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Editorial
Mais de cinco anos depois de sua formalização,
em julho de 2014, período ao longo do qual não só
recebemos diversos colegas de outros Fóruns como
também muitos de nossos membros apresentaram
seus trabalhos em eventos nacionais e
internacionais, o Fórum do Campo Lacaniano Juiz
de Fora pode comemorar a realização de várias
atividades de ensino e transmissão da psicanálise. 
 
Hoje podemos oferecer à comunidade de Juiz de
Fora e região diversas atividades regulares de
ensino, todos os dias da semana, além das Laços
Epistêmicos e dos Encontros, Simpósios e
Colóquios sobre assuntos que têm ocupado o
melhor do debate psicanalítico mundo afora.
 
Este caderno apresenta todas as atividades
regulares que o FCL-JF desenvolverá ao longo do
primeiro semestre de 2020. Além disso, há
informações importantes sobre a Escola de
Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano
Brasil, a Internacional dos Fóruns do Campo
Lacaniano e suas publicações.
 
Sinta-se à vontade para conhecer os nossos
seminários, grupos e redes de pesquisa e
atividades de extensão, como os encontros sobre
Psicanálise e Literatura e Psicanálise e Cinema. 



O movimento dos Fóruns do Campo Lacaniano constituiu, no
Brasil, a comunidade psicanalítica que deu origem à Escola de
Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano Brasil (EPFCL-
Brasil), ligada, por sua vez, à Internacional dos Fóruns do Campo
Lacaniano (IF). Os Fóruns do Campo Lacaniano acolhem todos
aqueles que se interessam pelo estudo da psicanálise, por suas
conexões e por suas relações com outros discursos; atualmente,
reúnem membros e participantes em cerca de 50 cidades do
mundo, distribuídas em 4 continentes.
Estabelecido em julho de 2014, no IXº Encontro Internacional da
EPFCL, em Paris, evento que marcou um percurso de pouco mais
de uma década junto ao Campo Lacaniano em nossa cidade, o
Fórum do Campo Lacaniano Juiz de Fora vem trabalhando em
consonância com toda essa comunidade, cujo objetivo, em
resumidas contas, é o de contribuir para a presença e a
manutenção dos desafios do discurso analítico nas conjunturas do
século através de uma transmissão da Psicanálise orientada pelos
ensinos de Freud e Lacan e da articulação com outros campos do
saber.
O Fórum do Campo Lacaniano Juiz de Fora (FCL-JF) não se
propõe a garantir uma ‘formação em Psicanálise’, ainda que
alguns de nossos Seminários, Cursos e Grupos de Estudo sejam
orientados para esse fim. De acordo com os textos teóricos e
institucionais nos quais se baseia a transmissão da Psicanálise no
âmbito do FCL-JF, a formação de um psicanalista é permanente
e, mais do que isso, efeito da análise pessoal e da elaboração
teórica do analista na supervisão e grupos de trabalho, não
podendo ser reduzida ao acompanhamento de lições de teoria
psicanalítica.
O Fórum tem por objetivo participar da política do Campo
Lacaniano de manter uma crítica aos desvios da Psicanálise, além
de assegurar o lugar da Psicanálise na contemporaneidade e a
articulação com outros saberes afins. Assim, tem as portas abertas
não só aos interessados na Psicanálise como prática clínica, mas a
todos aqueles que tenham por ela uma transferência de trabalho. 

Sobre o Fórum 

EPFCL -BR

O ingresso no Fórum do Campo Lacaniano Juiz de Fora, como
também na Federação dos Fóruns do Campo Lacaniano, ocorre
segundo seu Regimento Interno, disponível em
www.campolacaniano.com.br. Os interessados devem entrar em
contato com a Coordenação, uma vez que a participação nas
atividades regulares do Fórum tem como pré-requisitos uma ou
mais entrevistas com a Comissão de Acolhimento (CAI) e o
pagamento do valor estipulado pela Tesouraria.

