Ana Maria Rudge e Manoel Tosta
Berlinck, membros da l'Associação Universitária de Pesquisa em
Psicopatologia Fundamental (AUPPF).
Duração.
O acordo terá a duração de 5 (cinco) anos.
No final do quinto ano ocorrerá uma avaliação, que será realizada por uma
Comissão Internacional composta por dois membros de outras instituições de
ensino superior, um francês escolhido pela coordenação de Paris 7 e outro
escolhido pela coordenação da AUPPF, para se determinar se os objetivos
foram alcançados. Como resultado dessa avaliação o acordo poderá ser
prorrogado por mais 3 (três) anos ou ser encerrado
Co-tutela
O acordo terá, inicialmente, pelo menos 1 (um) doutorando em co-tutela,
oriundo do lado da AUPPF.
O acordo terá, inicialmente, pelo menos 1 (um) doutorando em co-tutela,
oriundo do lado da Université de Paris 7 – Denis Diderot.
O candidato à co-tutela do lado da AUPPF deve fornecer as seguintes
informações preliminares para os coordenadores do acordo: 1) matricula num
programa de doutorado, sob orientação de um membro da AUPPF; 2) projeto
de pesquisa aprovado pelo orientador; 3) certidão de proficiência de língua
francesa; 4) indicação de fonte de recursos financeiros para a estadia. Dar-se-á
preferência a doutorandos com bolsa concedida pelo respectivo programa de
doutorado.
O candidato à co-tutela do lado da Université de Paris 7 – Denis Diderot deve
fornecer as seguintes informações preliminares para os coordenadores do
acordo: 1) matrícula num programa de doutorado desta universidade; 2) projeto
de pesquisa aprovado pelo orientador; 3) certidão de proficiência de língua
portuguesa ou espanhola; 4) indicação de fonte de recursos financeiros para a
estadia.
Após receber esses documentos, a coordenação do acordo irá se pronunciar
sobre a conveniência da candidatura, a responsabilidade sobre a orientação e
as formas de apoio oferecidas pelo acordo.
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Pesquisa: eixos temáticos
O acordo estimulará a realização de projetos de pesquisa em colaboração
entre as partes.
O acordo contará, inicialmente, com a colaboração de Cristina Lindenmeyer
Saint-Martin no projeto sobre A melancolia e suas manifestações segundo a
Psicopatologia Fundamental, coordenado por Manoel Tosta Berlinck e já
aprovado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq), do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do governo do Brasil,
em 2013.
Outros projetos de pesquisa, especialmente sobre o método clínico, a história
da psicopatologia na França e no Brasil e manifestações da psicopatologia
(como o autismo, a esquizofrenia, etc) poderão ser apresentados pelos
membros que fazem parte deste acordo.
Projetos de pesquisa de iniciativa de membros da AUPPF deverão ser
submetidos ao seu Comitê de Pesquisa, antes de serem submetidos às
agências de fomento, especificando detalhadamente a natureza da
colaboração, os possíveis produtos daí advindos e os recursos necessários.
Artigos em co-autoria
As partes deste acordo estimularão a elaboração de artigos em co-autoria para
serem publicados na Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental,
órgão oficial da AUPPF e em outras revistas científicas.
Continuarão, assim, a se empenhar para que esse tipo de produção científica
prossiga, já que ela vem sendo realizada, antes mesmo deste acordo.
Exemplos de co-autoria são os seguintes:
CECCARELLI, P. R.; LINDENMEYER, C. (2012). La pensée magique chez les
indiens. Cliniques Méditerranéennes, v. 85, p. 41-49.
LINDENMEYER, C.; CECCARELLI, P. R. (2012). O pensamento mágico na
constituição do psiquismo. Reverso (Belo Horizonte. Impresso), v. 63, p. 45-52.
CECCARELLI, P. R.; LINDENMEYER, C. (2006). Traumatisme et sexualité.
Recherches en Psychanalyse, Paris, v. 5, p. 111-118.
BERLINCK, M.T. e FÉDIDA, P. “A clínica da depressão: questões atuais”. In
Berlinck, Manoel Tosta (2000). Psicopatologia Fundamental. São Paulo:
Escuta.
Os coordenadores do acordo da parte francesa estimularão a publicação de
artigos produzidos por doutorandos da Université de Paris 7 – Denis Diderot,
em co-autoria com os respectivos orientadores, na Revista Latinoamericana de
Psicopatologia Fundamental e em outras revistas científicas.
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Os coordenadores da AUPPF colaborarão com doutorandos franceses,
sugerindo revistas onde artigos possam ser publicados nos países dos
membros da AUPPF.
Os coordenadores da parte francesa colaborarão com doutorandos orientados
por membros da AUPPF, sugerindo revistas onde artigos possam ser
publicados, na França.
Participação em eventos internacionais
Os coordenadores da parte francesa estimularão professores e doutorandos da
Université de Paris 7 – Denis Diderot a participarem ativamente do VI
Congresso Internacional de Psicopatologia Fundamental e XII Congresso
Brasileiro de Psicopatologia Fundamental que ocorrerá em Belo Horizonte,
Minas Gerais, Brasil, de 4 a 7 de setembro de 2014 e do VII Congresso
Internacional de Psicopatologia Fundamental e XIII Congresso Brasileiro de
Psicopatologia Fundamental que ocorrerá em 2016.
As partes estimularão, também, a participação ativa em outros congressos
internacionais.
Organização de colóquio internacional
Os coordenadores da parte francesa promoverão, junto com os coordenadores
da parte brasileira, um Colóquio Internacional em Paris, França, no quarto ano
de duração deste acordo.
Estágios de curta duração
Doutorandos da Université de Paris 7 – Denis Diderot serão estimulados a
realizarem estágios de curta duração no Brasil ou em outro país onde hajam
membros da AUPPF, visando o aperfeiçoamento de suas teses.
Doutorandos sob orientação de membros da Associação Universitária de
Pesquisa em Psicopatologia Fundamental serão estimulados a realizarem
estágios de curta duração na Université de Paris 7 – Denis Diderot visando o
aperfeiçoamento de suas teses.
Seleção
Estágios de curta duração exigem: 1) a aprovação do grupo de pesquisa
(laboratoire) e do orientador (enseignant) almejado; 2) aprovação num exame
de proficiência, reconhecido pelas partes, de língua francesa para os latinoamericanos e de português ou espanhol para os franceses; 3) projeto de
pesquisa aprovado pelos coordenadores do acordo; 4) aprovação do projeto
pelo professor (enseignant) que se responsabilizar pelo estágio e 5) um
cronograma detalhado de atividades aprovado pelas partes envolvidas.
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Estagiários de curta duração deverão apresentar um relatório detalhado das
atividades realizadas, em duas línguas, para os coordenadores do acordo.
Financiamento
Solicitação de bolsas, no caso brasileiro da AUPPF, poderão ser feitas ao