Admissão no Fórum



Coordenação: Tarcísio Greggio e Vera Kemper
15/02/2020
09:30
Sede FCL-JF (Av. Barão do Rio Branco, 2555, sala 307)

Abertura das Atividades | 2020
Testemunho do Passe: Adriana Grosman & Andreia Milagres
Conferências: Maria Anita Carneiro Ribeiro & Vera Pollo

Coordenação: Agnes Meneguelli e Vera Kemper
Datas: 25/03, 29/04, 27/05 e 24/06/2020
19:30 às 20:30
Sede FCL-JF (Av. Barão do Rio Branco, 2555, sala 307)

Cartel com Prosa
Estudos sobre o cartel

Coordenação: Agnes Meneguelli
Datas: 27/06 e 21/11/2020
09:30
Sede FCL-JF (Av. Barão do Rio Branco, 2555, sala 307)

Ciranda de Cartéis
Apresentação de produtos dos cartéis

09/07 a 12/07/2020
Buenos Aires
+ info: https://www.campolacaniano.com.br/

VII Encontro Internacional da EPFCL
Tratamento do corpo em nossa época e na Psicanálise

25/09 a 27/09/2020
Salvador
+ info: https://www.campolacaniano.com.br/

XXI Encontro Nacional da EPFCL-Brasil 
O sintoma e o Psicanalista: topologia, clínica, política

Eventos

Coordenação: Tarcísio Greggio e Vera Kemper
13/03 e 14/03/2020
Local e horário a definir 
+ info: secretaria.fcljf@gmail.com

Laços Epistêmicos | Antonio Quinet 
Lançamento dos livros: "O inconsciente teatral" & "Sexuação e Identidades"
Conferências: "O inconsciente teatral - Freud a Lacan e retorno" & "A sexualidade e a
política da psicanálise"



Segunda-feira

Coordenação: Elza Bertolo, Tarcísio Greggio e Paula Bersan
Última segunda-feira do mês | bimestral
20:00 às 21:30
Sede FCL-JF (Av. Barão do Rio Branco, 2555, sala 307)
30/03 - O homem da Areia: um ensaio sobre o que não cabe nos olhos”,
Tarcísio Greggio
25/05 - Amor, desejo e as mulheres em Clarice Lispector, Juliana Gervasin

Psicanálise e Literatura
Atividade de extensão
 

 
Proposta de trabalho
O Fórum do Campo Lacaniano Juiz de Fora abre suas portas a todos os amantes
da literatura para um debate sobre as relações entre Psicanálise e Literatura, um
dos campos de pesquisa mais valorizados por Freud. 

Coordenação: Luidy Nogueira
Última segunda-feira do mês | bimestral
19:00
Sede FCL-JF (Av. Barão do Rio Branco, 2555, sala 307)
Datas: 27/04 e 29/06/2020

Psicanálise e Cinema
Atividade de extensão
 

 
Proposta de trabalho
O cinema é uma arte que possibilita dialogar muitos fatores da realidade
humana. Através de uma tela, materializam-se vertentes cabíveis de identificação,
transferência, evocação, entre outros fatores, que são pertinentes à psicanálise,
pois dizem respeito ao inconsciente. A proposta é dessa atividade é promover
encontros bimestrais, sempre na última segunda-feira do mês, com filmes
escolhidos e divulgados com um mês de antecedência.

Atividades



Coordenação: Márcio Brandão
Segunda-feira  | mensal 
19:30 às 20:30
Sede FCL-JF (Av. Barão do Rio Branco, 2555, sala 307)
Datas: 10/02, 09/03, 13/04, 11/05 e 08/06/2020

Arte e Psicose
Rede de Pesquisa
 

 
Proposta de trabalho
Assim como o artista está à frente do psicanalista no que diz respeito ao
inconsciente freudiano, também o psicótico, com seu “inconsciente a céu aberto”,
habita este inconsciente e, quando artista, o psicótico com sua produção nos traz
algo de um saber sobre o Inconsciente Real. Além de textos variados sobre
estética,  conceitos de arte e de criação artística, de Platão a  Joyce,
daremos  prioridade ao trabalho das obras de Salvador  Dali, Van Gogh
e Hieronymus Bosch, enfatizando não uma leitura psicanalítica do psiquismo do
artista (conforme nos adverte Freud), mas as relações dos produtos artísticos com
aspectos subjetivos de cada artista no seu contexto histórico e individual. Atividade
aberta a artistas, estetas, críticos literatos, poetas, clínicos e teóricos da Psicanálise
e áreas afins. 

Coordenação: Márcio Brandão
Segunda-feira  | mensal 
19:00 às 20:30
Sede FCL-JF (Av. Barão do Rio Branco, 2555, sala 307)
Datas: 02/03 e 06/04/2020

O sonho e a interpretação do desejo
Curso de Extensão
 

 
Proposta de trabalho
De Freud a Lacan, estudaremos a construção do Aparelho Psíquico à resposta do
sujeito ao desejo do Outro.

Texto de aprensetação da EPFCL-BR
Como o psicanalista do século XXI poderia enfrentar o desafio de fazer valer seu
discurso na especificidade da ética que ele porta? Trata-se de uma discussão
sobre a possibilidade de transmissão da psicanálise - com a virulência que lhe é
própria - e da formação do psicanalista, interrogando a relação entre o coletivo
representado pela instituição psicanalítica e o singular das análises de cada um. A
necessidade e o desejo por uma Escola de psicanálise têm, nesse contexto, o
sentido de tomarmos para nós a responsabilidade de deixar sem resposta a
questão “o que é um psicanalista?”. 

continua...



Coordenação: Rita de Cássia Leite Ribeiro
Segunda-feira  | mensal 
20::30 às 21:30
Sede FCL-JF (Av. Barão do Rio Branco, 2555, sala 307)
Datas: 02/03, 06/04, 04/05 e 01/06/2020

O objeto da Psicanálise
Seminário Teórico
 

 
Proposta de trabalho
O nosso objetivo de trabalho é a apresentação do Seminário 13,  de Jacques
Lacan (1965-1966), que é uma tradução feita pelo FCL-S.P de falas à partir de
um documento de áudio em que Lacan acrescenta várias anotações ao texto "A
ciência e a verdade" (Escritos). Fala sobre o sujeito e seu estatuto de fenda da
Spaltung, o que o Psicanalista sustenta em sua práxis e seu paradoxo de uma
ciência. Epistemologia da ciência e saber possibilitam a um psicanalista a
condução de um tratamento junto ao seu desejo.

Coordenação: Márcia Maria Andrade Faulhaber
Segunda-feira  | mensal 
20:30 às 21:30
Sede FCL-JF (Av. Barão do Rio Branco, 2555, sala 307)
Datas: 16/03, 18/05 e 15/06/2020

A fantasia na clínica psicanalítica
Seminário Teórico
 

 
Proposta de trabalho
Este seminário está fundamentado na importante descoberta freudiana acerca do
papel exercido pela fantasia, nossa realidade psíquica, cuja instauração resulta do
recalque originário. Abordaremos seus desdobramentos, enlaces possíveis com a
criatividade, as invenções, bem como a promoção do sofrimento através da
proliferação de graves sintomas. Em Lacan, temos a fantasia como a “janela para
o  real¨ e, por estar entre o simbólico e o real, ela é uma possibilidade de não
tradução de desejo, mas do real do gozo trazido pelo trauma. A psicanálise
propõe que o tratamento psicanalítico conduza a travessia da fantasia que
aprisiona o desejo do neurótico. 

A aposta por uma Escola que não sobreponha o Ideal ao furo do saber absoluto
mas, ao contrário, que possa suportá-lo. O princípio da permutação, os dispositivos
do cartel e do passe - que merecem cada um deles uma análise detalhada - são
as estruturas que tentam dar conta de sustentar um funcionamento que possibilite
um tratamento analítico ao Real inerente à formação do psicanalista.
 

continua...



Coordenação: Regina Castelo
Segunda-feira  | mensal 
19:30 às 20:30
Sede FCL-JF (Av. Barão do Rio Branco, 2555, sala 307)
Datas: 16/03, 04/05, 18/05, e 01/06/2020

Fundamentos da Psicanálise
Grupo de Estudos
 

 
Proposta de trabalho
O objetivo desta proposta é o que denominei retorno a Freud, partindo da base
epistemológica dos principais fundamentos da Psicanálise. Este retorno às bases
ancestrais que norteiam a teoria psicanalítica é pensada e dirigida ao que nomeei:
´Grupo de estudo” para os transferidos pela Psicanálise serem introduzidos nas
bases históricas, a lógica e o desenvolvimento dos conceitos em Freud a partir de
1886, quando importantes rupturas com a Clínica de Charcot são operadas por
Freud ainda mesmo neste estágio Pré-Psicanalítico. Conteúdo programático: O
encontro com a histeria; O inconsciente (o real e a realidade); O recalque - pedra
angular; A sexualidade; O Édipo; Pulsão. Estes tópicos serão oferecidos em
encontros quinzenais de uma hora e não pretende um aprofundamento, visto se
constituir como Grupo de estudo e sem uma apresentação dos conceitos para
facilitar um aprofundamento durante a formação continua e ininterrupta com a
qual se compromete o psicanalista, além de sua análise pessoal e supervisão
clínica ao longo de seu processo formador.