Programa Institucional de Bolsas de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE)
O PDSE é um programa institucional da CAPES com o objetivo de qualificar
recursos humanos de alto nível por meio da concessão de cotas de bolsas de
doutorado sanduíche às Instituições de Ensino Superior brasileiras (IES) que
possuam curso de doutorado recomendado e reconhecido com nota igual ou
superior a 3. As inscrições para o PDSE serão feitas em fluxo contínuo, ou
seja, não haverá prazos pré-definidos para a realização de cada etapa do
processo.
http://www.capes.gov.br/editais/abertos/4696-programa-institucional-de-bolsas-dedoutorado-sanduiche-no-exterior-pdse
Financiamento de projetos científicos
As despesas de cada projeto serão financiadas por recursos solicitados pelos
professores pesquisadores e/ou doutorandos envolvidos, a partir de suas
respectivas instituições de ensino superior (IES), com o apoio das instituições
signatárias.
Os recursos do lado brasileiro serão solicitados para as instituições de ensino
superior (IES) das quais os pesquisadores fazem parte, ao Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação do governo do Brasil, à Fundação Campanha de
Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino Superior (CAPES) do Ministério da
Educação do governo do Brasil e às Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs).
Os recursos de projetos de membros da AUPPF de outros países serão
solicitados para as instituições de ensino superior (IES) das quais fazem parte
e para agências financiadoras de casa país.
Tanto a AUPPF quanto a Université de Paris 7 se esforçarão para obter
recursos de forma a financiar as atividades em questão.
Calendário previsto das ações
2014
-

-

Participação no VI Congresso Internacional de Psicopatologia
Fundamental e XII Congresso Brasileiro de Psicopatologia Fundamental
que ocorrerá em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, de 4 a 7 de
setembro de 2014.
Seleção de doutorandos em cotutela.
Seleção de curta duração.
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2015
-

Colóquio Internacional sobre a melancolia.
Projeto de investigação sobre o método clínico.
Seleção de doutorandos em cotutela.
Seleção de curta duração.

2016
-

-

Participação no VII Congresso Internacio9nal de Psicopatologia
Fundamental e XIII Congresso Brasileiro de Psicopatologia
Fundamental.
Seleção de doutorandos em cotutela.
Seleção de curta duração.

2017
-

Colóquio Internacional sobre o método clínico.
Seleção de doutorandos em cotutela.
Seleção de curta duração.

2018
-

-

Participação no VIII Congresso Internacional de
Fundamental e XIV Congresso Brasileiro de
Fundamental.
Seleção de curta duração.
Elaboração do relatório final.

Psicopatologia
Psicopatologia