Coordenação: Vera Kemper
Terça-feira  | quinzenal
10:00 às 11:00
Sede FCL-JF (Av. Barão do Rio Branco, 2555, sala 307)
Datas: 10/03 e 24/03; 07/04 e 28/04; 12/05 e 26/05; 09/06 e 23/06/2020

Psicanálise com criança
Rede de Pesquisa
 

 
Proposta de trabalho
É com muito entusiasmo que daremos continuidade ao trabalho na rede, cujos
objetivos principais são de desenvolver a pesquisa sobre as questões que se
colocam na clínica psicanalítica com crianças, de propiciar discussões atuais e
necessárias e de promover laços entre os clínicos interessados por essa
problemática. A rede também organiza atividades abertas e previamente
comunicadas a todas as pessoas interessadas no aprofundamento das bases da
teoria e da técnica da psicanálise com crianças.

Terça-feira



Coordenação: Maria José de Mendonça
Terça-feira  | quinzenal 
20:30 às 21:30
Sede FCL-JF (Av. Barão do Rio Branco, 2555, sala 307)
Datas: 18/02; 03/03 e 17/03; 07/04; 04/05 e 18/05; 02/06 e 16/06/2020

O sintoma em Lacan: gozo, criação/invenção
de um sujeito e savoir y faire
Seminário Teórico
 

 
Proposta de trabalho
O sintoma é o trabalho de todo sujeito para dar conta do real, não devendo ser
dissociado do sujeito, por ser fundamental em sua estrutura. Nesse terceiro
momento do estudo de Lacan, o sintoma já é uma tentativa de tratar o Real,
modular o gozo, onde ele vai abordar esse momento como criação/invenção do
sujeito. Quando Lacan aponta, na abertura de seu seminário 24 (" L'insu..") que
algo vai mais longe que o Inconsciente, ele está se referindo ao saber no Real. O
Real, diz Lacan, é sua resposta sinthomática, sua invenção. Nesse terceiro
momento, portanto, vamos fazer um pequeno percurso do sintoma freudiano ao
sinthoma lacaniano,  como e porque conceitua  criação/ invenção e sua articulação
no fim de análise como savoir-y-faire.

Coordenação: Maria José de Mendonça
Terça-feira  | quinzenal 
20:30 às 21:30
Sede FCL-JF (Av. Barão do Rio Branco, 2555, sala 307)
Datas: 11/02; 10/03 e 24/03; 07/04; 12/05 e 26/05; 09/06 e 23/06/2020

O corpo na histeria e sua relação com a
feminilidade e o Gozo do Outro
Seminário Teórico
 

 
Proposta de trabalho
A temática norteadora do estudo deste seminário é a articulação entre os
mistérios do corpo e o enigma da feminilidade. Para tal, estudaremos inicialmente
a constituição psíquica da mulher em Freud e Lacan, apontando os balizamentos
teóricos de cada um sobre o corpo, com suas diferenciações entre histeria,
feminilidade e o gozo Outro, referido ao gozo feminino. Partiremos das
elaborações freudianas com sua histéricas, onde ele aponta a pergunta famosa "o
que quer uma mulher"? e do percurso freudiano de Lacan para avançar com
novas discussões, formulando indagações e teorias, apontando a relação com o
gozo e trazendo à tona, o matema da sexuação, com sua máxima "a mulher não
existe".



Coordenação: Agnes Meneguelli e Vera Kemper
Quarta-feira  | semanal 
19:30 às 20:30
Sede FCL-JF (Av. Barão do Rio Branco, 2555, sala 307)
Início: 12/02/2020

Espaço Escola
 

 
Proposta de trabalho
Este é um espaço dedicado ao estudo de temas relacionados à Escola, como os
documentos institucionais e a formação do analista.

Coordenação: Márcio Brandão
Quarta-feira  | semanal 
20:30 às 21:30
Sede FCL-JF (Av. Barão do Rio Branco, 2555, sala 307)
Início: 12/02/2020

Estudos sobre a angústia
Seminário Avançado
 

 
Proposta de trabalho
Propomos desenvolver o conceito de angústia [angst] durante o primeiro e
segundo semestres de 2020, trabalhando os seguintes temas: 1) Angústia em
Kierkegaard; 2) Angústia em Freud; 3) Angústia em Lacan; 4) Angústia, real e
sexualidade; 5) Angústia no processo analítico; 6) Da angústia ao amor

Quarta-feira

Quinta-feira

Coordenação: Mafalda Luzia Coelho Madeira da Cruz
Quinta-feira  | quinzenal 
20:30 às 21:30
Sede FCL-JF (Av. Barão do Rio Branco, 2555, sala 307)
Datas: 20/02; 05/03 e 19/03; 02/04, 16/04 e 30/04; 14/05 e 28/05;
25/06/2020

As conferências de Freud
Seminário de Entrada
 

 
Proposta de trabalho
O objetivo do nosso estudo é de verificar a importância das conferências de
Freud  para a pesquisa e estudos sobre a Psicanálise e seu avanço para a praxi
da Psicanálise. Destacaremos o seu surgimento de acordo com o período em que
surgiram e sua contribuição para a compreensão da Psicanálise no tratamento do
sofrimento psíquico do ser humano.



Coordenação: Agnes Meneguelli e Tarcísio Greggio
Quinta-feira  | quinzenal 
20:30 às 21:30
Sede FCL-JF (Av. Barão do Rio Branco, 2555, sala 307)
Datas: 13/02 e 27/02; 12/03 e 26/03; 09/04 e 23/04; 07/05 e 21/05; 04/06 e
18/06/2020

O tratamento do corpo na Psicanálise
Seminário Avançado
 

 
Proposta de trabalho
Em atenção ao tema do VII Encontro Internacional da EPFCL (Tratamento do
Corpo em nossa época e na Psicanálise), o objetivo desse seminário é percorrer o
arco teórico que permite compreender o corpo como um corpo erógeno (dos
buracos, furos e intercâmbios), suas relações com o desejo e o gozo, além de suas
repercussões no laço social, nos arranjos discursivos contemporâneos e na direção
do tratamento.

Sexta-feira

Coordenação: Luidy Nogueira
Sexta-feira  | mensal 
19:00 às 20:00
Sede FCL-JF (Av. Barão do Rio Branco, 2555, sala 307)
Datas: 27/03; 24/04; 29/05 e 26/06/2020

Psicanálise e Música
Rede de Pesquisa
 

 
Proposta de trabalho
A arte se caracteriza, de certa forma, pela sua organização em torno do “vazio”.
Lacan elucida que não seria função da psicanálise analisar o inconsciente do
artista ou de sua produção, mas sim, a partir dos frutos produzidos pela arte,
tentar fazer avanços na teoria psicanalítica, sendo validada essa proposta na
afirmação de Freud ao dizer que a arte precede a psicanalise. A música é uma
forma de arte e, nesse aspecto, pode ser uma excelente fonte para o estudo da
Psicanálise, uma vez que ela vincula em si elementos como a voz, a letra e a
pulsão, entre outros pontos que também são objetos de estudo para a psicanálise.

Uma Escola é feita para sustentar a contingência do ato analítico, dando-lhe o
apoio de uma comunidade animada pela transferência de trabalho. Através das
análises, das supervisões, do trabalho pessoal sobre os textos, da elaboração com
vários nos cartéis, da experiência de transmissão do passe, essa comunidade se
esforça para fazer circular e submeter ao controle o saber que a experiência
deposita e sem o qual não há ato analítico.

continua...



Sábado

Coordenação: Maria Anita Carneiro Ribeiro e Vera Pollo (AME's da EPFCL-
Brasil)
Sábado  | mensal 
9:30 às 11:00
Ritz Hotel (Av. Barão do Rio  Branco, 2000 ,Juiz de Fora)
Datas: a definir
Investimento: R$ 50,00 | por encontro

Problemas cruciais da Psicanálise
Seminário de Extensão
 

A Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano (EPFCL) é internacional
e foi criada em dezembro de 2001, por votação da assembleia da IFCL, como
resultado de um amplo debate sobre o que deve ser uma Escola de psicanálise
orientada pelo ensino de Jacques Lacan. Suas estruturas e finalidades estão
definidas no texto “Princípios diretivos para uma Escola orientada pelos
ensinamentos de Sigmund Freud e de Jacques Lacan”, modificada em 2006 a
partir de votação de todos os membros. A Escola de Psicanálise dos Fóruns do
Campo Lacaniano tem como objetivo transmitir a experiência original que
constitui a psicanálise, elaborar um saber sobre isso, permitir a formação de
psicanalistas, fundamentar sua qualificação e garanti-la. O funcionamento da
Escola em nível internacional é assegurado por dois Colegiados: o Colegiado
Internacional da Garantia (CIG) e o Colegiado de Animação e Orientação da
Escola (CAOE). A Escola tem como funções: 1) sustentar “a experiência original”
em que consiste uma psicanálise e permitir a formação dos psicanalistas; 2)
outorgar a garantia dessa formação pelo dispositivo do passe e pela habilitação
dos psicanalistas “que deram suas provas”; 3) sustentar “a ética da psicanálise que
é a práxis de sua teoria”. Os membros da Escola são admitidos nos Fóruns ou
conjunto de Fóruns que agrupam mais de trinta membros sob a responsabilidade
de uma Comissão de Admissão. No Brasil, essa comissão é a Comissão Local
Epistêmica da Acolhimento e Garantia (CLEAG).A Escola de Psicanálise dos
Fóruns do Campo Lacaniano outorga uma garantia cujos títulos foram definidos
por Lacan. O título de psicanalista membro da Escola (AME) é outorgado – a
partir de propostas das Comissões locais – por uma Comissão de Habilitação
internacional. O título de psicanalista da Escola (AE) é outorgado pelos Cartéis
do Passe, compostos dentro do Colegiado Internacional da Garantia.

Coordenação: Márcio Brandão, Vera Kemper e Agnes Meneguelli
Sábado  | bimestral 
11:45 às 13:00
Sede FCL-JF (Av. Barão do Rio Branco, 2555, sala 307)
Datas: 11/04 e 13/06/2020

Seminário Clínico



Cartéis
Luidy Nogueira
Márcia Faulhaber
Vera Kemper
Nathalia Lopes Machado
Raiza Solany

Voz e Psicanálise

Mais um: Maria Anita Carneiro Ribeiro

Sueli Rodrigues da Silva
Ana Luiza Abreu
Marlene Salgado Pipa

O corpo e o Real: mistério do corpo falante, mistério do
inconsciente

Mais um: Maria José Mendonça

Agnes Meneguelli
Tarcísio Greggio
Paula Bersan Oliveira

Perversão

Mais um: Mafalda Luzia Coelho Madeira da Cruz

Eliane Maria Jabour Khoury Vieira
Elza Bertolo
Lucas Ribeiro Vaz Vitorino
Valquiria Cordeiro

Identificação e Sintoma

Mais um: Márcio Brandão



www.campolacaniano.com.br/stylus
 
Stylus é a publicação semestral da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano – Brasil. Em
circulação desde 2000, a revista publica artigos inéditos da comunidades brasileiras e internacionais do
CAMPO LACANIANO, bem como artigos de outros colegas que orientam sua leitura da psicanálise
principalmente pelos textos de Sigmund Freud e Jacques Lacan. Também apresenta artigos provenientes de
outros campos do saber (arte, ciência, filosofia, linguística, literatura, matemática, etc.) que tomam a
psicanálise como eixo de suas conexões reflexivas. Tem como objetivo promover o debate a respeito da
psicanálise e suas conexões com outros discursos. 

STYLUS

STYLETE LACANIANO
www.stylete.com.br
 
Revista digital da EPFCL-BR desde 2015, a publicação tem como objetivo ser o lugar de gravações de traços,
marcas e vestígios que se escrevem por aqueles que estão decididos a sulcar o campo lacaniano. Recebe
textos curtos, cortes cirúrgicos, curtidas estilosas, além de vídeos, imagens, músicas, áudios e outras produções.
Os textos e temas enviados, todos vinculados à psicanálise, devem ser: conceitos, clínica, arte, conexões,
sociedade e atualidade. 

WUNSCH
www.champlacanien.net/wunsch
 
Boletim internacional da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, é publicado semestralmente
em versão eletrônica, desde 2005, sob responsabilidade do Colégio Internacional de Opção Epistêmica. 

ECOS
 
Publicado após cada reunião do Colegiado Internacional de Garantia (CIG), este boletim visa divulgar entre
os Membros da EPFCL as decisões e os temas debatidos durante as respectivas reuniões. O acesso é restrito
aos membros da EPFCL

O CATÁLOGO
 
Ele é publicado de dois em dois anos nas línguas da IF-EPFCL sob a responsabilidade do CRIF, em versão
impressa e eletrônica. O acesso é restrito aos membros da EPFCL.

HETERIDADE
www.campolacaniano.com.br/outras-publicacoes
 
Revista anual da IF e da EPFCL, é publicada em versão eletrônica, retomando as contribuições dos Encontros
Internacionais, as quais poderão, em seguida, ser publicdas em versão impressa nas diversas revistas das
zonas. 
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